
 

 

UITNODIGING 
Dag van de Participatie 
4 november 2019 | NBC Congrescentrum in Nieuwegein 
 
Wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar op de Dag van de Participatie  
Schrijf u nu in! 
 
Geachte relatie, 
 
Participatie is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen binnen de overheid, maar in de hele maatschappij zijn we op 
zoek naar nieuwe manieren om inwoners, belanghebbenden, klanten en partners te betrekken bij overheidsplannen- en 
besluiten. Wat hebben we geleerd van participatie-ervaringen en onderzoeken? Hoe verschilt participatie in 
verschillende domeinen en verschillende beleidsfasen? Wat zijn de ervaringen en uitdagingen uit de praktijk en hoe 
verhouden deze zich tot de inzichten uit de wetenschap? De Dag van de Participatie is onmisbaar voor iedereen die het 
participatievak verder wil ontwikkelen.  

Schrijf nu in! 
Op 4 november gaan we hierover in een breed verband met elkaar in gesprek tijdens de Dag van de Participatie, van 
8.30 tot 17.30 uur in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, te Nieuwegein. U kunt zich nu (gratis) inschrijven via 
www.dagvandeparticipatie.nl. Doe dit bij voorkeur voor 1 oktober a.s. 
 
Grote belangstelling 
De belangstelling voor de voorinschrijving was groot. Wij verwachten daarom dat wij een wachtlijst moeten hanteren. 
Inschrijvingen worden beoordeeld op een evenwichtige balans in de vertegenwoordiging vanuit (decentrale) overheid, 
wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Dit zal in de tweede week van oktober duidelijk 
zijn. U ontvangt dan direct bericht of uw inschrijving definitief is en u kunt zich dan eveneens inschrijven voor de 
workshops. 
  
Programma 
Op de Dag van de Participatie ontmoeten professionals uit praktijk en wetenschap elkaar rondom 
participatievraagstukken in de fysieke leefomgeving. Luister naar de nieuwste inzichten door keynotes van Nationale 
ombudsman Reinier van Zutphen, voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving Jacques Wallage en 
hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en programmadirecteur onderzoek bij de 
onderzoeksgroep Bestuurskunde Arwin van Buuren. 
 
Hierna kunt u zelf de dag indelen door bijvoorbeeld het volgen van workshops of door binnen te lopen bij de ‘Eerste Hulp 
bij Participatie’. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven levert een bijdrage aan 
de plenaire afsluiting. 
  
Initiatiefnemers  
De Dag van de Participatie is een gezamenlijk initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), de directie Democratie en Bestuur van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het programma Democratie in Actie en het Department of Public 
Administration and Sociology van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact op met dagvandeparticipatie@congresbureau.nl 
  
  
Graag tot ziens op 4 november!  

 
 

https://dagvandeparticipatie.nl/aanmelden/
https://dagvandeparticipatie.nl/sprekers/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx
http://www.lokale-democratie.nl/
https://www.eur.nl/
mailto:dagvandeparticipatie@congresbureau.nl

