
ONTDEK DE QUICK SCAN LOKALE DEMOCRATIE

Wat kan het voor jouw gemeente betekenen?
Ook jouw gemeente kan met de Quick Scan Lokale Democratie het gesprek 
 beginnen tussen raadsleden, collegeleden, ambtenaren én inwoners om 
het democratische samenspel nog beter te maken. Lees meer

Waar hebben jouw raad, college 
en ambtenaren behoefte aan?

Raadsleden, collegeleden en ambtenaren 
kunnen bij negen opties aangeven hoe 
belangrijk zij deze vinden om het 
democratische samenspel te verbeteren 
in de gemeente.

Lees meer

Wat vinden jouw inwoners over 
de lokale democratie?

De rol van de inwoner in de lokale 
democratie wordt steeds belangrijker. 
Het is daarom belangrijk om je 
inwoners te betrekken bij het maken 
van het participatiebeleid.

Lees meer

Hoe kan jouw gemeente 
burgerparticipatie stimuleren?

Het betrekken van inwoners bij het maken van 
gemeentebeleid zorgt voor evenwichtiger beleid 
met meer draagvlak. Dit kan door inwoners vroeg 
onderdeel te laten zijn van het besluitproces, 
of inwoners een kans op inspraak te geven 
bij de uitvoering en evaluatie. Lees meer

Hoe kan jouw gemeente 
de communicatie verbeteren?

Goede communicatie tussen de gemeente en 
haar inwoners is essentieel in het democratische 
samenspel. Ontdek hoe de communicatie in 
jouw gemeente wordt ontvangen en leer waar 
de grootste verbeterpunten liggen.

Lees meer

Hoe kan jouw gemeente maat
schappelijke initiatieven ondersteunen?

Inwoners pakken steeds vaker zelf zaken aan 
in hun omgeving. Ook kunnen inwoners via het 
Uitdaagrecht taken van de gemeente overnemen, 
inclusief budget. Als gemeente is het zaak om 
je inwoners voldoende ruimte tegeven voor 
het ontwikkelen van initiatieven. Lees meer

Stel je eigen 
vragen

Iedere gemeente in Nederland is uniek. Om in te 
spelen op deze unieke situaties is het mogelijk 
om vier vragen toe te voegen aan de Quick Scan. 
Zo kun je eigen vragen formuleren en laten 
beantwoorden door raadsleden, collegeleden, 
ambtenaren en/of inwoners. 

Lees meer

Concrete 
verbeteracties

Met het afronden van de Quick Scan begint het 
verbeteren van de lokale democratie pas echt!  
Met een vertegenwoordiging van raad, college, 
ambtenaren en inwoners wordt een verbeteragenda 
opgesteld. Hierin worden concrete, haalbare 
en effectieve stappen beschreven om de 
lokale democratie te verbeteren. Lees meer
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ONTDEK DE QUICK SCAN LOKALE DEMOCRATIE 

Wat kan het voor jouw gemeente 
betekenen?
Ook jouw gemeente kan met de Quick Scan Lokale 
Democratie het gesprek beginnen tussen raadsleden, 
collegeleden, ambtenaren én inwoners om het 
democratische samenspel nog beter te maken.

Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren werken 
samen bij de Quick Scan Lokale Democratie aan een nog beter 
lokaal samenspel. De Quick Scan is een kort zelfonderzoek 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een online vragenlijst die door 
raadsleden, collegeleden, ambtenaren én inwoners wordt ingevuld. 
Vertegenwoordigers van deze vier groepen zitten samen om de tafel 
om de uitkomsten te bespreken en concrete verbeterpunten op te 
stellen om het lokale democratische samenspel nog beter te maken.



Waar hebben jouw raad, college  
en ambtenaren behoefte aan?

In de Quick Scan kunnen raadsleden, collegeleden en ambtenaren bij negen 
opties aangeven hoe belangrijk zij deze vinden om het democratische 
samenspel te verbeteren in de gemeente. 

De Quick Scan laat niet alleen zien waar behoefte aan is, maar laat ook door 
middel van adviezen en handreikingen zien hoe deze punten te verbeteren 
zijn. De meest voorkomende verbeterpunten voor iedere groep zijn:

GEMEENTERAAD COLLEGE VAN B&W AMBTENAREN

1
Onderlinge  
samenwerking

Ondersteuning door  
ambtelijke organisatie

Onderlinge  
samenwerking

2 Ondersteuning 
door de griffie

Onderlinge  
samenwerking

Training en  
opleiding

3 Ondersteuning door  
ambtelijke organisatie

Ondersteuning 
door management

Aansturing door  
management



Wat vinden jouw inwoners over  
de lokale democratie?

De rol van de inwoner in de lokale democratie wordt steeds belangrijker. 
Het is daarom belangrijk om je inwoners te betrekken bij het maken van 
het participatiebeleid. 

Dat begint met het weten welke onderwerpen voor jouw inwoners 
belangrijk zijn. Bij welke thema’s willen jouw inwoners graag meer 
samenwerken of bij betrokken worden? Dit zijn de onderwerpen die 
inwoners vaak belangrijk vinden:

1 De inrichting van de eigen buurt of wijk

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Duurzaamheid en energie



Hoe kan jouw gemeente 
burgerparticipatie stimuleren?

Het betrekken van inwoners bij het maken van gemeentebeleid zorgt voor 
evenwichtiger beleid met meer draagvlak. Dit kan door inwoners vroeg 
onderdeel te laten zijn van het besluitproces, of inwoners een kans op 
inspraak te geven bij de uitvoering en evaluatie. 

Maar waar liggen bij jouw inwoners op dit gebied de prioriteiten?  
Dit vinden inwoners vaak belangrijk:

1
Inwoners zélf aan de leefbaarheid van hun 
eigen omgeving laten werken, bijvoorbeeld 
door deelname in buurtpanels

2
Meer doen om speciale groepen, zoals jongeren, 
ouderen en laaggeletterden, te motiveren om 
mee te praten over lokale kwesties

3
Inwoners meer invloed geven op de eigen 
buurt of wijk, bijvoorbeeld door het instellen 
van buurtbudgetten



Hoe kan jouw gemeente de communicatie 
verbeteren?

Goede communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is essentieel 
in het democratische samenspel. Ontdek hoe de communicatie in jouw 
gemeente wordt ontvangen en leer waar de grootste verbeterpunten liggen. 

De meest voorkomende verbeterpunten zijn:

1
Resultaten gemeentebeleid naar buiten 
communiceren

2 Een actieve, open luisterende houding van 
de gemeente

3 Duidelijk communiceren over hoe inwoners 
kunnen meepraten



Hoe kan jouw gemeente maatschappelijke 
initiatieven ondersteunen?

Inwoners pakken steeds vaker zelf zaken aan in hun omgeving. Denk aan het 
verzorgen van het groenbeheer of de buurtpreventie organiseren. Ook kunnen 
inwoners via het Uitdaagrecht taken van de gemeente overnemen, inclusief 
budget. Als gemeente is het zaak om je inwoners voldoende ruimte te geven 
voor het ontwikkelen van initiatieven. Wat vinden jouw inwoners hierbij 
belangrijk, en waar hebben zij behoefte aan? 

De meest voorkomende behoeften zijn:

1
Een duidelijk loket of aanspreekpunt 
voor inwoners

2 Duidelijke procedures en spelregels

3 Aandacht en waardering vanuit de gemeente



Stel je eigen vragen

Iedere gemeente in Nederland is uniek. Om in te spelen op deze unieke 
situaties is het mogelijk om vier vragen toe te voegen aan de Quick Scan. 
Zo kun je eigen vragen formuleren en laten beantwoorden door raadsleden, 
collegeleden, ambtenaren en/of inwoners. Op deze manier ontdek je hoe 
verschillende groepen in de gemeente kijken naar de thema’s die voor jou 
belangrijk zijn.

Naar welke onderwerpen vragen andere gemeenten?

 Vragen n.a.v. een 
gemeentelijke fusie

 Bekendheid van 
gemeentelijke plannen

 Tevredenheid over 
participatieprojecten

 Tevredenheid over 
gemeentelijke partners

 Suggesties voor participatie

 Ervaringen van actieve burgers

 Tevredenheid over contact 
met gemeente

 Toegankelijkheid van de gemeente



Concrete verbeteracties

Met het afronden van de Quick Scan begint het verbeteren van de lokale 
democratie pas echt! Met een vertegenwoordiging van raad, college, 
ambtenaren én inwoners wordt een verbeteragenda opgesteld. Hierin 
worden concrete, haalbare en effectieve stappen beschreven om de lokale 
democratie te verbeteren.

Welke thema’s komen veel voor in de verbeteragenda’s?

 Rolverduidelijking binnen 
gemeente

 Interne communicatie

 Gebruik van heldere,  
duidelijke taal

 Vergroten van de transparantie

 Betrokkenheid inwoners vergroten

 Nieuwe initiatieven opzetten

 Terugkoppeling naar inwoners

 Diversiteit bevorderen




