
Aan de slag met het burgerforum
Zo geef je bewoners directe invloed op hun leefomgeving

Het burgerforrum wordt gezien als een veelbelovende methode om een representatieve groep 
deelnemers te selecteren én intensief kennis en ideeen uit te wisselen. Het levert een uitgewerkt advies 
of plan op, waarover de politiek of samenleving besluit. 

Steeds meer gemeenten experimenteren met het burgerforum of varianten ervan. Deze ontwerpkeuzes 
helpen je om zelf een passend proces te ontwerpen voor een burgerforum. 

Onderwerp
Gaat het burgerforum over één onder- 
werp of meerdere onderwerpen?
Is het een complex onderwerp?

Open of afgebakende vraag
Leg je een afgebakende vraag voor  
aan de groep of is het onderwerp open?

1.   Open vraag: 
vooral nuttig in fase van agenda- 
vorming en gericht op het “wat”

2.   Afgebakende vraag:  
vooral nuttig bij beleidsvorming  
en gericht op het “hoe”

3.  Getrapte vraag vraag:  
een combinatie van het  
“wat” en “hoe”

1.  Belangen in beeld brengen

2.   Selectiecriteria 
Wat zijn de criteria op basis 
waarvan je deelnemers selecteert?

 •  Socio-demografische kenmerken
 •  Attitudes en gedrag
 •  Willekeurige selectie

3.   Selectiemethode
Welke methode pas je toe om 
deelnemers te selecteren?
• Loting
• Gerichte benadering
• Open uitnodiging

4.   Groepsgrootte
Hoe groot is de deelnemersgroep?
• Klein (10-30 deelnemers)
• Gemiddeld (50-250 deelnemers)
• Groot (meer dan 250 deelnemers)

Het vraagstuk
Formuleren van een goede vraag?

Deelnemers selecteren
Hoe kom je tot een goede afspiegeling van betrokkenen?

Voor een goede gedachtewisseling is het stellen van de juiste vraag essentieel. De inhoud van het vraagstuk is leidend voor het kiezen van de selectiecriteria 
waarmee je tot een representatieve groep komt. 

Ga je zelf 
aan de slag 
met het 

burgerforum?

Denk bij het maken van je participatiestrategie na  
over de volgende ontwerppunten:

 Het vraagstuk

  Deelnemers selecteren

  Kwaliteit van uitwisseling bevorderen

  De politiek verbinden

 Leren door te doen
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1.  Setting en werkvormen 
 Zorg voor een prettige ontmoeting. 

2.   Goede en onpartijdige gespreksleiding
  Een vaardige moderator zorgt ervoor dat 

iedereen het woord krijgt en alle belangen 
op tafel komen. 

3.  Expertise en kennisdeling
  Zorg ervoor dat iedereen dezeflde 

informatie heeft. 

4.  De duur van het burgerforum
  De duur hangt o.a. samen met het type 

vraag dat je stelt, de gewenste uitkomst 
en de behoefte van de deelnemers. 

5.   Niet geselecteerde deelnemers 
betrekken

 De niet-geselecteerde deelnemers: 
 • Worden geïnformeerd 
 • Kunnen adviseren of meedenken 
 • Kunnen meedoen 
 • Kunnen meebeslissen 

6.   Besluiten nemen 
  Meestal wordt naar consensus 

gezocht tussen deelnemers. 

7.  Condities om mee te kunen doen 
 • Centrale, goed bereikbare locatie 
 • Reiskostenvergoeding 
 • Vergoeding voor deelname 
 • Kinderopvang / respijtopvang 
 • Tijdstip

Uitwisseling tussen deelnemers
Hoe creëer je ruimte voor een levendige uitwisseling  
van gedachten en ideeën?

Verbinding met de politiek en organisatie
Hoe koppel je de uitkomsten aan het politieke proces?

Aandacht voor uitwisseling van gedachten, kennis delen en passende 
ontmoetingsvormen zorgen ervoor dat meer mensen willen meedoen en hun 
ideeën  en standpunten uitwisselen.

Een burgerforum is een methode die bijdraagt aan het versterken van de 
relatie tussen gemeente en gemeenschap. Maak daarom vooraf heldere 
afspraken over de rol van politici en hoe de uitkomsten van een burgerforum 
worden verbonden aan politieke besluitvorming. 

1.  Afspraken maken
  Wat doet de politiek met de 

uitkomsten van het forum?
 •  Er worden vooraf afspraken 

gemaakt
 •  De uitkomsten zijn bindend, 

bijvoorbeeld bij een bindend 
referendum of preferendum

 •  Er worden geen afspraken vooraf 
gemaakt

2.  Deelname politici en 
ambtenaren

  Of en hoe doen politici en 
ambtenaren mee aan het 
inhoudelijke proces? 

 • Geen rol
 •  Op een gelijkwaardige basis als 

de andere deelnemers
 • Als experts

Leren door te doen
Door te oefenen in de praktijk krijg je het werk met  
burgerfora in de vingers. 

Hoe goed je het proces ook doordenkt, er is altijd ruimte voor verbetering. 

Kies momenten om het proces te evalueren. Sta stil bij wat je wilt vasthouden, 
vernieuwen, versterken of verlaten, en leer van het samenspel. 

Dit handvat hoort bij Burgerfora: Laat je inspireren! ontwikkeld door 7Zebra’s. 
Wil je deze inspiratiebundel ontvangen? Stuur dan een mail naar info@7zebras.nl.
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