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Hoofdingrediënten 

 Lees hier ons gehele artikel over burgerfora >

Op basis van meerdere nationale en internationale bronnen hebben wij een overzicht 
gemaakt van de belangrijkste randvoorwaarden waar een burgerforum aan moet voldoen. 
Ter verdieping spraken we met Eva Rovers, mede-oprichtster van Bureau Burgerberaad en 
een van dé Nederlandse experts op het gebied van burgerfora, om de belangrijkste 
voorwaarden boven tafel te krijgen.

Heb vertrouwen dat burgers met de juiste informatie (zoals beoogde doelen, kaders, 
belangen van stakeholders en kennis vanuit verschillende perspectieven) tot de juiste 
beslissing zullen komen. Betrek burgers in het gehele besluitvormingsproces voor een 
zo goed mogelijk resultaat.

Vetrouwen in burgers

Hoe complexer en opener het vraagstuk, hoe beter. Hierdoor is er veel ruimte voor 
burgers om gezamenlijk tot de meest ideale oplossing te komen waarin tegengestelde 
belangen worden meegenomen. Met name als het vraagstuk veel thema’s raakt en/of 
effect heeft op de lange termijn.


Open vraagstuk dat maatschappelijk relevant is

Voordat burgers betrokken worden in het besluitvormingstraject moet hun rol hierin 
worden vastgelegd. Afspraken over hoe en óf de uitkomsten van het burgerforum 
daadwerkelijk worden uitgevoerd zijn cruciaal. Wanneer dit niet het geval is, zal dit het 
vertrouwen in de overheid en democratie alleen maar verder schaden.

Mandaat, zeggenschap, uitvoering en monitoring is vastgelegd

De deelnemers aan het burgerforum dienen een afspiegeling te zijn van de 
samenleving. Hierbij is diversiteit aan wensen, zorgen, meningen en waarden 
belangrijk. Daarnaast moet het voor iedereen inzichtelijk zijn op welke wijze 
deelnemers geselecteerd worden en dat iedereen kan deelnemen (zo nodig met hulp).

Diverse & transparante groepssamenstelling

X Ja/nee-vragen of vragen gericht op uitvoering of implementatie zijn niet geschikt

https://www.squarewise.com/hoe-je-met-een-burgerforum-voor-meer-draagvlak-verbinding-en-begrip-zorgt/
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Denk hierbij aan een organisatie die geen belangen heeft bij een bepaalde uitkomst van 
het betreffende vraagstuk. Daarnaast behoort deze organisatie over bemiddelings- en 
kwalitatieve onderzoeksvaardigheden beschikken om gesprekken met diverse groepen 
mensen in goede banen te kunnen leiden. Het delen van kennis & ideeën staat centraal.


Objectieve en onafhankelijke partij als facilitator

Om tot een wel overwogen besluit te komen is het van belang om alle belang- 
hebbenden en experts met verschillende invalshoeken uit te nodigen omtrent het 
vraagstuk. Burgers dienen op de hoogte gebracht te worden van alle inhoudelijke, 
politieke en financiële randvoorwaarden rondom het thema. Aanvullend moet er ook 
een mogelijkheid zijn dat burgers naar eigen keuze deskundigen kunnen uitnodigen.  

Gebalanceerde en objectieve informatieverstrekking

Vooraf, tijdens en na het burgerforum moet het proces voor iedereen duidelijk zijn.  
Van tevoren moeten burgers weten wat er van hen verwacht wordt en wat er met de 
uitkomsten gedaan zal worden. Daarnaast is het van belang dat tijdens het proces ook 
niet deelnemende burgers alle informatie, discussies en besluiten online kunnen inzien.

Heldere en transparante communicatie over het gehele proces

Contextafhankelijke ingrediënten
Brede zichtbaarheid creëren voor groot bereik in deelname

Zet een communicatiestrategie op voor meer bereik bij een landelijk vraagstuk.



Direct benaderen van specifieke doelgroepen voor meer diversiteit

Als een specifieke doelgroep slecht bereikt wordt, benader ze direct of neem hun 
drempels voor deelname weg (reiskostenvergoeding, opvang, ondersteuning etc.)



deze tools
Tools voor het faciliteren van een online burgerforum

Als het om een grootschalig burgerforum gaat kunnen  een oplossing zijn.


Voldoende bedenktijd bij hoge complexiteit

Als de kwestie geen harde deadline heeft, is het verstandig om beslissingen niet te 
overhaasten. Zo moeten de bijeenkomsten verlengd kunnen worden indien nodig.



Nationaal debat voor meer druk op uitvoering

Via een parlementaire behandeling of in combinatie met een (p)referendum kan je  
de verandering versnellen, doordat er meer mensen betrokken zijn.



https://civictech.guide/listing-category/group-decision-making/

