AFWEGINGSSCHEMA DIALOOG
In dit afwegingsschema staat een aantal criteria die helpen bij de afweging wel of geen dialoog te
starten. We redeneren daarbij zowel vanuit de burger als vanuit de overheid.
Zijn bij de afweging alle sleutelfiguren aanwezig?
Denk aan: bewindspersoon, politiekadviseur, lid van ambtelijke staf opdrachtgever, projectleider,
onderzoeksadviseur, communicatieadviseur, woordvoerder, expert met dialoog, luis in de pels/‘jonge
hond’/trainee.
Onderwerp …………
Datum ……………….
1. Zijn er eerdere dialoog ervaringen – positief of negatief –
bij dit onderwerp?
Wat is daarmee gebeurd? Zijn er toen burgers benaderd?
2. Heeft dialoog meerwaarde vanuit het perspectief van de
burger?
a) Is er behoefte aan dialoog?
Raakt het de burger qua belang of directe leefomgeving? Staat
het onderwerp op de agenda van de burger? Is aansluiting bij
een initiatief van burgers mogelijk?
b) Welke meerwaarde heeft de input van de burger om meer
inzicht te krijgen in de beleving of meningen over de
problematiek of oplossingsmogelijkheden? Of als partner of om
een burgerinitiatief van de grond krijgen?
c) Heeft de burger voldoende informatie als dialoog
gesprekspartner? Is het onderwerp te vertalen naar het
schaalniveau van de burger?
d) Klopt de ‘timing’; wil de burger nu een dialoog aangaan?
e) Kan de burger ook op andere manieren zijn stem laten
doorklinken?
3. Hoeveel beïnvloedingsruimte is er bij het rijk?
Is er financiële en beleidsruimte voor inbreng en de prioriteiten
van de burger?
4. Is er commitment voor dialoog?
Positieve grondhouding tav. dialoog over dit onderwerp
a) Ambtelijk (ambtelijke staf)
b) Bestuurlijk (bewindslieden)
c) Politiek (Tweede Kamer)
5. Heeft de dialoog projectleider:
a) vaardigheden en expertise om met de burger in discussie te
gaan, en mensen te verbinden?
b) de creativiteit de dialoog zo te organiseren dat de overheid
zich aanpast aan de dialoog van de burger?
c) het lef om echt te luisteren en keuzes te maken?
6. Past dialoogaanpak bij het profiel van de organisatie of
bewindspersoon?
In verband met het afbreukrisico?
7. Zijn de organisatorische randvoorwaarden voldoende?
a) Is er geld (€ )? ■ ■ ■ ■ ■
b) Is er capaciteit (fte)? ■ ■ ■ ■ ■
c) Is er tijd (t)?

--

-

+/-

+

++






































































































































































