Fact Sheet 14 (Gov03)
ne Woud Participationprinci
pe
Het Groe

In de traditionele middelenstroom wordt met publieke middelen geïnvesteerd in
waarden. Ondernemers ontwikkelen nieuwe
product-markt-combinatie s(pmc's)
gebaseerd op die waarden. De door de ondernemers gegenereerde economie levert
privaat rendement. In Het Groene Woud participatieprincipe wordt door middel van participatie
de kringloop van waarden en economie zo veel mogelijk gesloten, waardoor de private
opbrengsten deels weer worden geïnvesteerd in behoud en ontwikkeling van de waarden. Het draait
dan om het voeden van de kip met de gouden eieren oftewel wie profiteert investeert.
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Wat is Het Groene Woud Participatieprincipe?
In Het Groene Woud wordt altijd gewerkt vanuit het
participatieprincipe. Het principe laat zien wat het belang is van
participatie en welke factoren bijdragen aan het succes van
participatie.

Het succes van die Participatie is afhankelijk van het product van de Hulpstructuren (hoe wordt de
participatie georganiseerd), van de participatie Graad (aantal participanten) en van de Wijze van
investeren (hoe kan worden bijgedragen, via verdienmodellen of in natura).
Kortom: P=HxGxW. Hoe groter de participatie, hoe meer de kringloop van waarden en economie wordt
gesloten. Als één of meer van de factoren 0 is, is er geen participatie en dus geen kringloop.
Daarnaast blijft het van belang dat de overheid mee blijft doen. De overheid bepaalt het kader en nog
steeds zijn op allerlei niveau's (zij het minder) subsidies beschikbaar.
Wat is het belang voor Rural Alliances?
Dit principe brengt in beeld wat het belang is van participatie en welke factoren daarbij van invloed en
beïnvloedbaar zijn. Met deze kennis kan iedereen grip krijgen op het succes van participatie.
Terminologie
Waarden

de bijzondere waarden in de streek. Het gaat om waarden van bv natuur,
landschap, cultuurhistorie, leefbaarheid

Pmc’s

product-markt-combinaties

Economie

de opbrengst uit de pmc's

Participatie

vormen van samenwerking, de doe-democratie, burgerinitiatieven.
Participatie zorgt ervoor dat de kringloop weer sluit en dat de opbrengsten deels
weer worden geïnvesteeerd in de waarden

Hulp

hulp bij het organiseren en faciliteren door organisaties (bv Streekhuis, coöperaties,
streekfonds, agrarisch natuurvereniging). Hulp in de vorm van netwerken en
allianties, wegwijs maken

Graad

de graad wordt bepaald door community building, het ontmoeten, de kennis
van eigen leefomgeving, trots en beleving. Ook ambassadeurs dragen bij aan
de participatiegraad

Wijze

de wijze gaat over manieren waarop participanten kunnen bijdragen via
verdienmodellen (bv streekrekening, webshop, visitor-payback, crowdfunding)
of in natura (bv beursvloer, vrijwilligerswerk, rechten en plichten, vrienden van,
crowdworking, crowdsourcing).
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