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Woord vooraf

Er is een spreekwoord dat zegt: ‘Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als 
je ver wil komen, ga dan samen.’ Voor het klimaat moeten we snel gaan 
én ver komen als we de ambities van ons provinciaal klimaatplan waar 
willen maken. Met meer dan 200 acties probeert Plan Vandaag de steden 
en gemeenten te ondersteunen om zo snel mogelijk klimaatneutraal te 
worden en zich beter te beschermen tegen de toenemende hitte, droogte 
en overstromingen. 

Zonder samenwerking komen we er niet. De provincie bezorgde alle 
lokale besturen daarom basisplannen ter onderbouwing van hun lokaal 
klimaat- en energieplan. Die maken duidelijk hoe klimaatverandering 
toeslaat en wat de speerpunten van het lokale klimaatbeleid moeten zijn. 
De komende jaren houden we deze up-to-date met de klimaatrapporten 
van Provincies in Cijfers. Zo kunnen lokale besturen zich focussen op wat 
er echt toe doet: actie op het terrein. 

Die lokale plannen hebben ook input en output van de burgers nodig. 
Daarom ondersteunde de provincie, samen met Avansa en IGEAN, 12 
participatietrajecten in de rand rond Antwerpen. In deze trajecten staken 
burgers zelf de handen uit de mouwen.  

Deze publicatie blikt niet alleen terug, maar ook vooruit. Hoe zet je 
samen met burgers een wild idee om in concrete actie? Hoe kunnen we 
burgers warm maken én houden voor het klimaat? Wat werkt wel, wat 
niet? De provincie wil de komende jaren nog meer een partner zijn bij 
klimaatprojecten. Wil je van een speelplaats een groene oase maken, een 
nieuw bos aanleggen, een trage weg openstellen of zoek je ruimte voor 
water? Of heb je nog een heel ander idee? Laat het ons weten!

In Atmosfeermakers zit ook het woord ‘sfeer’. En het belang van een 
goede sfeer kan niet onderschat worden! Ik hoop dat je na het lezen van 
deze publicatie inspiratie vindt voor nieuwe plannen. Ik hoop dat de 
Atmosfeermakers-trajecten geen eindpunt zijn, maar een doorstart voor 
nog veel meer klimaatactie in onze provincie. Namens de hele deputatie 
van de provincie Antwerpen wil ik al de deelnemers aan Atmosfeerma-
kers dan ook erg bedanken voor alle inzet. Zo geraken we er snel samen.
 

Jan De Haes – Gedeputeerde provincie Antwerpen voor onder meer 
Milieu en Natuur, Waterbeleid, Regionale landschappen en Bosgroepen, 
Logistiek en Financiën
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Inleiding

Met het Burgemeestersconvenant 2030 gaan gemeenten de uitdaging 
aan om tegen 2030, 40% minder CO2 uit te stoten. Om die bijzonder 
ambitieuze klimaatdoelstelling te halen, hebben gemeenten ook de 
stem en medewerking van inwoners nodig. Inwoners laten participeren 
zorgt  namelijk voor verbinding tussen beleid en burgers, het versterkt de 
 dialoog en het vertrouwen en zorgt voor een gedeelde verantwoordelijk-
heid. Het verhoogt ook de kwaliteit van de oplossingen en maakt beleids-
beslissingen transparanter.

12 gemeenten in de regio Antwerpen kozen resoluut voor een participa-
tietraject met hun inwoners en voor begeleiding van Avansa. We gingen 
aan de slag met enthousiaste groepen inwoners rond verschillende 
klimaatthema’s. We verzamelden ideeën en werkten ze uit tot lokale 
 klimaatacties. We legden ze voor aan de gemeentebesturen voor feed-
back en gingen erover in dialoog. Tot slot startten we in iedere gemeente 
1 klimaatactie op met de inwoners. 

De structuur van het traject zag er in grote lijnen hetzelfde uit in de  
12 gemeenten. 

  Fase 1: verkenning
  Fase 2: werving
  Fase 3: denksessies
  Fase 4: feedback
  Fase 5: doesessies

  
In de praktijk was het traject in iedere gemeente maatwerk. Elke groep 
en elke gemeente is immers anders, met eigen gevoeligheden en moge-
lijkheden. Het is belangrijk dat je je ogen openhoudt voor opportunitei-
ten. Zoals acties of initiatieven die er al zijn en waarbij je aansluiting kan 
vinden. 

Verwacht in deze publicatie dus geen traject dat je zomaar kan copy- 
pasten, maar wel inspiratie en handvatten om zelf een traject op te 
 zetten en aan de slag te gaan. We geven je tips, delen successen en 
 hoeden je voor valkuilen. 

Wij hebben veel geleerd en hopen dat jij dat ook doet. Maar we hopen 
vooral dat je warm wordt om zelf participatief aan de slag te gaan met 
thema’s die ertoe doen. Hoewel ons traject volledig was toegespitst op 
de klimaatsverandering, kan je onze leerpunten ook toepassen op andere 
thema’s. 

De groepstrajecten met de inwoners doopten we tot ‘Atmosfeermakers’, 
want zo wordt elke deelnemende inwoner Atmosfeermaker van zijn 
 gemeente. En eigenlijk ook tot ver daarbuiten.WEETJE
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Burgemeestersconvenant
Doel: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030

ATMOSFEERMAKERS IN CIJFERS

12  gemeenten
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Is er tijd om burgerparticipatie in te zetten?  
Of is er haast en spoed en moet de uitkomst van het traject er liefst vandaag al liggen? 

Ja, er is tijd.

Er is weinig tijd.

Nee er is geen tijd (en eigenlijk is er ook al een beslissing genomen).

Is jouw organisatie bereid om de resultaten van het traject in overweging te nemen en ook terug 
te koppelen wat ermee gedaan wordt? 

Ja.

Misschien.

Nee.

Heb je tijd om het traject te organiseren? 

Ja.

Een beetje.

Nee, ik kan het er eigenlijk niet bijnemen.

Heb je al een idee hoe je het traject wil aanpakken of heb je zin om je hierin te verdiepen? 

Ja, ik heb al wel ideeën.

Een beetje.

Nee, ik heb geen flauw idee en het boeit me eigenlijk niet. 

Antwoordde je meestal c? 
Jouw organisatie is duidelijk nog niet klaar. Het lijkt ons verstandig dat je nog even afziet van 
participatie. Het kan immers ook contraproductief werken als het niet goed wordt ingezet of 
uitgevoerd. Het risico bestaat dat burgers gefrustreerd geraken als ze te weinig resultaat zien 
van hun inbreng. Misschien kan deze publicatie een dialoog op gang brengen binnen jouw 
organisatie? 

Antwoordde je meestal b? 
Een aantal randvoorwaarden zijn nog onduidelijk of niet vervuld. Als er intern te weinig 
 draagvlak is, of als je zelf te weinig tijd of knowhow hebt, dan kan je altijd overwegen om een 
externe deskundige in te schakelen. Laat deze publicatie je alvast inspireren en vraag gerust 
een verkennend gesprek met ons aan om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. 

Antwoordde je meestal a? 
Het lijkt alsof jij klaar bent voor participatie! Hopelijk kunnen we je in deze publicatie extra 
inspireren en helpen onze tips en ervaringen jou verder op weg om hier succesvol mee aan de 
slag te gaan. 

Doe de sneltest!

Ben je klaar voor participatie? 
Als je participatie wil organiseren, is een absolute voorwaarde dat er 
ruimte is voor inbreng van burgers: er zijn verschillende opties mogelijk 
of er zijn nog keuzes te maken. Ook de overtuiging dat de inbreng van 
burgers rond het thema waardevol of verrijkend kan zijn, is essentieel. 

Check of jij en je organisatie klaar zijn voor participatie.
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Rond welk thema wil je participatie organiseren? 

Het is belangrijk om het onderwerp van je participatietraject te bepalen 
en af te bakenen. 

Niet alle klimaatthema’s van het Burgemeestersconvenant waren relevant 
om voor te leggen aan burgers. Zo waren er thema’s die specifiek gericht 
waren op ondernemers of de eigen gemeenteorganisatie. Naargelang de 
lokale context, noden en interesses maakten de gemeenten een keuze 
voor thema’s waarover de inbreng van burgers waardevol is en waarbij 
burgers ook zelf een actieve rol kunnen opnemen. Overgaan tot actie en 
met burgers (een klein) verschil maken, was ook een van de doelstellin-
gen van Avansa.

In iedere gemeente kwamen 2 tot 4 thema’s aan bod.  
De populairste thema’s waren: 
1/ groenblauwe netwerken; 
2/ lokale en circulaire consumptie; 
3/ klimaatneutrale en -bestendige wijken.
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weetje

Hoe ver wil je gaan? 

Denk vooraf na over de rol en de verantwoordelijkheid die je aan deel-
nemers van het participatietraject geeft. Dat heeft een invloed op de 
mate waarin jij (en je bestuur/organisatie) rekening moet houden met de 
uitkomst van het traject. Bovendien zal het ook de methodieken van je 
traject mee bepalen.  

Een handig, visueel instrument dat je kan gebruiken om de rol van deel-
nemers en je niveau van participatie te bepalen, is de participatieladder. 

Met Avansa leggen we de lat graag hoog in onze projecten en streven we  
naar een vorm van ‘coproductie’ of ‘meebeslissen’. Atmosfeermakers 
 situeerde zich op het niveau van ‘coproductie’. We produceerden con-
crete voorstellen van lokale klimaatacties, waarvan we in iedere gemeente 
 minstens één actie hebben opgestart. In een aantal gemeenten konden 
 burgers ook mee beslissen over de acties.

Participatieladder van Edelenbos (1998)

zelfbestuur

meebeslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

Participatieladder

Het bestuur en bewoners bepalen samen de probleemagenda: er wordt 
dus samen een plan ontwikkeld dat uitgevoerd wordt. De overheid neemt 
de beslissing en verbindt zich hierbij aan de overeengekomen oplossing.

Het bestuur vraagt advies aan bewoners. De bevolking kan problemen  
aankaarten en oplossingen formuleren. Het gaat hier om het mobiliseren 
van bewoners om ideeën te genereren.

Het bestuur bepaalt de agenda maar luistert naar de mening van de  
bevolking, zonder de garantie dat dit tot verbintenissen leidt. Het gaat om  
een open, vrijblijvend gesprek.

Het bestuur bepaalt de agenda en houdt de bevolking met goede info op de hoogte.

Het bestuur en bewoners bepalen samen de probleemagenda: samen 
wordt gezocht naar oplossingen en er wordt samen beslist.

Het bestuur laat de agenda en besluitvorming over aan de bewoners. 
Ook de beslissing valt bij de bewoners. De ambtelijke diensten  
werken adviserend en ondersteunend.

“ Elke kans die je krijgt om als burger te  
participeren, moet je aangrijpen.” 
 
deelnemer Brasschaat
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TIP

“ Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om 
samen te werken met de gemeente.  
Er is goede communicatie nodig over wat 
de gemeente doet en hoe we daar met 
burgers aan kunnen bijdragen. De gemeente 
moet ook consequent zijn en zelf het 
goede voorbeeld geven, alleen zo kunnen 
we versterkend en aanvullend werken op 
elkaar.” 
 
deelnemer Brasschaat

WEETJE

Zorg voor intern draagvlak en een projectteam

Zorg ervoor dat je binnen je organisatie of bestuur goed communiceert 
over het doel en de aanpak van je participatietraject, zodat iedereen mee 
is. Maak tijd voor het beantwoorden van vragen of bezorgdheden. 

Stel een intern projectteam samen dat de input en suggesties uit het 
participatietraject ter harte neemt. Kijk voor de samenstelling van je team 
naar collega’s en beleidsmakers die vanuit hun expertise of bevoegdheid 
bij het klimaatactieplan betrokken zijn. Zorg dat de werkgroep mandaat 
heeft voor afspraken over communicatie met beleidsmakers. Maak duide-
lijke afspraken over hun rol zodat het traject niet te veel gestuurd wordt 
door hun aanwezigheid.  

Agenda’s slibben snel dicht. Het helpt om op voorhand de mijlpalen van 
het traject te bepalen en op die belangrijke momenten al overleggen in 
te plannen in de agenda’s. 

40% minder CO2 uitstoten, is een ambitieus engagement dat gemeenten 
zijn aangegaan. Bij Atmosfeermakers was de deskundige milieu of duur-
zaamheid een centrale spil of trekker, maar het thema overstijgt diens 
functie. Klimaatverandering is een transversaal thema. Ga dus op zoek 
naar raakvlakken en betrek, naargelang het thema, collega’s met andere 
expertises (mobiliteit, openbare werken, Noord-Zuid, lokale economie, …).
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Aan de slag!
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Je bent (bijna) klaar voor participatie: je thema is bepaald, je weet hoever 
je wil klimmen op de participatieladder en je hebt intern draagvlak en 
een projectteam. 

In dit deel inspireren we je graag met ons project Atmosfeermakers. 
Elk participatieproject is een traject op maat en verloopt dus anders, 
maar toch zijn er een aantal fasen te onderscheiden. We starten 
steeds met de verkenning en de werving om dan over te gaan naar de 
participatiesessies. Dat kunnen denk- of doesessies zijn, of soms beide. 

Tijdens het traject hebben we telkens aandacht voor terugkoppeling en 
feedback. We geven je graag per fase meer uitleg en tips om vervolgens 
zelf in de praktijk toe te passen. Veel succes!

Fase 1. Verkenning
 
Elke gemeente is anders, met eigen gevoeligheden en mogelijkheden. 
 Tijdens de verkenning breng je dit in kaart. 

  Welke opportuniteiten zijn er? 
  Welke initiatieven bestaan er al in de gemeente? 
  Zijn er interessante organisaties waarbij je aansluiting kan vinden? 
  Welke gevoeligheden leven er? 
  Hoe ziet de omgeving eruit waarin je je project opzet? 

Door vooraf op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen kan je het 
project vanaf het begin op maat vormgeven. Want wat werkt op de ene plek 
werkt niet automatisch ergens anders. Volgende tips kunnen je helpen. 

1
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1.  Organiseer een kennismakingsgesprek
Plan een gesprek met de partner(s) waarmee je nauw zal samenwerken. 
Het is fijn om elkaar wat beter te leren kennen. Wissel uit over elkaars 
functies en waarvoor je bij elkaar terecht kan. 

Je partner beschikt dikwijls over informatie over gevoeligheden en 
mogelijk heden, denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar in de gemeente. 
Durf hiernaar vragen. 

  Zijn er bepaalde onderwerpen die gevoelig liggen bij inwoners? 
  Zijn er in het verleden al dingen geprobeerd om een bepaald 
 probleem aan te pakken? 

  Liggen er bepaalde kansen die we kunnen grijpen? 

2.  Stel een sociale kaart op van je gemeente
Maak een lijst van al de organisaties in de gemeente die mogelijks inter-
essant zijn om op de hoogte te brengen van je project. Je kan als startpunt 
eens kijken op de website van je gemeente. Vaak is er ergens een over-
zicht te vinden van alle verenigingen en organisaties die er aanwezig zijn.

3.  Ga op tocht
Neem tijd om de gemeente waarin je werkt te leren kennen. Stippel een 
tocht uit langs inspirerende locaties en ga op pad. Onderweg kan je je 
een beeld vormen van hoe de gemeente in elkaar zit. Is er veel groen in 
de gemeente? Zijn er vooral vrijstaande huizen of veel appartements-
gebouwen? Kan je er veilig fietsen? ... 

4.  Neem een verkennende houding aan doorheen heel het project
Vergeet ook na de verkennende fase niet om oog te hebben voor oppor-
tuniteiten en gevoeligheden. Misschien leer je gaandeweg nog wel een 
organisatie kennen waarmee een interessante samenwerking kan ontstaan. 
Neem de verkennende houding dus mee doorheen de volgende fasen.
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Fase 2. Werving 
 
Na de verkenning start de zoektocht naar enthousiaste deelnemers. 
Deelnemers komen niet vanzelf. Je moet dus actief naar hen op zoek. Dat 
is geen makkelijke opdracht en vraagt tijd. Met de klassieke communi-
catiekanalen (sociale media, infomagazine, infoborden, …) bereik je vaak 
dezelfde vertrouwde gezichten. Wil je graag nieuwe mensen bereiken? 
Dan komen volgende tips van pas.

1.  Zorg voor heldere en herkenbare communicatie
Bedenk een originele projectnaam, kies een bijpassend beeld en kleuren-
palet. Gebruik die systematisch in al je communicatie. Dat zorgt voor 
nieuwsgierigheid en herkenbaarheid bij (potentiële) deelnemers. Let 
erop dat het taalgebruik helder en duidelijk is, ook voor burgers die niet 
vertrouwd zijn met het thema. Hou het laagdrempelig.

2.  Zoek ontmoetingsplaatsen op 

Trek erop uit en ga langs bij ontmoetingsplekken, verenigingen, buurthui-
zen, … Nodig jezelf uit voor een kort gesprek en stel het project voor. Kijk 
of en hoe je deze mensen kan betrekken. Ervaren ze bepaalde  drempels? 
Kunnen die weggewerkt worden? Delen ze bepaalde bezorgdheden? Kun-
nen die mee verwerkt worden als insteek in het project? 
 

3.  Spreek mensen persoonlijk aan
Het persoonlijk aanspreken van mensen werkt het beste. Zeker als dat 
gebeurt door een gekend of vertrouwd persoon. Schakel je collega’s dus 
mee in voor de werving en verdeel wie welke inwoners gericht aan-
spreekt of aanschrijft. Mond-aan-mond-reclame werkt ook uitstekend. 
Motiveer geïnteresseerde deelnemers dus om mensen die ze kennen 
mee uit te nodigen. 

2
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WEETJE

WEETJE

4.  Werk een bijeenkomst uit op maat van een specifieke  
doelgroep
Wil je een specifieke doelgroep betrekken bij het project? Of wil je meer 
diversiteit bij de betrokken deelnemers? Spreek verenigingen gericht aan 
en organiseer op maat van de gekozen groep een aparte sessie. Zo kan je 
de stem van andere inwoners mee in het traject opnemen. 

Voor Atmosfeermakers organiseerden we aparte sessies om een meer 
divers publiek te bereiken. Zo gingen we langs bij de jeugdraad en 
 seniorenraad, organiseerden we sessies tijdens een voedsel bedeling,  
op een zorgboerderij, …

5.  Organiseer een startactiviteit die een ruim publiek  
aanspreekt
Om het project gekend te maken bij een ruim publiek, kan je een start-
activiteit of startevent organiseren. Kies een originele activiteit die aan-
sluit bij het thema en inwoners aanspreekt. Laat het event plaats vinden 
op een zichtbare of aantrekkelijke locatie, koppel het aan een infomo-
ment of kies voor een ludieke of gezellige actie.  

Sommige gemeenten installeerden in het kader van Atmosfeermakers 
bijvoorbeeld een pop-up bos of reuzebanner om het project bekend te 
maken. Anderen organiseerden een duurzaamheidscafé, klimaatfestival, 
klimaatexpo of klimaatfietstocht.
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TIP

Fase 3. Denksessies  
 
Als het project bekend is en een groep deelnemers geworven is, kunnen 
de denksessies van start gaan. Starten met een nieuwe groep is altijd 
spannend. Je weet niet wie er zal deelnemen, welke toon of sfeer zal 
heersen, met welke verwachtingen de deelnemers komen, … Een goede 
sfeer en verbinding creëren is bij groepssessies ontzettend belangrijk. 
Maar hoe zorg je daar voor? 

De start van het traject was spannend! We 
hadden geen idee wie zou komen, óf er wel 
mensen zouden opdagen. We werken niet 
met inschrijvingen, dat werkt drempelverho-
gend. En we hadden geen startevenement 
georganiseerd wegens corona.” 

duurzaamheidsambtenaar Kapellen

1.  Wees niet bang voor klagers
Burgers met frustraties en persoonlijke agenda’s voelen zich ook tot een 
participatieproject aangesproken. Wees vooral niet bang voor hen en zie 
hun aanwezigheid als betrokkenheid. 

Voorzie tijd en ruimte voor frustraties, maar baken het goed af. Breng 
vooraf in kaart welke frustraties en gevoeligheden er leven.  Informeer 
jezelf.  

2.  Kader iedere bijeenkomst goed
Besteed in elke bijeenkomst aandacht voor volgende zaken: wat is het 
doel vandaag? Hoe past dat binnen het ruimere traject? Zorg voor een 
goede en duidelijke inleiding zodat alle deelnemers mee zijn. 

“

3
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3.  Denk na over een goede ijsbreker 
Start je sessie met een korte interactieve quiz (een beetje competitie 
werkt altijd!) of met een openingsvraag over het thema. Zo betrek je 
 deelnemers meteen bij het thema, leren ze elkaar kennen en komt er 
spontaan een gesprek op gang.   

Bij Atmosfeermakers openden we regelmatig met een vraag rond het 
klimaatthema. Bijvoorbeeld: wat is je favoriete koele of groene plek in 
de gemeente? Deelnemers inspireren elkaar meteen, je breekt het ijs en 
brengt de groep in beweging! 
 

4.  Maak tijd en ruimte voor een afsluiter
Timing is belangrijk bij het plannen van je sessie. Niets is zo vervelend 
als een sessie die plots voorbij is zonder dat je weet wat de deelnemers 
ervan vonden. Het hoeft niet lang te duren. Vraag op het einde van de 
sessie met welk gevoel de deelnemers naar huis gaan. Ervaringen delen 
zorgt opnieuw voor verbinding tussen deelnemers. 

Laat deelnemers een tekstballon invullen of één woord kiezen om hun 
gevoel te beschrijven. Of maak het hen gemakkelijk en schotel een 
ludiek keuzemenu voor. Bijvoorbeeld: welke uitspraak is voor jou het 
meest van toepassing?
A.  Ik heb veel inspiratie opgedaan.    
B.  Ik blijf wat op mijn honger zitten.    
C.  Fijn om samen ergens voor te gaan.  
D.  Ik heb nieuwe contacten gelegd.  
E.  Gelukkig zien we elkaar volgende week al terug.  
F.  We hebben nog een lange weg te gaan.  
G.  Zin om erin te vliegen!  

 

5.  Vergeet de koekjes niet! 
Creëer een gezellige sfeer. Je vraagt inzet en inspanningen van je deelne-
mers. Zet daar iets  lekkers tegenover: koffie, thee, koekjes, fruit, ... Je zal 
zien, het wordt altijd  geapprecieerd. 

Ga voor bio en lokaal. Liefst altijd, maar zeker als je klimaatthema gaat 
over lokale en circulaire consumptie 
 

Het Atmosfeermakersproject geeft aan de 
gewone burger de kans om concrete impact 
te hebben op het beleid in de gemeente.  
Dat apprecieer ik erg. Met burgerparticipatie 
kan je veel bereiken. Als inwoner weet je wat 
je buurt nodig heeft.” 

deelnemer Hemiksem
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Methodieken
Op zoek naar inspirerende methodieken voor denksessies? We delen 
enkele werkvormen die we tijdens de sessies van Atmosfeermakers 
gebruikten. 

  Openingsvraag. Beantwoord allemaal dezelfde startvraag, aangepast 
aan het thema. Bijvoorbeeld: wat is je favoriete winkel of streekpro-
duct, wat is je ultieme tip om energie te besparen, …

  Inchecken. Vertel in één zin hoe je je voelt of hoe je er op dit moment 
bij zit.  

  Quiz. Organiseer een kleine quiz. Extra leuk om dat digitaal te doen, 
bijvoorbeeld met Kahoot.

  Rad van Fortuin. Draai aan het rad voor een weetje over het thema.

Opwarmen

  De dag van ... Overloop het dagschema van twee fictieve inwoners. Wat doen 
ze goed? Wat kan er beter? Heb jij tips voor deze inwoners? Welke initiatieven 
wil je opstarten voor hen?

  Plattegrond. Kleef je idee of wens op een plattegrond van de gemeente. Of 
kleef groene en rode stickertjes op de plattegrond. Groen: goed voorbeeld, 
rood: slecht voorbeeld. 

  Wasdraad. Hang je idee aan de wasdraad. 
  Wandeltocht. Wandel een uitgestippeld parcours en stop op de aangeduide 
punten voor het beantwoorden van een vraag.

Ideeën verzamelen
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Inspireren.
Laten genieten van de mooie natuur in Schilde. 
Laten nadenken over een groener Schilde: natuur behouden,
vergroten en onze eigen tuin klimaatvriendelijker maken.

We willen jullie vandaag tijdens onze wandeling:

Hieronder vind je de bewegwijzering voor onze wandeling.

BONUS: we hebben ook weetjes & tips voor onderweg OF vragen
wat jij er allemaal van vindt?

Het plan

Klimaatplan Schilde
Waarom wandelen?
Schilde is volop bezig met het klimaatplan in het kader van de 
 Burgemeesterconvenant 2030. Een engagement vanuit de Europese
commissie dat de gemeente aan gaat om tegen 2030 40% minder
CO2 uit te stoten. 
Dit kan de gemeente niet alleen. We hebben elke inwoner in Schilde
nodig om zijn steentje (of liever gezegd boompje) bij te dragen! 

We willen heel graag jullie input: Wat zijn jullie ideeën? Wat zijn de
belangrijke plekken die nog groen(er) kunnen? 

Laat het ons weten tijdens de wandeling!

WAAROM?

De wandeling

WAT?

De legende

Opgelet: hier verandert de weg. Ga rechtdoor, linksaf of rechtsaf.

Vraag: wat vind jij van deze plek? Wat is er hier te zien? 
Waarom is dat goed, wat kan mogelijks beter? 

Weetje!! 

HOE?

Stemmen

  Bolletjes kleven. Kleef bij ieder idee een 
stickertje in een specifieke kleur. Elke kleur 
staat voor een ander topic. Bijvoorbeeld 
haalbaarheid, enthousiasme, impact, bur-
gerbetrokkenheid. 

  Schaling per idee. Scoor elk idee op een 
schaal. Gebruik verschillende topics. 
 Bijvoorbeeld haalbaarheid, burgerbetrok-
kenheid, impact. 

  ‘Like’-wasspelden. Geef een like aan de 
beste ideeën met een ‘like’-wasspeld. Tel 
het aantal likes. 

  Superlike. Plaats een speelgoed figuurtje 
bij het idee dat je het allerbeste vindt en 
geef zo een ‘superlike’.
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Ideeën concreet maken

  Beantwoord deze vragen om je idee te concretiseren.
1.  Op welk niveau moet het idee worden uitgevoerd? Individu/huishouden – 
straat/wijk – gemeente.
2.  Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden om het idee te realiseren?
3.  Pluspunten: wat zijn de sterktes/voordelen van het idee?  
4.  Optimaliseren: hoe kunnen we de voordelen van het idee versterken?  
5.  Minpunten: wat zijn de zwaktes/nadelen van het idee?
6.  Ombuigen: hoe kunnen we de zwaktes/nadelen van het idee oplossen of 
omvormen?  
7.  Hoe kan je met de buurt/de wijk samenwerken?  
8. Hoe kan je je buurman betrekken die absoluut niet betrokken is op het 
klimaatthema? 

  Stel je idee voor aan de hand van de elevator pitch. Beeld je in dat je met 
iemand in de lift staat: je hebt tijd tot de deuren weer opengaan om die per-
soon te overtuigen. Hou dus een kort en krachtig betoog om je idee voor te 
stellen binnen één minuut. 

Atmosfeermakers omschrijf 
ik als een inspirerend, goed 
georganiseerd traject waarbij 
we de stem van geëngageerde 
inwoners horen.” 
deelnemer Boom

Sessie afronden

  Moodboard. Kies een vraag en vul 
aan. Bijvoorbeeld: ‘Mijn verwachtin-
gen voor volgende keer zijn…’, ‘Met dit 
gevoel ga ik naar huis...’, ‘Deze tip of 
dit idee neem ik mee …'

  Uitchecken met één woord.  
Omschrijf in één woord wat je van de 
activiteit vond. 

Atmosfeermakers omschrijf 
ik als een mooi initiatief om 
burgers dichter bij lokale 
besturen te krijgen…” 
deelnemer Boom
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Fase 4. Feedback 
 
Eerlijke en transparante terugkoppeling is een essentieel onderdeel van 
een participatietraject. Je geeft de deelnemers van het participatie traject 
feedback en gaat in gesprek over hun inbreng en keuzes. Waarom is 
 terugkoppelen interessant? 

Terugkoppeling is leerrijk voor deelnemers en voor jezelf
Deelnemers leren bij over inspanningen die je al doet en waarom proce-
dures soms moeizaam verlopen. Jij komt meer te weten over hoe je best 
communiceert met je doelpubliek.

Terugkoppeling stimuleert wederzijds begrip
Tijdens momenten van terugkoppeling worden frustraties en onbegrip 
uitgeklaard. Met een eerlijke en transparante houding vanuit je organi-
satie of lokaal bestuur bouw je mee aan een wederzijdse constructieve 
houding met de deelnemers van het traject.

Terugkoppeling werkt motiverend
Deelnemers halen motivatie uit terugkoppelmomenten, omdat ze zich 
betrokken voelen als partner in het werkproces van je organisatie of 
lokaal bestuur. 

Terugkoppeling boekt vooruitgang met de deelnemers
De groep deelnemers kan knopen doorhakken en vooruitgang boeken op 
basis van terugkoppeling tijdens het participatietraject. 

In het kader van het Burgemeestersconvenant organiseerden we aan 
het einde van de reeks denksessies een terugkoppelmoment. Op het 
terugkoppelmoment kregen de inwoners feedback op hun ideeën en 
klimaatactievoorstellen en konden ze in gesprek gaan met het gemeen-
tebestuur. De gemeente kon dit moment aangrijpen om waardering uit 
te spreken naar de deelnemers voor hun engagement.

Het terugkoppelingsmoment vond ik heel 
nuttig. Dat was eigenlijk het enige moment 
dat we eens konden uitwisselen met 
bevoegde schepenen. Eigenlijk iets om 
jaarlijks of elke zes maanden te herhalen. 
Hoe zit het met de ideeën, worden ze 
gebruikt of niet gebruikt en de redenering 
waarom niet. Dat is een hele belangrijke.” 
deelnemer Brasschaat
 

4
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Vanuit onze ervaring geven we nog een aantal tips over terugkoppelen. 

1.  Maak voldoende tijd voor terugkoppelen
Je kan doorheen je traject continu terugkoppelen. Geef tijdens je 
 sessie onmiddellijk antwoord op vragen en reageer op opmerkingen en 
 frustraties. Zorg ervoor dat er iemand aanwezig is tijdens de sessies die 
beschikt over de juiste informatie. De aanwezigheid van expertise geeft 
blijk van erkenning aan de deelnemers en benadrukt het belang van hun 
inbreng. Daarnaast kan je via een verslag terugkoppelen. Het geeft een 
houvast om afspraken op te volgen en te communiceren over het traject.

Mijn rol is niet om mee input te geven. 
Wel geef ik aan als de gemeente rond een 
bepaald idee al aan de slag is, of wanneer 
er een idee wordt geopperd dat buiten de 
bevoegdheid van de gemeente valt.”
duurzaamheidsambtenaar Kapellen

Je kan ook een aparte sessie voorzien voor terugkoppeling. Dat heeft een 
aantal voordelen:

  Je kan op voorhand de input van deelnemers goed bestuderen. 
Soms zijn er voorstellen en ideeën die meer tijd en interne afstem-
ming vragen vooraleer je hierover feedback kan geven.

“



25

WEETJE

  Je benadrukt het belang van terugkoppeling door er een apart 
 moment voor te voorzien.  

  Deelnemers weten bij de start van het traject dat er naar hun voor-
stellen en ideeën geluisterd wordt en dat ze feedback krijgen. Het 
bestuur weet dat er tijd is om de voorstellen te bekijken en te verdui-
delijken waarom iets wel dan niet opgenomen of uitgevoerd werd.

Terugkoppelen kan je dus op verschillende manieren doen. Kies voor de 
manier die het best aansluit bij jouw traject en de noden van je groep.

2.  Zorg voor een goede voorbereiding
Een goede voorbereiding is cruciaal. Schep duidelijkheid over welke 
voorstellen en ideeën van de deelnemers mogelijk zijn, welke niet en 
waarom. Waarschijnlijk kan je niet alle vragen beantwoorden, omdat er 
bijvoorbeeld nog interne beslissingen genomen moeten worden. Wees 
daar open en eerlijk over. Met een goede voorbereiding is de kans kleiner 
dat deelnemers op hun honger blijven zitten. 

3.  Leid de dialoog in goede banen
Zorg ervoor dat iedereen aan bod komt en dat dialoog tussen deel-
nemers en je organisatie of lokaal bestuur constructief blijft. Spreek 
 bijvoorbeeld op voorhand af met je deelnemers dat ze hun opmerkingen 
en vragen opschrijven en bewaren tot na de presentatie. Of kies er juist 
voor dat deelnemers tijdens de presentatie opmerkingen kunnen geven 
en vragen kunnen stellen. Voorzie bijvoorbeeld post-its en pennen zodat 
deelnemers iets kunnen opschrijven. Zo kan je vragen die niet meer aan 
bod kwamen, bundelen en achteraf beantwoorden. 

Tijdens de terugkoppelmomenten van Atmosfeermakers gebruikten 
we stembordjes. Nadat de gemeente feedback had gegeven konden 
 deelnemers verschillende bordjes in de lucht steken: 

  Groen = akkoord met de feedback van de gemeente
  Geel = opmerkingen of toevoegingen bij de feedback van de 
 gemeente

  Rood = helemaal niet akkoord met de feedback van de gemeente. 
 
De bordjes gaven een goed zicht op de verschillende meningen en de 
noden in de groep. Na het opsteken van de bordjes stelden deelne-
mers vragen en volgde een gesprek. De kleur van de bordjes veranderde 
 dikwijls na die dialoog.  

4.  Behoud de focus tijdens het terugkoppelen
Stel een timekeeper en moderator aan die niet betrokken is als feed-
backgever of deelnemer. Zo behoud je de focus tijdens het terugkoppe-
len en blijf je binnen de afgesproken tijd. 

5.  Maak er een feestelijke bijeenkomst van
Kies je voor een apart terugkoppelmoment, maak er dan een officiële 
en feestelijke bijeenkomst van. Je kan hapjes en drankjes voorzien en 
speciale gasten of sprekers uitnodigen zoals schepenen, burgemeester, ... 
Kijk ook of je een originele locatie kan vinden voor een extra feestelijke 
‘touch’. 
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Fase 5. Doesessies
 
 
Na het denken en het terugkoppelen, is het tijd voor actie. We starten 
met de doesessies om de concrete ideeën om te zetten naar de praktijk. 
Maar hoe begin je eraan? We delen enkele tips.

1. Denkers en doeners
De overgang van denken naar doen verloopt vaak moeizaam in participa-
tietrajecten. Hou hier dus rekening mee bij de start van je traject, als je 
tot de concrete uitvoering van een actie wil komen. 

Stel bij het begin van het traject twee werkgroepen op: één groep die 
nadenkt en één groep die uitvoert Zo kan je tegemoetkomen aan de 
 verschillende profielen en talenten binnen je groep.

De Jeugdgroep in Hemiksem nam contact op als ‘doeners’.  We stelden 
een apart traject op maat op met 4 doesessies en geen denksessies.

                                            
     

2.  Start met haalbare, concrete en kleinschalige acties
‘Denkers’ lopen over het algemeen minder warm om hun handen uit 
de mouwen te steken. Soms moet je hen met de voeten op de grond 
 houden, zodat ze niet met grootse ideeën afkomen. Het is belangrijk om 
het evenwicht te bewaren en om toe te werken naar concrete en haal-
bare acties. 

5
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Stel concrete doelen en maak goede afspraken. Focus hierbij ook op de 
eigen rol en verantwoordelijkheid van de burgers binnen de actie. Want 
dikwijls worden die snel doorgeschoven naar de gemeente/overheid/or-
ganisatie. Zorg voor de switch!

Dankzij dit project zien mensen dat niet 
enkel politici veranderingen kunnen 
realiseren. Atmosfeermakers toont dat je als 
burger meer kan verwezenlijken in je eigen 
omgeving dan je denkt.”
deelnemer Hemiksem

3.  Hou tempo in je actie
Beter een actie die kort is en intens, dan lang uitgerekt. Bij dit laatste 
loop je meer risico om je deelnemers te verliezen. Hou op voorhand ook 
 rekening met praktische overwegingen zoals budget, de inbedding en de 
verduurzaming van de actie, want die kunnen de overgang van denken 
naar doen bemoeilijken en vertragen. De overstap naar de actie gebeurt 
niet zomaar en is afhankelijk van goedkeuring en feedback van partners.
 

Kies een sterk afgebakende actie met een duidelijke focus die op korte 
termijn kan worden uitgevoerd, zonder dat je te veel afhankelijk bent van 
andere partners of een lange termijnplanning.  

4.  Kom tot consensus
In een participatietraject krijg je idealiter te maken met een diverse 
 groep met sterk uiteenlopende meningen en belangen. Komen tot één 
consensus met de hele groep is dus een uitdaging, maar belangrijk om 
samen naar een gedragen actie toe te werken. Maak eventueel  gebruik 
van de stemmethodieken op pagina 21.
 

“

TIP
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5.  Zet je deelnemers aan tot actie 
Stimuleer je deelnemers tot de concrete uitvoering van je actie. Speel 
daarbij in op interesses en talenten van je deelnemers en verdeel je 
groep in werkgroepen om stappen vooruit te zetten. Voorzie ‘invulwerk-
bladen’ waarop de deelnemers bepaalde categorieën kunnen invullen 
zoals budget, partners, concrete doelstellingen, plan van aanpak, stap-
penplan, timing, taakverdeling, ...

De basis voor de communicatiecampagne rond ruimte voor water in 
Brasschaat werd bedacht door 3 werkgroepen: team “look & feel” die 
nadacht over de sfeer en de vormgeving, team “slogan” die spelend met 
woorden op zoek ging naar slagzinnen en team “inhoud” die zich boog 
over de teksten.  

6.  Geef regelmatig een stand van zaken
Zorg voor voldoende feedbackmomenten om genomen beslissingen te 
communiceren, de deadlines te overlopen en welke to do’s nog moeten 
gebeuren. Op die manier ga je vlot en transparant naar een volgende 
stap in het stappenplan.
 

Ontharden, wateropvang en extra groen (hoe 
wilder, hoe beter) wordt nog belangrijker 
in de toekomst met meer extreme 
weersomstandigheden. Het is niet veel 
werk, niet duur en heeft bovendien een 
ontzettend groot resultaat. We worden niet 
enkel gezonder, maar ook gelukkiger.”
deelnemer Mortsel

“
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gemeente gekozen actie
Boechout Oprichten van een materialendeeldepot

Testkaravaan van duurzame vervoersmiddelen

Boom Promoten van groepsaankopen bomen 
Aanplanten van extra bomen op publiek domein

Brasschaat Vormgeven aan een communicatiecampagne rond ruimte voor water

Essen Ontharden en vergroenen van een stuk open ruimte

Hemiksem Ontharden en vergroenen van een speelruimte in Hemiksem

Kapellen Promoten van ontharding en vergroening van voortuinen 
Verspreiden van herbruikbare broodzakken voor bij lokale bakkers

Mortsel Informeren en betrekken van inwoners bij het aanplanten van geveltuintjes 

Ranst Promoten van egelvriendelijke tuinen

Rumst Organiseren van een gevaarlijke kruispuntenfietstocht 
Bekendmaking van het meldpunt van de gemeente

Schelle Organiseren van een aantrekkelijke milieubeurs

Schilde Promoten van duurzame en biodiverse tuinen

Zandhoven Ontharden en vergroenen van een plein

Hieronder vind je de acties die de deelnemers kozen om samen uit te 
voeren. 

In de kijker 

Atmosfeermakers verscheen een aantal keer in de pers.  
Hier vind je twee artikels.  

Enthousiaste Atmosfeermakers 
starten deeldepot 
in: Boechout Beweegt, september 
2022 (p. 15)

Atmosfeermakers geven milieubeurs 
en repair café een nieuwe start 
(Schelle) 
in: Gazet van Antwerpen (gva.be),  
21 september 2022

https://www.boechout.be/sites/default/files/public/gemeente/communicatiedienst/documenten/COMM-22-habobe.september%28web%29.pdf
https://www.boechout.be/sites/default/files/public/gemeente/communicatiedienst/documenten/COMM-22-habobe.september%28web%29.pdf
https://www.gva.be/cnt/dmf20220921_93083821
https://www.gva.be/cnt/dmf20220921_93083821
https://www.gva.be/cnt/dmf20220921_93083821
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Afronding

Hierboven overliepen we de verschillende fasen van het traject. We 
 reikten tips en handvatten aan om zelf een project op te zetten en aan 
de slag te gaan. 

Hoe rond je het project nu best af wanneer de vooropgestelde doelstel-
lingen bereikt zijn, of wanneer de beschikbare tijd op is? We geven je 
graag nog een aantal laatste tips mee om je  project af te ronden en om 
het enthousiasme bij de deelnemers vast te houden. 

1.  Bedank deelnemers voor hun inzet
Zowel de denkers als doeners hebben zich tijdens hun vrije tijd inge-
zet om bij te dragen aan een beter klimaat in hun gemeente. Bedank je 
 deelnemers voor hun inzet en benadruk dat hun bijdrage waardevol is. 
De stem en medewerking van inwoners is nodig om te komen tot een 
gedeelde oplossing.

2.  Vier successen
Heb je er samen met je groep voor gezorgd dat er nieuwe acties geformu-
leerd zijn? Hebben deelnemers in je groep nieuwe mensen leren kennen 
uit hun gemeente? Heb je samen met je groep een actie gerealiseerd? 

Vier die successen. Geef een applaus, schrijf er een artikel over, organi-
seer een drink. Vieren kan je op allerlei manieren. 

3.  Hou het enthousiasme van deelnemers warm
Vraag op het einde van het traject aan je deelnemers of ze nog behoeften 
hebben. Misschien zijn er wel inwoners die zich willen opgeven als vrij-
williger om in de toekomst nog acties uit te werken. Of zijn er inwoners 
die graag deel willen uitmaken van de klimaat- of milieuraad van jouw 
gemeente? Leid hen hier naartoe. 

Zijn er deelnemers die graag zelf het heft in handen nemen? Bezorg hen 
de nodige informatie,  bijvoorbeeld over burgerbudgetten. 

4.  Evalueer en leer
Evalueer het project na afloop voor jezelf. Zo kan je leren uit wat je 
 onderweg tegenkwam. Een aantal vragen die je samen met je projectteam 
kan overlopen zijn: 

  Waren er bepaalde randvoorwaarden die maakten dat het traject 
goed verliep?

  Wat waren de grootste uitdagingen doorheen het traject? 
  Wat waren de successen doorheen het traject?
  Wat zou je anders doen moest je het traject opnieuw doen? 
  Welke leerpunten neem je mee uit dit traject? 
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Ondersteuning of een klankbord nodig? 

Avansa regio Antwerpen staat altijd open voor een samenwerking  
op maat.

We werken graag samen met overheden en burgers aan een duurzame 
toekomst. Dat doen we door mensen samen te brengen en participatie-
trajecten te begeleiden. 

Maatschappelijke vraagstukken van nu vragen immers om een andere 
manier van denken en doen. We zoeken samen naar nieuwe oplossingen. 
We werken aan een samenleving waarin mensen meer verantwoorde-
lijkheid nemen voor hun leven, voor mekaar en voor de omgeving. We 
werken aan een samenleving waar iedereen ertoe doet. Ons aanbod is 
opgebouwd rond drie pijlers.

Interesse in een vrijblijvend gesprek? 
Stuur een mailtje naar info@avansaregioantwerpen.be.

Meer info op onze website: www.avansaregioantwerpen.be

Maatschappelijk engagement stimuleren:  
samen bouwen aan betrokkenheid

We brengen initiatiefnemers en de juiste partners bij elkaar om 
samen aan de slag te gaan. Samen met burgers ontwikkelen we 
hun droomscenario en maken we concrete plannen.
 

Beleidsparticipatie opzetten:
samen vormgeven aan je beleid

Overheden, instanties en organisaties die bewust kiezen voor 
cocreatieve beleidsvorming helpen we bij het faciliteren ervan.

We gaan in verbinding met actieve burgers, maar ook met minder 
vanzelfsprekende doelgroepen. Ouderen, jongvolwassenen, 
mensen met een migratieachtergrond, mensen in armoede, … 

Burgerinitiatieven versterken:
de kracht van onderuit

We werken met veel plezier samen met actieve burgers bij het 
realiseren van hun initiatieven.

mailto:info@avansaregioantwerpen.be
http://www.avansaregioantwerpen.be


Bronnen
www.participatiewijzer.nl 
Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid (prodemos.nl) 
Toelichting-bij-Afwegingskader-Burgerparticipatie.pdf (prodemos.nl)

Dankjewel
aan alle burgers, ambtenaren en beleidsmakers  
voor hun deelname aan Atmosfeermakers! Dankzij hun 
engagement, enthousiasme en feedback waren dit stuk 
voor stuk boeiende trajecten. Wij hebben veel geleerd 
en hopen dat deze publicatie kan inspireren.

https://www.participatiewijzer.nl
https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/12/ProDemos-afwegingskader_brochure.pdf
https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/04/Toelichting-bij-Afwegingskader-Burgerparticipatie.pdf


www.avansaregioantwerpen.be

Zin om samen te werken?

Avansa regio Antwerpen 
info@avansaregioantwerpen.be
tel. 03 230 33 03 

regio Antwerpen

Atmosfeermakers  
heeft ook een website
www.atmosfeermakers.be

http://www.avansaregioantwerpen.be
mailto:imailto:info%40avansaregioantwerpen.be%20?subject=
http://www.atmosfeermakers.be

