
Keuzemogelijkheid voor burgers om een 
actieve bijdrage te leveren aan lokale 

klimaatacties (van laag intensief tot zeer 
hoog intensief).          

De manieren waarop burgers 
bijdragen aan lokale 

klimaatacties

Inventarisatie van de 
aangeboden opties van het 
lokaal bestuur volgens de 

principes van de 
participatieladder bij de start 
van het project en het einde

Geen tot beperkte 
mogelijkheid om actief 

bij te dragen

Uitgewerkt aanbod aan 
participatiemogelijkheden 

op elke trede van de 
participatieladder

 Grotere bewustwording en engagement 
rond het thema klimaat 

Aantal bijkomende klimaatacties

                                                                                                                                                                                                                           
Registratie lokale 

klimaatacties aan het begin en 
het einde van het project

 Beperkt aantal lokale 
klimaatacties

15  klimaatacties in 
uitvoering 

Aantal deelnemers in de pool 
van geïnteresseerde 

klimaatmakers   

Registratie gekend aantal 
geïnteresseerde 

klimaatmakers bij het begin 
en het einde van het project        

Beperkt aantal 
geïnteresseerde burgers 

vindt hun weg naar 
klimaatacties     

Een pool van 80  
geïnteresseerden per 

gemeente (= 1200)          

Groter bereik van potentieel 
geïnteresseerde burgers rond het thema 

klimaat    

Aantal gebruikers van het 
digitaal participatieplatform 

rond het thema klimaat

Aantal geregistreerde  
gebruikers aan het 

participatieplatform aan het 
begin en het einde van het 

project

Beperkt aantal 
gebruikers rond thema 

klimaat

1500 gebruikers (100 
gebruikers in elk van de 15 

gemeenten)

Grotere diversiteit in doelgroepen 
betrokken op lokale klimaatthema's

Gemeenten die gebruik maken 
van de externe 

participatiestrategie

Aantal ingezette 
communicatiekanalen en 

communicatieafspraken met 
een uitgebreid netwerk

0 gemeenten met een 
externe 

participatiestrategie

15 gemeenten met een 
externe 

participatiestrategie

Vertrouwdheid met de methodiek van 
digitale burgerparticipatie rond het thema 

klimaat

Gemeenten die gebruik maken 
van een digitaal 

participatieplatform

Aantal gemeenten die het 
digitaal participatieplatform 

testen

2 gemeenten delen 
ervaringen met een 

beperkt gebruik van een 
bestaand platform

15 gemeenten testen met 
een strategisch en 

kwalitatief platform

Opbouw van expertise rond 
participatietrajecten rond het thema klimaat

Gemeenten met een duidelijke 
interne en externe 

participatiestrategie; gebruik 
van het draaiboek 
burgerparticipatie

Aantal gemeenten met zowel 
een interne als externe 

participatiestrategie en aantal 
gemeenten dat gebruik maakt 

van het draaiboek 
burgerparticipatie

1 gemeente met een  
strategie               

0 gemeenten die gebruik 
maken van het 

draaiboek 
burgerparticipatie

15 gemeenten met een 
duidelijke strategie, 

inzetbaar in meerdere 
beleidsdomeinen, 29 

Kempense gemeenten die 
het draaiboek 

burgerparticipatie ter 
beschikking gesteld krijgen 
binnen de regio Kempen en 

bij uitbreiding in de rest 
van Vlaanderen 

Ervaring rond burgerparticipatie in brede zin 
opbouwen

Gemeenten die participatief aan 
de slag gaan in andere 

beleidsthema's

Aantal bijkomende 
Beleidsthema's die worden 

uitgevoerd volgens het 
draaiboek burgerparticipatie 

en het digitaal 
participatieplatform

van 0 tot 1 thema per 
gemeente

naar 2 tot 3 thema's per 
gemeente
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