EEN BETROKKEN SAMENLEVING WAARIN PARTICIPATIE
IN DE LEEFOMGEVING LEUK, LAAGDREMPELIG,
VISUEEL ÉN LOCATIEGEBONDEN PLAATSVINDT.
Waar écht geluisterd wordt naar elkaar. Vanuit directe betrokkenheid bij eigen en
andermans welzijn. En vanuit het idee: we gaan het hier met en voor elkaar een
beetje mooier maken.

VAN MOETJE NAAR
GOUDEN GREEP :
PARTICIPATIE
Een participatieve maatschappij, dat willen we
allemaal. Juist als het om de leefomgeving gaat.
Mensen willen meedoen; betrokken worden bij
regionale en lokale vraagstukken. Tegelijk doet
de overheid een stap terug. Van regisseren naar
faciliteren; zo wordt het vormgeven van beleid
iets van ons samen.
Een win-win situatie, toch? De praktijk blijkt
weerbarstiger: er is te weinig tijd of te weinig
draagvlak in de organisatie om participatie
kwalitatief goed te organiseren. We weten
niet wat er mogelijk is en blijven hangen
in inloopavonden - al dan niet online.
Inmiddels weten we steeds beter
wat er anders moet. Niet alles
voorkauwen, maar mensen
meer ruimte geven in hóe ze
willen participeren. Vaker
digitale mogelijkheden
gebruiken; zo kunnen
mensen waar, hoe en
wanneer ze willen
meedenken. Kies voor
onderwerpen die écht
raken en koppel terug wat
er met alle input gebeurt.

JOUW
OPLOSSING
OP MAAT:
SMARTICIPATIE
Als je bezig bent met ruimtelijke ordening kan en wil je niet om
participatie heen. Tegelijk heb je weinig tijd en weet je niet hoe je
de juiste mensen in beweging krijgt om mee te denken en te doen.
Eigenlijk wil je in de goede richting worden gestuurd. Met advies
op maat en tools die het makkelijk maken om participatie snel, slim,
eenvoudig en visueel aantrekkelijk te organiseren.

Dat is precies wat Smarticipatie te bieden heeft. We helpen
om heldere kaders te schetsen voor elk participatievraagstuk.
En we zetten visuele, locatiegebonden tools in op het juiste
moment. Ons uitgangspunt daarbij: betrekken is iets anders
dan goed informeren, participatie gaat om echt interesse tonen.
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MAPTIONNAIRE
We zijn exclusief partner van misschien

ADVIES,
BEGELEIDING
EN LEREN HET
ZELF TE DOEN!
ONZE CONSULTANTS ADVISEREN
ONDER MEER OVER:

• Welke vorm van participatie bij jouw vraagstuk past;
• Welke tools daarbij handig zijn en hoe deze te gebruiken;
• Hoe participatie voet aan de grond krijgt in de organisatie;
• Hoe je er de noodzakelijke en bruikbare resultaten uit krijgt.
Of we nu samen in gesprek gaan, een workshop of
InspiratieSessie organiseren of het participatievraagstuk samen
uitwerken en waar mogelijk uit handen nemen; het kan allemaal!

wel de beste tool die er wereldwijd is
op dit gebied: Maptionnaire. Dit is een
online participatietool waarmee ideeën en
belevingen letterlijk op de kaart worden
gezet. Maptionnaire faciliteert online
participatie op een leuke, laagdrempelige
en visuele manier.

• Visualisatiekracht: aansprekend voor
een veel grotere groep. Verhoogt
de respons aanzienlijk en creëert
meer draagvlak”;

• Intuïtief: vereist geen technische
achtergrond of kennis;

• Toegankelijk: op elk device makkelijk
te gebruiken, in te richten en te
begrijpen. Het kost je weinig tijd als
initiatiefnemer;

• Multi-inzetbaar: Te gebruiken voor

de meest uiteenlopende projecten,
vanuit vrijwel elke discipline;

• Webbased (SAAS) applicatie:

Geen ict-ondersteuning nodig om op
elk apparaat gebruik te maken van
jouw toolomgeving, met behoud van
volledige functionaliteit;

• Veilig en privacyproof: Europees

fabricaat dat voldoet aan WCAG en
GDPR (AVG) wetgeving;

• Opgericht in 2007 en inmiddels

tienduizenden projecten wereldwijd
gerealiseerd;

• Uitstekende en heldere prijs-/
kwaliteitverhouding.

KIES TOOLS
DIE WÉRKEN
Smarticipatie heeft kennis van vele tools en platforms.
In de uitvoering van projecten werken we met de meest
effectieve tools voor (online) participatie.
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NOG MEER WETEN?
Met Maptionnaire zorg je dat stakeholders
uitgebreid betrokken én geïnformeerd worden.
Maar alle digitale informatie die je verzamelt
kun je nóg verder verfijnen, aanvullen en
verduidelijken met onderstaande tools.

ONLINE RESPONSKAART
Hoe koppel je transparant en eenvoudig je
responsdata terug? Dat gebeurt nu vaak in
tekstvorm, op projectwebsites, social media of
in lokale nieuwsbladen. Maar ook kaartmateriaal
kun je eenvoudig terugkoppelen: met de Online
Responskaart. Iedereen krijgt een eigen inkijkje in
de resultaten op de kaart. Jij bepaalt hoe de kaart
eruitziet en welke resultaten relevant zijn om te tonen.
Met eenvoudige filterknoppen bekijken respondenten hoe bijvoorbeeld inwoners van hun
eigen wijk of leeftijdsgenoten gereageerd hebben
op locatievragen. Inzicht in andermans ideeën en
beleving werkt verhelderend en verbindend! En het
is leuk en nuttig om te zien dat je respons in kaart is
gebracht.

• Direct en eenvoudig de resultaten
bekijken op de kaart;

• Inzicht in de mening van andere
respondenten;

• Zelf bepalen welke data relevant is
en wordt gedeeld;

• Gemakkelijk filteren op specifieke
onderwerpen;

• Snel en goedkoop te realiseren.
DAGEN.APP
Beschikbare en ingewonnen belevingsdata wil je
delen met je doelgroepen. Dat kan met de Data
Generation Application, kortweg Dagen.App.
Transparantie en het kunnen geven van feedback
zijn bepalend voor het succes van participatie.
Als gebruiker kun je snel en efficiënt data analyseren.
Een gebruiksvriendelijk dashboard dat interactief de
opgehaalde responsdata toont en bevraagd
kan worden is dé oplossing.

• 100% Transparantie van opgehaalde
inzichten, meningen en ideeën;

• Interactief dashboard : Alle responsdata op
de kaart in één;

• Snel dwarsverbanden inzichtelijk;
• Enorme tijdwinst bij analyse en rapportage;
• Webbased (SAAS) applicatie. Geen ictondersteuning nodig om op elk apparaat
gebruik te maken van jouw toolomgeving,
met behoud van volledige functionaliteit.

MAPTABLE
De MapTable is een digitale ideeën/dialoog/ontwerptafel,
gekoppeld aan geografische informatie (digitale kaarten).
Met multi touchscreen voor geweldige interactieve en
visuele ondersteuning bij elk participatieproces! Je kunt
tegelijk digitaal denken én doen.

• Hybride: wat je bedenkt kun je direct doen;

• Mobiel, dus in elke ruimte bruikbaar;
• Informatie en achtergrond “at your fingertips’;
• Van presentatie naar gesprek: creëer dialoog om de tafel;
• Gemakkelijk en intuïtief in gebruik.

INSPIRATIE
NODIG?
MEER BELEVING IN GORINCHEM
Vestingstad Gorinchem wilde het gebruik en de beleving
van het oude centrum van de vestingstad verbeteren.
Het Smarticipatietraject vóór en dóór alle betrokkenen
leverde een plan op dat zonder enig bezwaar door de
gemeenteraad is aangenomen.

“De ideeën van bewoners en bedrijven geven
ons een goed inzicht in de plekken waar we iets
mee moeten en ook waar we juist van af moeten
blijven. De ‘wisdom of the crowd’ heeft ons
echt positief verrast!”
Andre van der Dussen, Gemeente Gorinchem

MOBILITEITSVISIE BREDA:
BREDA BETER BEREIKBAAR
Veilig, robuust en duurzaam van A naar B. Deze ambitie was
de doelstelling van de Mobiliteitsvisie voor gemeente Breda.
Met Maptionnaire werden inwoners en andere betrokkenen
geconsulteerd om knelpunten en eventuele oplossingen op
de digitale kaart te inventariseren.

“Maptionnaire brengt via de digitale weg in één
oogopslag allerlei zaken die spelen in de openbare
ruimte in beeld en levert in één klap een schat aan
informatie op. Het is een bijzonder geschikte tool om
locatie-gerelateerde vragen te stellen op een visueel
aantrekkelijke en intuïtieve wijze!”
Sander Velmers, Goudappel Coffeng, verkeerskundig bureau
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PARTICIPATIE AANPAK ANNO NU!
De hybride InspiratieSessie vanuit CORPUS in Leiden was
een wel heel bijzonder event! Sprekers en deelnemers gingen
interactief -vanuit het theater én online- in gesprek over
het thema: ‘Participatie aanpak anno nu!’

“Wij presenteerden ons laagdrempelige digitale
verkeersonderzoek op de InspiratieSessie
Publieksparticipatie & Tools. Dat leverde veel
waardevolle input op voor het nieuwe mobiliteitsplan.
Zelf raakten we geïnspireerd door de interactie met de
deelnemers, de andere presentaties en de onderlinge
gesprekken. Vol positieve energie reden we terug.”
Michel van den Bergh, Gemeente Huizen

PRESENTATIE ‘DIGITALE PARTICIPATIE
ANNO NU’ VOOR WYZER
We hebben Wyzer helemaal bijgepraat over de stand van zaken in
het digitale participatie landschap. Welke soort gereedschappen
staan je ter beschikking? Hoe krijg je de antwoorden die je zoekt?
We zoomden in op de kracht van locatie en visualisatie, aan de hand
van inspirerende praktijkvoorbeelden.

“Het was zeker een interessante kennissessie, heel
beeldend meegenomen in het verhaal van online
participatie. Mooie mogelijkheden! Smarticipatie Wyzer.”
Emily Brons, recruiter Ruimte bij Wyzer

HIGHLIGHTS &
WAAROM NU?
SAMEN MET SMARTICIPATIE
LUKT HET!
• Bereik: van tientallen naar honderden tot duizenden;
• Deelnemers: elke doelgroep;
• Betrokkenheid: breder door laagdrempeligheid;
• Sentiment: voor en tegens objectief in beeld;
• Proces: online, veilig en geborgd;
• Resultaat: representatief, transparant
en groter draagvlak;

• Tijd en geld: besparing.
Samenwerken en betrekken vraagt om slimme communicatie en slimme tools. Laagdrempelig, visueel
aantrekkelijk, locatie gebonden en ook online.
Participatie is weer leuk!

JUIST NU!
Meer dan ooit zal participatie het verschil maken.
Er spelen nu grote thema’s:

• Omgevingswet
• Energietransitie
• Smart cities
• Klimaatadaptatie
• Duurzame mobiliteit
Maar ook kleine; zoals verkeersveiligheid,
herinrichting van het centrum of een
nieuwe speeltuin!

Scan de QR-code of ga naar:
www.smarticipatie.nl
en kom in contact!

WAAR WACHT JE NOG OP?
Neem contact met ons op en organiseer participatie
voortaan snel, slim, eenvoudig en visueel aantrekkelijk!

PARTICIPATIE ANNO NU

073 782 0298
info@smarticipatie.nl
Brink 7, 5236 AR ‘s-Hertogenbosch
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