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Participatie voorbij  
de usual suspects 
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Participatie 1.0
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betrek moeilijk bereikbare 
doelgroepen bij nieuw beleid en 

complexe veranderingen
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Voorbeeld Swipocratie-traject uit 2019:
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✓Opiniepeiling (met Swipocratie en promocampagne)  
✓Ontwerpsessies (één per gemeente, door ROM3D)  
✓Bod van de jongeren  
✓Jongerenpanel 

Resultaten per gemeente: 
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Besteed genoeg aandacht aan 
de campagne!
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Swipocratie in 3 fases

Richt de campagne op de 
gehele doelgroep

+/- 10% klikt door Een kleiner gedeelte 
meldt zich aan voor vervolg

De campagne Swipocratie
fase 1 fase 2 fase 3

Een vervolg actie
Draagvlak via een goede spreiding
- social media
- gemeentelijke kanalen
- koffie corners
- scholen, verenigingen

Inrichten met de juiste vragen en 
beelden
- prikkelende stellingen
- dilemma’s
- like of dislike

Een live-sessie, evenement of een 
andere vervolg gebeurtenis 
achteraf.

Leg uit wat er gebeurt met de 
resultaten!



Swipocratie varianten
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+

+

+

Bereik moeilijk bereikbare doelgroepen 
met een campagne

Peil super laagdrempelig met beelden wat 
er leeft onder de deelnemers

Inclusief werksessie "het effectief inzetten 
van Swipocratie" en uitgebreide 
begeleiding

Variant 1: Basispakket

Wat vinden inwoners, jongeren of andere 
betrokkenen van voorgestelde beleidsopties?

Bereik en activeer

#1

+
+
+

Swipocratie met maandelijks abonnement

Terugkerend contact met je doelgroep

Bouw een relatie op en betrek burgers bij 
meerdere onderwerpen en thema's

Variant 2: Basispakket + doorlopend abonnement

Participatie is niet eenmalig. Zet Swipocratie 
in als extra kanaal om te peilen wat er leeft.

Blijf in gesprek

#2



Variant 1: basispakket
Prijs: € 2650,- exclusief BTW 

Inclusief: 
- interactieve ontwerp sessie (van 1 x 4 uur of 2 x 2 uur) 
- overleg en hulp bij content ontwikkelen, toevoegen en testen (max. 4 uur) 
- onbeperkt aantal content pagina's 
- onbeperkt aantal swipe items, ingedeeld in sets 
- Swipocratie staat 1 maand live  
- koppelen domeinnaam met ssl certificaat 
- een custom formulier met call to action naar een vervolg stap na afloop van Swipocratie 
- troubleshooting en finetuning rond de live-gang 
- export en presentatie van de resultaten. Excel + infographic
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Variant 2: basispakket + doorlopend abonnement
Prijs: € 2650,- exclusief BTW eenmalig + maandelijks € 99,- 
abonnementskosten 

Inclusief: 
- alle opties van variant 1 
- de mogelijkheid om doorlopend nieuwe Swipocratie peilingen te doen op ieder gemeentelijk thema 
- het zelf kunnen aanmaken van nieuwe peilingen in een content management systeem 
- Swipocratie als extra online kanaal voor doorlopend contact met burgers 
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Voordelen van  
een regionale aanpak

‣De inrichting van Swipocratie is voor 90% te kopiëren tussen gemeenten 
‣De content hoeft maar 1 keer ontwikkeld te worden, dit bespaart tijd 
‣De campagne voor het bereiken van de deelnemers is voor 90% generiek en heeft 

gecombineerd meer kracht 
‣Per gemeente kun je de energie-opties laten afwijken en custom content toevoegen
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Met meerdere RESen of gemeenten tegelijkertijd een Swipocratie 
campagne doen levert enkele voordelen op: 
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Regio variant 1:

Iedere gemeente een eigen Swipocratie, 
gebaseerd op een generiek template

Kosten:  
‣Basis-installatie € 2650,- (voor de eerste gemeente) 
‣Kopie per gemeente € 1000,- (voor iedere  

extra gemeente) 

Inclusief per gemeente:  
✓Eigen website met eigen url 
✓Eigen energie opties & energie dilemma’s 
✓Eigen database 
✓Eigen content 

Regio variant 2:

Eén Swipocratie instantie met vooraf 
gemeente keuze formulier vooraf

Kosten:  
‣Basis-installatie € 2650,- (voor de eerste gemeente) 
‣Eenmalig € 795,- voor het achteraf splitsen van de 

resultaten per gemeente 

Inclusief per gemeente:  
✓Eigen resultaten overzicht 

Rekenvoorbeeld met 3 gemeenten: 
Gemeente 1: € 2650,- 
Gemeente 2: € 1000,- 
Gemeente 3: € 1000,- 
Totaal: € 4650,- 

Rekenvoorbeeld met 3 gemeenten: 
3 gemeenten: € 2650,- 
Eenmalig extra: € 795,- 
Totaal: € 3445,- 
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Let’s go!


