
In de MIRT-verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam 
is participatie een onmisbaar 
onderdeel. De participatieaanpak 
is erop gericht om iedereen 
die zich betrokken voelt, te 
informeren, mee te laten denken 
en mee te laten doen. Om dit 
mogelijk te maken hebben we een 
Spelregelkader opgesteld. 

In het Spelregelkader staan 
praktische afspraken voor zowel 
participanten als de
projectorganisatie. Het geeft 
invulling aan de omgangsvormen 
en verwachtingen tussen alle 
partijen in het participatieproces. 
De spelregels zorgen ervoor dat alle 
belangen een plek krijgen en dat 
alle deelnemers een gelijkwaardige 
positie hebben.

Spelregelkader 
Participatie doen we samen

MIRT-verkenning regio Rotterdam



Participatie doen we samen: 
•  •     Iedereen die meedoet of 

meedenkt is verantwoordelijk 
voor het slagen van de 
participatie.

•  •   Je neemt deel op persoonlijke 
titel. Je geeft duidelijk aan 
wanneer je namens een 
organisatie meedoet of -denkt.

De projectorganisatie zorgt dat
het kan:
•  •  De projectorganisatie betaalt 

voor de organisatie en inrichting 
van de participatie.

•  •  Je zorgt voor je eigen inzet.
•  •  Alleen in bijzondere situaties 

draagt de projectorganisatie 
de kosten voor externe 
vertegenwoordigers of experts.

Voorspelbaar en duidelijk:
•  •  Participatie gebeurt binnen de 

doelen en onderzoeksopzet van 
het project. 

•  •  De projectorganisatie is 
voorspelbaar in het proces,  
ook wat betreft participatie.

•  •  De projectorganisatie is duidelijk 
over hoe resultaten van de 
participatie aan het project 
bijdragen.

Met respect en vertrouwen:
•    •     Doe of denk je mee, dan doe  

je dat met respect voor de 
andere participanten in het 
proces. Jouw mening over de 
inhoud mag er zijn, die van een 
ander ook.

•  •  Je gaat vertrouwelijk om met 
documenten en data.

•  •  Participanten en 
projectorganisatie houden 
elkaar op de hoogte als zij in 
het openbaar over het project 
praten (en dit invloed heeft op 
het participatieproces).

•  •  De projectorganisatie 
gaat zorgvuldig om met 
persoonsgegevens.

Aan het einde van de zogenoemde 
Analytische fase, zullen de 
participanten het Spelregelkader 
beoordelen. Zorgen de spelregels 
er inderdaad voor dat alle belangen 
een plek krijgen en dat alle 
participanten een gelijkwaardige 
positie hebben? Het kan zijn dat 
er wijzigingen nodig zijn voor de  
volgende fase, de Beoordelingsfase.

Het volledige Spelregelkader vind
je terug op de website
oeververbindingen.nl Daar kom
je ook meer te weten over de
participatieaanpak en hoe je mee
kunt doen of mee kunt denken.

De belangrijkste spelregels


