
Welkom het IBP VP-café!

Online participatie
2 November 2020 | 15.30 – 17.00 

We starten om 15.45u. 
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! Verzoek
• Microfoon op mute
• Voor nu: camera uit
• Gebruik oortjes / headset
• Goede WiFi of internet via kabel



Programma
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15.45 Welkom door Suzan Klein Gebbink, Werkplaats Vitaal Platteland
15.50 Korte inventarisatie via Mural

16.00 Welke tools en methodieken helpen? 
Presentatie door Céline Hoon, Werkplaats Vitaal Platteland.

16.10 In gesprek aan de hand van een concrete casus
Digitaal participatieproces BOVI – Wetterskip Fryslan

16.50 Handvaten en inzichten
17.00 Afsluiting

Problemen met de techniek? 
Bel Niels Geelhoed, Wing: 0317- 465 549

! Hoe breng ik iets in?
• Chat
• Mural
• Wil je wat zeggen? Zet je camera aan.



Digitale tools: Mural
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Wat is het? 
• Online whiteboard / flip over.

Wat kan het?
• Geeltjes plakken
• Deelnemers meenemen in proces, stappenplan. 
• Input ophalen per onderdeel
• ‘Samen rond de kaart’
• Stemmen

Voordelen
+ Eenvoudig in gebruik
+ Geen account nodig voor de deelnemers
+ Op een snelle manier veel input ophalen
+ Mogelijkheid tot structureren, ordenen

Nadelen
- Extra techniek-tool, naast de vergadertool
- Computer nodig, tweede beeldscherm is handig



Online bijeenkomsten organiseren
Technische tools en begeleiding
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Welke tools en methodieken helpen? 1/2
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Eindeloze hoeveelheid aan digitale vergadertools
• GoToMeeting
• Teams
• Zoom
• Webex
• Whereby
• Skype (for business)
• Etc.

Welke gebruik je voor grote (participatie)bijeenkomsten?
• GoToMeeting
• Zoom
• Webex

Techniek-tips

• Test de techniek vooraf met de sprekers
• Zorg voor een digitale inloop waarin de 

deelnemers hun techniek kunnen 
testen

• Zorg voor technische ondersteuning 
tijdens de bijeenkomst (deelnemers 
helpen + ondersteuning bij filmpjes, 
mentimeter, presenteren etc.)



Welke tools en methodieken helpen? 2/2
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Inventariseren / stemmen
• Mentimeter
• Typeform

Samen online werken
• Google docs
• Documenten delen via Onedrive

Online whiteboard
• Mural
• Stormboard
• Miro

Informatie delen
• Presentatie via scherm delen
• Filmpje

Techniek-tips

• Laat mensen tijdens de digitale inloop 
vast inloggen in mentimeter, onedrive
etc.

• Wissel af in tools, werkvormen en 
manieren waarop mensen kunnen 
reageren 

• Maar houdt het qua techniek op een 
beperkt aantal tools

• Nieuwe tool? Oefen eerst een keer met 
collega’s



Digitaal gesprek begeleiden en werkvormen
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Werkvormen
• Zorg voor afwisseling

• Presentatie
• Open gesprek
• Panelgesprek
• Filmpje
• Reageren via de chat
• Stemmen via mentimeter etc.

• Varieer in groepsgrootte
• Break-out rooms in Zoom of Webex
• Aparte vergaderlinks via GTM of Teams.
• Deel deze zowel vooraf als in de chat.

• Samen rond de tekentafel
• Ontwerper deelt zijn scherm en tekent live
• Aanwijstool in bijv. GTM

Digitaal gesprek begeleiden
• Online vraagt meer en een andere voorbereiding: 

weet o.a. wie je wanneer het woord kan geven
• Zorg dat mensen zich gezien en gehoord voelen: heet 

mensen persoonlijk welkom als ze binnen komen, 
zorg voor verschillende mogelijkheden om te 
reageren, breng reacties uit de chat in in het gesprek

• Dialooghouding aannemen: achterliggende 
aannames onderzoeken en interesse in elkaar

• Oogst is nou eenmaal anders dan bij een live meeting
• Laat je niet ontmoedigen door de techniek, er gaat 

altijd wel wat mis. Zorg voor ondersteuning die helpt 
met oplossen.



Online (gebieds)proces inrichten
Aandachtspunten en tips
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Online (gebieds)proces inrichten
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Eigenschappen van een (online) gebiedsproces
• Samen ontwikkelen, eigenaarschap bij alle partijen
• Relaties en netwerk opbouwen
• Informele contactmomenten, gepland en spontaan, zijn (net zo) belangrijk als de grote bijeenkomsten

Dus zorg ook online voor:
• Verschillende contactmomenten en -vormen
• Van grote bijeenkomsten tot gesprekken in klein gezelschap (digitale keukentafelgesprekken)
• “Pak weer eens de telefoon”

Wel of geen grote digitale bijeenkomsten met boeren, burgers en buitenlui?
• Gebruik wisdom of the crowd, je ziet dat die veel genuanceerder is dan in diverse (social) media te zien is.
• Groot inzetten van online raadplegingen geven juist een niet gepolariseerd beeld is ervaring.



Casus
Digitaal participatieproces om te komen tot een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) 
voor het Wetterskip Fryslan

Korte toelichting door Marijke Molema, Wetterskip Fryslan
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Bedankt voor jullie 
bijdrage,

en graag tot de 
volgende keer!
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Noteer vast in je agenda:
Volgende Werkplaats Vitaal Platteland
3 december, digitaal te gast bij Laag Holland


