Samenspraakladder
De samenspraakladder maakt per samenspraakniveau duidelijk welke rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen en gemeente
verwacht worden. Met elke stap hoger op de samenspraakladder neemt de verantwoordelijkheid van de betrokkenen toe en die van de
gemeente af.
Samenspraakniveau
4. Coproduceren (inclusief
meebeslissen)

Rol betrokkene
Samenwerkingspartner

3. Adviseren

Adviseur

2. Raadplegen

Geconsulteerde

Verantwoordelijkheid betrokkenen
Betrokkenen committeren zich om er
met andere partijen en inwoners
samen uit te komen. Ze gaan actief
bezig met het uitwerken van
voorstellen. Ze dragen
verantwoordelijkheid voor het
ontwikkelen van reële oplossingen,
die binnen gestelde
randvoorwaarden passen. Ze gaan
actief de dialoog aan met de
achterban/buurt. Ze checken of de
achterban/buurt de door hun
voorgestelde oplossing wenselijk
vindt.
Betrokkenen geven in een advies
hun mening over het project, de
voorstellen. Ze zijn bereid om samen
naar oplossingen te zoeken. Ze
geven ook aan wat hun voorkeur
heeft. Ze zijn verantwoordelijk voor
het uitwisselen van kennis en
voorgestelde oplossingen met hun
achterban of buurt. De resultaten
laten ze zien in het advies.

Betrokkenen geven hun mening over
het project, de voorstellen, de buurt

Rol gemeente
Gemeente en betrokkenen bepalen
samen de agenda en zoeken samen
naar oplossingen. De gemeente
verbindt zich aan deze oplossingen
in de besluitvorming. De rol van de
participant is samenwerkingspartner.
De betrokkenen zitten zelf aan tafel
om over uitgangspunten, een plan of
ontwerp mee te denken. Vaak al in
een vroeg stadium om ook het
proces mede vorm te geven. Dit heet
een open plan proces.

De gemeente bepaalt de agenda,
maar betrokkenen kunnen
problemen en oplossingen
aandragen. Deze ideeën spelen een
volwaardige rol bij het ontwikkelen
van beleid. De gemeente verbindt
zich in principe aan de resultaten,
maar kan bij de uiteindelijke
besluitvorming hiervan
beargumenteerd afwijken. De rol van
de participant is adviseur. De
betrokken partijen kunnen ook zelf
met een voorstel komen. Dit hoeft
niet aan te sluiten op een plan van
de gemeente of ontwikkelaar.
De gemeente bepaalt zelf de
agenda, maar ziet betrokkenen als
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et cetera. Zij geven tips hoe het beter
kan. Ze delen hun opvattingen en
inzichten met hun achterban of buurt.

1. Informeren

Toehoorder

Betrokkenen ontvangen informatie
en stellen zo nodig vragen. Zij
hoeven hierover niet met anderen te
overleggen.

gesprekspartners bij de ontwikkeling
van beleid. Meningen, ervaringen en
ideeën worden geïnventariseerd,
maar zijn voor de gemeente niet
bindend. De rol van de participant is
geconsulteerde. Plannen worden
door de gemeente opgesteld en
voorgelegd aan belanghebbenden.
De reacties van belanghebbenden
worden meegenomen in het
vervolgproces.
De gemeente bepaalt zelf de agenda
voor besluitvorming en houdt
betrokkenen op de hoogte.
Betrokkenen hebben geen inbreng,
zij zijn toehoorder. Feitelijk is dit
geen samenspraak. Plannen worden
door de gemeente opgesteld zonder
dat belanghebbenden invloed
hebben. Zij worden wel
geïnformeerd, bijvoorbeeld door een
wijkbericht, een informatieavond of
een website.
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