
Doel Doelgroep Impact Deliverable
Burgers

Burgers die een rol wensen op te nemen in lokale 
klimaatacties

Keuzemogelijkheid voor burgers om een actieve bijdrage te leveren aan 
lokale klimaatacties (van laag intensief tot zeer hoog intensief).  We 

integreren de conclusies uit het project "Op zoek naar digitale oplossingen 
voor burgerparticipatie" van Gent voor een aanbod gericht op een veelheid 

aan doelgroepen.                                                                                   Grotere 
bewustwording en engagement rond het thema klimaat                                                                                               

Impactmeting:                                                                                                                              
- aantal burgers dat deelneemt aan fysieke en digitale participatievormen; 

aantal unieke bezoekers van het platform; aantal suggesties voor lokale 
klimaatacties

Een brede waaier aan participatiemogelijkheden (inventarisatie o.b.v. 
principes participatieladder)                                                                        

Verhoogd aantal lokale klimaatacties (nulmeting en meting)                           
Een pool aan potentieel geïnteresseerde burgers rond het thema klimaat 

(nulmeting en meting)                                                                                             

Burgers die voorkeur hebben voor een digitale vorm van 
participatie aan lokale klimaatacties

Groter bereik en grotere diversiteit van potentieel geïnteresseerde 
burgers rond het thema klimaat                                                                                                                                                                                                                                                            

Burgers voor wie een intensief offline participatietraject te tijdsintensief is 
of praktisch niet organiseerbaar is,  kunnen digitaal deelnemen aan de 

beleidsvorming en lokale klimaatacties (bijvoorbeeld alleenstaanden met 
kinderen, voltijds werkende ouders, mensen die liever individueel aan de 

slag gaan, mensen voor wie intensief samenwerken in groep moeilijker ligt 
(sociale, taalkundige of culturele redenen...))                                                                             

Impactmeting:     
- eens burgers hebben ingelogd via 'Mijn Burgerprofiel' en input hebben 
gegeven, komen ze in een pool van gebruikers en krijgen ze regelmatig 

updates over interessante acties (het stopt dus niet bij één actie, burgers 
worden'vastgehouden')                                                                                                           

- We integreren de conclusies van het gzg-project "Op zoek naar digitale 
oplossingen voor burgerparticipatie" van Gent voor een zo breed mogelijk 

bereik van verschillende doelgroepen;                                                                                                                       
- we schakelen bestaande netwerken en verenigingen in die kwetsbare 

burgers kunnen informeren en begeleiden bij de mogelijkheden van 
digitale participatie en brengen zo het thema klimaat dichterbij. 

Meewerken aan een beter klimaat, moet voor iedereen een optie zijn.  

Digitaal participatieplatform                                                                         
Ondersteuning in het gebruik van het platform                                       

Afgestemde communicatiekanalen op de doelgroep                                
Afspraken over het verspreiden van informatie, het ondersteunen bij 

gebruik, afgestemd op de doelgroepen                                         

Ambtenaren en politici binnen lokale besturen, actief 
rond lokale klimaatacties

Vertrouwdheid met de methodiek van digitale burgerparticipatie rond 
het thema klimaat                                                                                              

Opbouw van expertise rond participatietrajecten binnen het thema 
klimaat                                                                                                                         

Impactmeting:
 - aantal ambtenaren en politici betrokken op het thema en 

voorbereidende workshops
- een draaiboek voor burgerparticipatie op vlak van klimaat

Testing digitaal participatieplatform                                                                         
Ondersteuning in het gebruik van het platform door participatie-expert                                               

Een uitgewerkte interne en externe participatiestrategie                             

Ambtenaren en politici  die aan de slag gaan met 
burgerparticipatie

Ervaring rond burgerparticipatie benutten in andere, niet klimaat-
gebonden beleidsdomeinen. Delen van expertise en informatie binnen 

het lokaal bestuur en tussen lokale besturen. Toepassing van het 
draaiboek burgerparticipatie in andere beleidsdomeinen. Impactmeting:                                                                                                                            

- evaluatie van het draaiboek burgerparticipatie klimaat en toepasbaarheid 
binnen andere beleidsthema's

- deelname aan interne en externe workshops rond kennisdeling 
burgerparticipatie

- aantal thema's waarbij het digitaal participatieplatform bijkomend wordt 
ingezet

Een breed inzetbaar draaiboek rond burgerparticipatie

( ▲ voeg bijkomende lijnen hierboven toe)

                      Lokale besturen

Met deze vernieuwde aanpak zorgen we ervoor dat zoveel 
mogelijk burgers kunnen participeren aan het lokaal 
klimaatbeleid door het aanbieden van een digitaal 
participatieplatform als onderdeel van een breder 

participatietraject. Met de testcase klimaat maken we lokale 
besturen (ambtenaren en politici) vertrouwd met de kracht en 

mogelijkheden van digitale burgerparticipatie als 
beleidsinstrument.
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