Richtlijnen BSD Participatie
Participeren betekent letterlijk meedoen. BSD ambieert een ontwikkeling waarin iedereen mee kan doen,
passend bij het onderwerp, de persoon en de fase van ontwikkeling. Daarom ontwikkelen we participatief.
Dat houdt het volgende in:
1. We zien participatie als een middel om te komen tot een gedragen resultaat dat aansluit bij de
wensen, behoeften en leefwereld van de toekomstige bewoners en/of gebruikers.
2. We organiseren participatie op het geheel of onderdelen waar inspraak ook daadwerkelijk invloed
kan hebben op het resultaat. Dit vraagt van ons een open houding tijdens de participatiemomenten
voor inzichten vanuit andere perspectieven.
3. We ontwikkelen in quadruple helix samenwerking zodat we elkaar aanvullen vanuit verschillende
perspectieven en disciplines en op die manier de ontwikkeling versterken.
4. We geven ruimte tijdens het proces aan onze samenwerkingspartners om inspraak te hebben op de
manier waarop en wanneer zij participeren, zodat we tijdens het proces kunnen bijsturen om tot
een optimale samenwerking te komen.
5. We besteden nadrukkelijk aandacht aan het betrekken van (toekomstige) bewoners/gebruikers op
een manier die deelname aan de ontwikkeling voor hen plezierig en laagdrempelig maakt. We
houden rekening met accessibility needs om deel te kunnen nemen, dit kan betekenen dat er
meerdere participatiemethodes nodig zijn om een diverse groep te kunnen betrekken.
6. We zorgen dat het participatieproces en ontwikkelproces hand in hand gaan, zodat er voldoende
ruimte en tijd is voor participatie, om input en feedback op te halen, en deze te verwerken in het
resultaat.
7. We zijn (of worden) ons bewust van de verschillende niveaus van participatie die mogelijk zijn, van
informeren tot eigenaarschap, en kiezen bewust welk niveau van toepassing is op welk onderdeel
en in welke fase van de ontwikkeling.
8. We communiceren over het participatieproces zodat het voor iedereen helder is wat ze kunnen
verwachten.
9. We zijn ons bewust dat een participatieproces ook sociale winst als indirect effect kan opleveren,
community ontwikkeling en saamhorigheid, en dragen daar actief aan bij door er ruimte en
aandacht voor te hebben in het proces. Dit betekent dat we ons in het participatieproces niet
blindstaren op het concrete resultaat dat we aan het ontwikkelen zijn.
10. We zijn ons bewust dat participatie tijd en energie vraagt van betrokkenen en gaan hier met respect
mee om. We zijn ons bewust wat participatie oplevert en dat inspanning daarvoor nodig is.

