
WORSTEL JIJ OOK MET
•   Te weinig tijd en middelen om participatie  

goed te organiseren?
•   Geen draagvlak voor participatie in je 

organisatie?
•   Altijd dezelfde en niet genoeg respondenten?
•   Niet de juiste kennis & tools?

TOTALE ONTZORGING 
Smarticipatie heeft de kennis, ervaring én 
tools in huis om je te begeleiden bij je hele 
participatietraject.
 
Advies, begeleiding én tools om participatie  
slim te organiseren!

WIL JIJ OOK
•  Makkelijk een breed publiek bereiken  

& betrokken houden?
•  Kwalititieve en locatiegebonden feedback  

van alle betrokkenen?
•  Eenvoudig responsdata visualiseren & analyseren?
•  90% kosten besparen?

OVER ONS 
PARTICIPATIE-ADVIESBUREAU SINDS 2016
INGEZET BIJ 1.000+ PROJECTEN

SAMENWERKING MET LOKALE 
OVERHEDEN, STEDENBOUWKUNDIGEN, 
PROJECTONTWIKKELAARS EN INGENIEURS- 
EN ADVIESBUREAUS

DÉ SMARTICIPATIE METHODE
MET LAAGDREMPELIGE, DIGITALE TOOLS REALISEER JE MET LAAGDREMPELIGE, DIGITALE TOOLS REALISEER JE 

DUURZAMERE PLANNEN IN MINDER TIJD TEGEN MINDER KOSTEN.DUURZAMERE PLANNEN IN MINDER TIJD TEGEN MINDER KOSTEN.
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https://www.smarticipatie.nl/diensten
https://www.smarticipatie.nl/inspiratie/downloads
https://www.smarticipatie.nl/over-ons


WIST JE DAT
MAPTIONNAIRE INMIDDELS IN 40+ LANDEN 
WORDT GEBRUIKT? ER MEER DAN  
20 MILJOEN PINPOINTS ZIJN GEZET?

DIT DE ENIGE ONLINE TOOL IS DIE 
KWALITATIEVE FEEDBACK OP  
LOCATIENIVEAU BIEDT?

MAPTIONNAIRE
Faciliteer online participatie op een leuke, 
laagdrempelige en visuele manier. Zet ideeën  
en belevingen letterlijk op de kaart.
•   Bespaar tot €200.000 per jaar;
•   75% goedkoper dan maatwerk online tools;
•   Gebruiksvriendelijk voor verwerker én 

respondent;
•   Voldoet aan alle wettelijke eisen voor 

toegankelijkheid & privacy;
•   Multi inzetbaar.

DAGEN.APP
Onderzoek en deel responsdata  
via hét interactief en gebruiks- 
vriendelijk dashboard.
•   Snel inzicht in meningen  

van respondenten;
•   100% transparantie van inzichten,  

meningen en ideeën;
•   Snel dwarsverbanden inzichtelijk;
•   Enorme tijdwinst bij analyse en rapportage;
•   Alle data eenvoudig zichtbaar

ONLINE 
RESPONSKAART
Koppel transparant en eenvoudig  
responsdata terug.
•   Direct en eenvoudig resultaten  

bekijken op de kaart;
•   Snel inzicht in de mening van respondenten;
•   Zelf bepalen welke data wordt getoond  

en gedeeld;
•   Gemakkelijk filteren op specifieke onderwerpen.

MAPTABLE
Digitale kaart die verbindt en boeit.
•   Van presentatie naar gesprek: creëer  

dialoog om de tafel;
•   Mobiel, dus overal inzetbaar;
•   Kennisdeling;
•   Ideaal voor inspreekavonden  

of teamoverleg;
•   Gemakkelijk en intuïtief.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP!
     073 782 0298  -       info@smarticipatie.nl
Brink 7, 5236 AR ‘s-Hertogenbosch

DÉ PARTICIPATIE TOOLS

https://www.smarticipatie.nl/tools/maptionnaire
https://www.smarticipatie.nl/tools/maptionnaire
https://www.smarticipatie.nl/tools/dagenapp
https://www.smarticipatie.nl/tools/online-responskaart
https://www.smarticipatie.nl/tools/online-responskaart
https://www.smarticipatie.nl/tools/maptable
https://www.smarticipatie.nl/tools/maptable
https://www.smarticipatie.nl/tools/online-responskaart
https://www.smarticipatie.nl/contact
mailto:info%40smarticipatie.nl?subject=
https://www.smarticipatie.nl/tools/dagenapp
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