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Inleiding en verantwoording 
 
Op 6 februari 2010 organiseerde de 
Gemeente Oude IJsselstreek een 
Burgerjury. De afronding van het 
gemeentelijk experiment in het project "In 
Actie Met Burgers" van het 
Actieprogramma Lokaal Bestuur van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). De gemeente Oude IJsselstreek is 
één van de twaalf landelijke 
experimentgemeenten in dit project. 
 
De gemeente is daarvoor geselecteerd na 
aanmelding van het presidium van de 
gemeenteraad. Het raadspresidium is 
opdrachtgever voor de Burgerjury en 
heeft ingestemd met de vraagstelling en 
opzet van de Burgerjury. Dit gebeurde in 
overleg met, en op basis van het stramien 
van de Radboud Universiteit. Prof.dr. 
Monique Leyenaar van deze universiteit 
voerde samen met Kees Niemöller van 
Participation & Decision Analytics de 
supervisie over de Burgerjury. Het 
stramien van de Radboud Universiteit 
heeft de titel "De burger aan zet" en is 
bijlage bij dit adviesverslag. Het is een 
publicatie voor het ministerie van 
Binnenlandse Zaken voor de specifieke 
vorm van Burgerjury die een burgerforum 
is. 
 
Een Burgerjury bestaat uit een groep 
mensen die samen een oordeel vellen over 
een bepaalde vraag. Deze Burgerjury ging 
over de onderstaande vragen. 
 
Bent u tevreden met de huidige 
verdeling van gemeentelijke middelen 
en gemeentelijke voorzieningen over 
de vijftien kernen van de Gemeente 
Oude IJsselstreek? 
Is een aanpassing van deze verdeling 
gewenst?  
Zo ja, wat zou er in de verdeling 
moeten veranderen? 
 
Het oordeel van de Burgerjury hierover 
staat in deel 2 van dit adviesverslag, op 
de gekleurde pagina's. Dit deel van het 
adviesverslag is opgesteld door de 
raadsgriffie van de gemeente Oude 
IJsselstreek en getoetst bij de externe 
voorzitters en supervisoren/begeleiders 
van de Burgerjury. Deel 2 is de kern van 
het rapport en beoogt het oordeel van de 
Burgerjury op een heldere manier aan het 
gemeentebestuur van Oude IJsselstreek te 
presenteren. Dit oordeel kwam tot stand 
na twee algemene zittingen en drie 
groepszittingen van de burgerjury. 

 
 
Het adviesverslag bestaat uit nog twee 
delen en een aantal bijlagen, plus een 
dvd. Die zijn nodig om de betekenis van 
het advies van de Burgerjury te kunnen 
duiden.  
 
In deel 1 beschrijft de raadsgriffier van de 
gemeente Oude IJsselstreek de context 
waarin de Burgerjury is gehouden.  
 
Deel 3 bevat de wetenschappelijke 
analyse van de jurysamenstelling en de 
groepsprocessen. Deel 3 is geschreven 
door de Radboud Universiteit en 
Participation & Decision Analytics. 
 
Apart bijgevoegd is een beeldverslag met 
een impressie van een half uur van het 
verloop van de jurydag. De juryleden zijn 
er niet sprekend op te horen. Dit hangt 
samen met de opzet, dat zij onbelast en 
ongestoord hun meningen vormen en 
uiten. 
 
Het totale adviesverslag en het 
bijbehorende beeldverslag zijn aldus ook 
een overdraagbare aanpak voor het VNG-
project "In Actie Met Burgers".  
 
Volgens afspraak in het raadspresidium 
wordt het adviesverslag aangeboden aan 
de gemeenteraadsfracties om te 
betrekken bij de coalitieonderhandelingen 
en komt het op de agenda van de 
gemeenteraad. Bij deze. 
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Deel 1: 
 
Aanleiding en aanloop 
van de Burgerjury 
 
door Jeroen van Urk, raadsgriffier 
gemeente Oude IJsselstreek. 
 
"Neem de burger serieus. Breng 
samenleving en politiek nader tot elkaar 
en ga een dialoog aan met de mondige 
burger. De overheid moet de burger in 
een vroeg stadium betrekken bij 
besluitvorming. Het parlement moet het 
primaat van de politiek relativeren en het 
zwaartepunt verleggen naar het besluit: 
'Alle meningen gehoord hebbende, gaan 
we het op deze manier doen'." 
 
Tien dagen na de zitting van de 
Burgerjury stonden bovenstaande strofen 
in NRC-Handelsblad. Afkomstig uit een 
recent advies van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur (ROB) en uitgesproken 
door de voorzitter van het ROB, Jacques 
Wallage. Hiernaast dat krantenartikel. Het 
onderlijnt in alle kortheid waarom Oude 
IJsselstreek in actie met burgers is. 
 
Samenspel 
In 2008 zette het presidium van de 
gemeenteraad van Oude IJsselstreek een 
verandering in werking. Het 
raadspresidium in onze gemeente bestaat 
uit de burgemeester en de 
fractievoorzitters. De verandering kwam 
voort vanuit de behoefte om het 
samenspel tussen samenleving, 
gemeenteraad, college van B&W en 
ambtelijke organisatie nader uit te lijnen. 
Na de herindeling in 2005 is de gemeente 
voortvarend van start gegaan met 
bestuurlijke projecten en de ontwikkeling 
van een daarvoor toegeruste organisatie. 
Het idee bestond, dat ook voor het 
democratisch proces aandacht nodig is. 
 

Er kwam een Raadgevend Beraad, dat 
onder leiding van een interim-griffier drie 
werksessies hield. Elke sessie duurde van 
17.00 tot 22.00 uur met gezamenlijke 
maaltijd tussendoor. Aan het Raadgevend 
Beraad namen 25 mensen deel op 
persoonlijke titel. Zij waren afkomstig uit 
alle geledingen: acht fractieleden 
waaronder de fractievoorzitters, drie 
collegeleden waaronder de burgemeester, 
een aantal sleutelambtenaren, de 
griffiemedewerkers en niet in de laatste 
plaats een aantal actieve burgers. De 
eerste werksessie was een SWOT-analyse, 
de tweede een stellingendiscussie en de 
laatste werd het ontwikkelingsplan 

besproken dat het resultaat was van het 
Raadgevend Beraad: "De duale fabriek", 
met meer dan een knipoog naar de in eer 
herstelde Drufabriek waar de 
gemeenteraad in 2009 zijn vergaderzalen 
betrok. Het ontwikkelingsplan "De duale 
fabriek" bevat 35 uitwerkpunten en het 
plan is vastgesteld door én de 
gemeenteraad, én het college, én de 
directie, ieder voor de eigen 
uitwerkpunten. De uitwerkpunten beogen 
de rollen van de gemeenteraad te 
ontwikkelen: als volksvertegenwoordiging, 
als beleids- en budgetbepaler en als 
controle-orgaan. 
 
In de werksessies van het Raadgevend 
Beraad was de balans tussen het primaat 
van de gekozen gemeenteraad en de 
inbreng & inzet van burgers een wezenlijk 
aandachtspunt. Sterker, er bestond en 
bestaat meningsverschil over in de 
politieke en bestuurlijke arena van Oude 
IJsselstreek. Dit was ook aanleiding voor 
een raadsexcursie naar Hoogeveen voor 
kennismaking met de smederijen-aanpak 
daar. 
 
Eén van de eerste uitwerkpunten van "De 
duale fabriek " was de aanmelding door 
het raadspresidium voor het VNG-project 
"In Actie Met Burgers" dat loopt van eind 
2008 tot begin 2010. Aan dit project doen 
120 gemeenten mee. Twaalf daarvan 
hebben de status van experiment-
gemeente, met een bescheiden subsidie. 
Oude IJsselstreek is daar één van, juist 
omdat onze aanmelding door het 
raadspresidium is gedaan. Het 
exper iment van Oude IJsselstreek 
is: de ro l  van de gemeenteraad bi j  
burgerpart ic ipat ie . Dit experiment 
krijgt vorm via twee deelexperimenten. 
 

Raadgevend Beraad 

Medio 2009 is de Bond van Honderd 
gevormd. Dit zijn maximaal 85 burger en 
15 politici die zich bezinnen op de vraag:  
(hoe) kun je met burgers een betere 
gemeente zijn en wat is daarbij de 
betekenis van de gemeenteráád?! De 
Bond van Honderd is een bijzonder 
fenomeen. In de bond wordt alleen 
nagedacht over het democratisch proces, 
en niet over de bestuurlijke en politieke 
inhoud waar belangstellenden en 
belanghebbenden doorgaans voor uit hun 
stoel komen. Des te bijzonderder, dat er 
vanaf de startdag zeventig burgers 
meedoen aan de Bond van Honderd, plus 
vanuit elk van de vier raadsfracties en 
vanuit het college drie afgevaardigden. Op 
twee manieren zijn de burgerleden voor 
de bond geworven. De belangen- 

Bond van Honderd 
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verenigingen in de vijftien dorpen en de 
doelgroepenplatforms van de 
gemeente doen met één of twee leden 
mee aan de bond. Dat is ongeveer de helft 
van het burgerdeel van de bond. De 
andere helft bestaat uit burgers die zich 
individueel aanmelden, op basis van een 
algemene oproep, mailings onder 
beroepenverenigingen en 
netwerkcontacten. 
 
Tijdens de startdag van de Bond van 
Honderd is in een serie gespreksgroepen 
geïnventariseerd: 
- welke manieren van burgerparticipatie 

doet Oude IJsselstreek al en lenen zich 
voor algemene invoering en 
verbetering?; 

- een aantal nieuwe manieren van 
burgerparticipatie die in andere 
gemeenten worden toegepast en waar 
Oude IJsselstreek misschien wat aan 
heeft; 

- drie niet of nauwelijks toegepaste 
vormen van burgerparticipatie, waarvan 
Oude IJsselstreek als 
experimentgemeente er één zal 
uitproberen onder auspiciën van de VNG. 

 
De inventarisatie is door de Bond van 
Honderd najaar 2009 besproken en is 
uitgemond in het Plan Voor 
Burgerparticipatie Aanpak (PVBA) dat de 
gemeenteraad vaststelde in januari 2010. 
In de gemeenteraad is daarbij stil gestaan 
bij de functie van burgerparticipatie. Het 
gaat om een aanvulling op de rol van de 
raad als representatieve 
volksvertegenwoordiging. 
Burgerparticipatie komt niet in plaats 
daarvan. Je wordt raadslid omdat je iets 
wilt bereiken. Vervolgens blijkt dat de 
gemeenschap daar iets van vindt en ga je 
daarmee in gesprek. Of organiseert als 
gemeenteraad die samenspraak of 
tegenspraak zelf. "Nee is daarbij ook een 
antwoord", zoals in de gemeenteraad 
werd opgemerkt, maar dan op het 
moment dat alle relevante argumenten 
gehoord en overwogen zijn. Politiek wordt 
door zulke burgerparticipatie niet minder, 
maar juist meer zichtbaar. 
 
Het PVBA heeft een vijftiental 
aanpakpunten voor de periode tot en met 
2012. Daaronder alle drie experimentele 
werkvormen: 
- een gemeentebrede Burgervisitatie door 

zes deskundige burgers die hun inzicht 
daarvoor aan de gemeente lenen, naar 
model van Hein Albeda van voorheen 
Stichting Rekenschap; 

- een representatief eendaags 
Burgerbegrotingsforum voor de 
meerjarenbegroting, in alle eenvoud 
gebaseerd op de democratie in het 
antieke Athene en Florence; 

- een Burgerjury, volgens een model van 
de Radboud Universiteit. 

 
Burgerjury 
De drie experimentele werkvormen 
hadden ongeveer evenveel steun in de 
Bond van Honderd. In overleg tussen de 
raadsfracties is bepaald dat een 
Burgerjury de gemeentelijke afsluiting van 
het VNG-project "In Actie Met Burgers" is. 
Ook het onderwerp voor de Burgerjury is 
door de raadsfracties uitgelijnd: de 
verdeling van voorzieningen over de 
kernen. Een actueel onderwerp, omdat er 
een aantal grote projecten in uitvoering 
zijn genomen en gerealiseerd in de 
afgelopen bestuursperiode, waaronder de 
Drufabriek. Dit is een multifunctioneel 
gebouw met een combinatie van 
(boven)gemeentelijke voorzieningen en 
lokale voorzieningen voor de kern Ulft. Dit 
leidt tot soms heftige vragen over de 
toedeling van middelen en voorzieningen 
aan andere kernen. De Burgerjury richtte 
zich op vijf soorten voorzieningen: sport, 
welzijn, cultuur, evenementen en 
onderwijshuisvesting. 
 
Een Burgerjury is geschikt voor vragen die 
zich in de politieke arena minder of niet 
langs politiek-ideologische lijnen laten 
oplossen. De verdeling van voorzieningen 
is zo'n vraag, die inwoners immers los van 
politieke kleur aangaat. Een Burgerjury 
kan op twee manieren op een oordeel 
worden gevraagd. 
1e

2

 Een open advies over een open vraag. 
De gemeenteraad bepaalt dan na het 
uitbrengen van het advies hoe zij 
omgaat met het jury-oordeel. Deze 
eerste variant is toegepast voor de 
Burgerjury van 6 februari 2010. 
Vooraf waren de juryleden hiervan op 
de hoogte. 

e Een bindend advies binnen vooraf 
aangegeven randvoorwaarden van de 
gemeenteraad. De raad toetst dan of 
het jury-oordeel binnen die 
randvoorwaarden blijft en neem het 
oordeel dan over. Dit was niet de 
variant voor de Burgerjury van 6 
februari 2010. [De tweede variant zou 
bijvoorbeeld kunnen voor een vraag 
die menige herindelingsgemeente 
heeft over de zwembaden. De raad 
zou vooraf kunnen aangeven hoeveel 
geld er voor zwembaden beschikbaar 
is en hoelang de maximale 
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fietsafstand naar een zwembad mag 
zijn. Een burgerjury zou dan kunnen 
oordelen of en hoe daaraan is te 
voldoen en de raad neemt dan dat 
oordeel over mits aan de 
randvoorwaarden is voldaan.] 

 
Over de aanloop naar de Burgerjury is het 
volgende vermeldenswaard. 
 
- De supervisie over de Burgerjury 

berustte bij de Radboud Universiteit 
i.s.m. Participation & Decision Analytics. 
Zij begeleidden de uitvoering en leidden 
de jurydag. Een begeleider en de 
dagvoorzitter zijn op hun verzoek vooraf 
een dag rondgeleid door de kernen. Dit 
is verzorgd door de raadsgriffie met hulp 
van een eerste medewerker van de 
afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke 
Ontwikkeling en een gemeenteraadslid, 
dat tevens lid is van het Algemeen 
Bestuur van de VNG. De begeleider en 
dagvoorzitter spraken op die dag ook de 
burgemeester (verantwoordelijk voor 
burgerparticipatie) en de 
portefeuillehouders financiën/sport en 
cultuur/Drufabriek. Dit heeft geleid tot 
een vraag van de begeleider aan de 
portefeuillehouder financiën om namens 
het college beschikbaar te zijn als 
getuige-deskundige tijdens de 
vragenzitting op de jurydag. 
 

- Ook de voorzitters (moderatoren) van 
de vijf gespreksgroepen van de 
Burgerjury zijn extern aangezocht, 
waaronder leidinggevenden van andere 
Achterhoekse gemeenten, die dus wel 
goed op de hoogte zijn van gemeentelijk 
reilen en zeilen. 

 
- 5000 inwoners zijn via een a-selecte 

steekproef verzocht zich aan te melden 
om in te loten voor de Burgerjury. 218 
inwoners meldden zich aan. 

 
- In de steekproef is oversampling 

toegepast voor de kleinste kernen, 
opdat in elk van de vijf gespreksgroepen 
alle kernen aan tafel zouden zitten. Dit 
was voorwaarde voor een adequate 
gedachtewisseling. Het doet aan de 
afspiegeling van de Burgerjury in zijn 
geheel geen afbreuk, want:  

 
- uit de respons van 218 heeft 

Participation & Decision Analytics 
willekeurig 70 personen geselecteerd, 
waarbij is gelet op een afspiegeling op 
basis van geslacht, leeftijd en opleiding: 

 
Leeftijd Inwoners 

gemeente 
Leden 
burgerjury 

15-40 
jaar 

33,4% 30% 

40-65 
jaar 

45,9% 50% 

65 jaar 
en ouder 

20,7% 20% 

NB. Het jongste jurylid was 16 jaar, het 
oudste jurylid was 81 jaar. 

 
Schooltype Leden burgerjury 

Lager onderwijs 3% 
VMBO 20% 
MBO 30% 
HAVO 7% 
HBO 30% 
VWO 1% 
Universiteit 9% 

 
- Uiteindelijk waren 62 geselecteerde 

juryleden aanwezig tijdens de 
zittingsdag op 6 februari 2010. 

 
- De formule van een Burgerjury is dat 

juryleden onbelast en ongestoord hun 
mening vormen en uitwisselen. Om die 
reden konden belangstellenden 
(raadsleden, pers) de vragenronde en 
de slotzitting volgen via een 
beeldverbinding in een aanpalende 
ruimte. De groepszittingen waren in 
afzondering. 

 
- Vooraf ontvingen de juryleden een 

brochure met basisinformatie. De 
brochure is als bijlage opgenomen en is 
tot stand gekomen als ambtelijke 
bijstand voor een activiteit van de 
gemeenteraad, onder 
verantwoordelijkheid van de 
raadsgriffier. In de brochure is 
gepresenteerd wat zonder nadere 
kostentoerekening uit de gemeentelijke 
administratie is af te leiden. Tijdens de 
jurydag waren de onderliggende 
financiële opstellingen beschikbaar in de 
gespreksgroepen en hebben de 
betrokken ambtenaren vragen 
beantwoord in de vragenzitting van de 
Burgerjury. 

 
- De verweving van de Drufabriek als 

(boven)gemeentelijke voorziening en 
voorziening voor de kern Ulft was reden 
om deze voorziening in de brochure 
afzonderlijk te beschrijven. Voor de 
volledigheid is in de brochure ook een 
eerder aan de gemeenteraad verstrekt 
financieel overzicht van projecten 
opgenomen. Met daarbij de opmerking, 
dat deze projecten het beeld van 
bestedingen in kernen kunnen 
aanvullen, maar dat de Burgerjury zich 
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richt op voorzieningen voor sport, 
welzijn, cultuur, evenementen en 
onderwijshuisvesting.  
In de week voor de jurydag liet de enige 
oppositiefractie blijken de brochure met 
basisinformatie niet toereikend te 
vinden voor een juryoordeel. Dit leidde 
tot een vraag aan het raadspresidium 
voor spoedoverleg. Het raadspresidium 
kwam niet bijeen. Er was wel een 
gesprek van een delegatie van de 
bedoelde fractie met de burgemeester. 
In overleg met de begeleider van de 
burgerjury is deze fractie vervolgens 
aangeboden technische vragen in te 
dienen, om die tijdens de vragenzitting 
op de jurydag te doen beantwoorden. 
Dat heeft de fractie niet gedaan. Zij gaf 
een persverklaring uit over haar twijfel 
over de slaagkans van de burgerjury. 
Dit leidde tot een krantenartikel op de 
ochtend van de burgerjurydag. Nadien 
heben de raadsgriffie en de fractie met 
elkaar gesproken. Behalve de 
inhoudelijke kritiek blijkt ook de omgang 
tussen fracties, zeker in verkiezingstijd, 

een rol te spelen. Genoteerde 
aandachtspunten zijn de positie van het 
raadspresidium na opdrachtverlening 
voor een Burgerjury, en de rol van 
afzonderlijke fracties tijdens de 
voorbereiding en het houden van de 
Burgerjury. De opzet is dat na 
opdrachtverlening de voorbereiding en 
leiding van de Burgerjury buiten de 
politieke arena komt te staan totdat het 
adviesverslag is uitgebracht. Dit aspect, 
en de verhouding tussen coalitie en 
oppositie, zijn aandachtspunten die alles 
te maken hebben met het feitelijke 
experiment: de rol van de raad bij 
burgerparticipatie. 

 
Het experiment met de Burgerjury is dus 
niet ten einde met het uitbrengen van dit 
adviesverslag. 
De manier waarop de raadsfracties en de 
gemeenteraad ermee omgaan is 
onderdeel van het experiment. De Bond 
van Honderd heeft afgesproken dit te 
volgen en voor de zomer van 2010 te 
bespreken. 
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Deel 2

2.1  De Burgerjury geeft antwoord… 

:  Het advies van de Burgerjury 
 
door Hilde van Mullekom, trainee raadsgriffie gemeente Oude IJsselstreek,  
getoetst bij de externe voorzitters en supervisoren/begeleiders van de Burgerjury. 

 
Bent u tevreden met de huidige verdeling van gemeentelijke middelen en 
gemeentelijke voorzieningen over de vijftien kernen van de Gemeente 
Oude IJsselstreek? 
Is een aanpassing van deze verdeling gewenst? 
Zo ja, wat zou er in de verdeling moeten veranderen? 
 
Over deze vragen heeft de Burgerjury beraadslaagd in groepen van twaalf tot 
dertien personen, in drie gespreksrondes. Tussendoor was er een algemene zitting 
voor vragen aan de wethouder financiën als getuige-deskundige en aan ambtelijke 
deskundigen. Tussen de gespreksrondes door kwamen de externe, onafhankelijke 
voorzitters bijeen voor terugkoppeling op het verloop in de groepen. 
 
Elke gespreksgroep had ook een observator die op een turflijst bijhield hoevaak en 
waarover juryleden aan het woord waren, en hoe zij op elkaar reageerden. Op basis 
van deze observaties hebben de voorzitters balans in hun gespreksgroepen kunnen 
aanbrengen. De turflijst zag er zo uit. 
 
nummer  
jurylid 

aantal malen echt 
aan het woord  

interrupties 
positief 

interrupties 
negatief 

opmerkingen 
over de gang van 

zaken  

algemene 
indruk 

1, 
2, 
3, 
4, 

enz. 

turf het aantal keren 
aan het woord, 
anders dan bij 
interruptie, tenzij de 
interruptie overgaat 
in aan het woord zijn 
(neemt gesprek over) 

noteer bijv: 
is zo, mee eens, 
is belangrijk, …. 

noteer bijv: 
onzin, 
onjuist, 
ligt anders, …. 

noteer pos. of 
neg. opmer-
kingen over wat 
er in de groep 
aan de hand is. 
(over de voor-
zitter, andere 
juryleden, ple-
naire zitting …) 

noteer bijv: 
rustig, 
zenuwachtig, 
bedeesd, ter 
zake kundig, 
behulpzaam, 
positieve 
invloed op 
de groep….. 

 
In de slotzitting rapporteerden de gespreksgroepen hun bevindingen. De 
dagvoorzitter trok de hoofdconclusies en checkte deze bij de Burgerjury. De 
aanbevelingen zijn tijdens de slotzitting voor ieder jurylid zichtbaar op scherm 
ingetypt. De dagvoorzitter stelde vast of de afzonderlijke aanbevelingen op de 
instemming van minimaal een stevige jurymeerderheid steunen, en het totaal is 
unaniem gesteund. Ook al zullen er ongetwijfeld juryleden zijn, die niet ieder 
afzonderlijk onderdeel gesteund hebben. De voorzitter heeft daar goed op gelet. 
Wanneer er maar enigszins sprake was van onduidelijkheid over een meerderheid 
heeft hij geconcludeerd dat de desbetreffende aanbeveling op onvoldoende steun 
kon rekenen. 
 
De hoofdconclusies staan hierna in kaders. De andere aanbevelingen zijn 
gegroepeerd met de hoofdconclusies. Als bijlage is het oorspronkelijke "live-
verslag" van de slotzitting opgenomen. 
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De Burgerjuryleden zijn, in hoofdlijnen, tevreden over de verdeling van 
gemeentelijke middelen en gemeentelijke voorzieningen over de vijftien 
kernen van de gemeente Oude IJsselstreek, maar plaatsen daar 
kanttekeningen bij. 
 

• De Burgerjuryleden geven aan te weinig kennis te hebben over de exacte 
verdeling van de voorzieningen en middelen over de kernen. Die kennis 
wordt gemist. Het persoonlijke gevoel dat ze hebben is dat de verdeling in 
orde is. Burgerjuryleden bieden aan om zich nog eens verder te verdiepen in 
het onderwerp van de verdeling als de cijfers over de verdeling van 
middelen tussen kernen er wel zijn. 

• Belangrijk is wel dat sportvoorzieningen ook in de kleine kernen behouden 
blijven en dat sommige scholen op dit moment niet goed genoeg worden 
onderhouden/beheerd. 

• Het herverdelen van voorzieningen en middelen kan de integratie tussen 
jongeren onderling verbeteren. Maak hiervoor een beleidsplan samen met 
de doelgroep(en). Geef subsidie om activiteiten te ontwikkelen. Belangrijke 
succesfactor voor het slagen van die integratie is het contact dat de 
gemeente heeft met de ouders. 

 
 
In alle kernen moet een ontmoetingsplek beschikbaar zijn. 
Bovendien moeten accommodaties ‘slim’ worden gebruikt. 
 

• Een ontmoetingsplek voor inwoners is wat betreft de Burgerjuryleden een 
basisvoorziening voor iedere kern. Maatwerk is hierbij van groot belang: de 
ontmoetingsplek kan een volwaardig dorpshuis zijn, maar in specifieke 
gevallen voldoet bijvoorbeeld een locatie in een horecaonderneming ook.  

• Een andere basisvoorziening voor een kern is een basisschool. Voorwaarde 
is natuurlijk wel dat er voldoende leerlingen zijn die hier gebruik van maken. 

• Niet zo zeer een basisbehoefte, maar een algemene behoefte die genoemd 
wordt zijn ‘jeugdplekken’. Deze plekken mogen eenvoudig zijn. 

• Het is belangrijk accommodaties ‘slim’ te gebruiken. Hiermee wordt bedoeld 
dat vergaderfaciliteiten, ontmoetingsplekken, schoolgebouwen, culturele en 
sport activiteiten met elkaar worden gecombineerd. Op die manier kan geld 
op de accommodaties worden bespaard en is er meer (financiële) ruimte 
voor de kwaliteit van de accommodaties. De Burgerjury vindt dat het slim 
gebruiken van accommodaties door verschillende clubs en organisaties wel 
op vrijwillige basis moet gebeuren. De gemeente kan daar een stimulerende 
rol in spelen. 

 
 
Grotere voorzieningen kunnen wel, 
als ze niet ten koste gaan van kleinere voorzieningen. 
 

• De Burgerjuryleden vinden het goed dat er in sommige kernen duurdere en 
grotere voorzieningen zijn, zoals de Drufabriek in Ulft. Een zorg is wel of het 
ontwikkelen van deze duurdere en grotere voorziening ten koste gaat van de 
kleinere voorzieningen in kleine kernen. Zo zijn sommige dorpshuizen sterk 
verouderd, de gemeente moet helpen bij dit onderhoud. 

• Belangrijke vragen over dit onderwerp die de Burgerjury aan de gemeente 
wil stellen zijn: 

o ‘Moet je niet eerst nadenken over de bezuinigingstaak voor een 
beslissing te nemen over de Afbramerij?’ 

o ‘Gaan grote ontwikkelingsprojecten niet ten koste van gewone 
zaken?’ Met ‘gewone zaken’ wordt het beheer van bestaande 
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accommodaties, het groen onderhoud, onderhoud van speelplaatsen, 
de leegstand van winkels en verpaupering bedoeld. 

o Hoe zit het met de financiële exploitatie van grotere voorzieningen? 
• Gedwongen verhuizingen van verenigingen moeten goed worden geregeld. 

Er moet aandacht zijn voor de problemen waar verenigingen tegen aan 
lopen. Een voorbeeld van zo’n probleem is dat op de nieuwe locatie geen 
ruimte beschikbaar is op de vaste repetitieavond van een koor.  

•  
•  

Vervoer naar voorzieningen is minstens zo belangrijk als de verdeling van 
de voorzieningen zelf. 
 

• Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, ook voor mensen die geen auto 
(mogen) rijden. Afstand is minder van invloed op het gebruik van 
voorzieningen dan de bereikbaarheid. 

• Het is belangrijk de toegang tot basisvoorzieningen voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de gaten te houden/garanderen. 

 
 
De gemeente moet de zelfredzaamheid van verenigingen zo veel mogelijk 
benutten. Dit geldt ook voor het onderhoud van accommodaties. 
 

• De gemeente moet kleine verenigingen steunen en zelfwerkzaamheid 
belonen met geld/materialen. Benut de kracht/inzet in de dorpen, ook voor 
beheer/onderhoud van accommodaties. Korting op de huur is een goede 
tegenprestatie voor vrijwillig onderhoud van de accommodatie. 

• Kijk kritisch of verenigingen subsidies nog nodig hebben. Herverdeel het 
eventueel, maar zonder verenigingen te demotiveren. 

• De gemeente moet de samenhang en/of bundeling van kleine verenigingen 
bevorderen. 

• Het behoud en steunen van kleine verenigingen in de kleine kernen is erg 
belangrijk voor de leefbaarheid in een kern. 

• Het evenementen aanbod is goed, maar de gemeente moet de organisatie 
ervan door burgers makkelijk(er) maken. Benut het verenigingsleven 
(meer). 

2.2  ...en de Burgerjury vraagt: "Gemeente geef uítleg" 
 
Naast de antwoorden die de Burgerjury geeft op de vraag die is gesteld geven zij 
ook aan ander belangrijk en dringend advies aan de gemeente. 
 
 
Communicatie (informatie) over voorzieningenbeleid moet beter. 
 

• Informatie over subsidiemogelijkheden is onduidelijk en moeilijk te vinden. 
• Inwoners moeten makkelijker bij de gemeente terecht kunnen met 

initiatieven. 
• De promotie van evenementen en exposities moet beter. 
• De gemeente moet meer uitleg geven over hoe zij beleid maakt en hoe zij 

geld uitgeeft. Argumenten voor gemeentelijke ontwikkelingen, bestedingen 
en het beoogde doel zijn vaak onduidelijk. 

• De gemeente moet gebruik maken van moderne communicatiemiddelen, 
bijvoorbeeld richting jongeren. 

• Ondersteuningsregelingen moeten door lagere inkomens meer worden 
benut. De gemeente kan de doelgroep bereiken door het geven van 
adequate voorlichting. 
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2.3  Extra aandachtspunten Burgerjury 
 
In de slotzitting op 6 februari 2010 zijn door de Burgerjury ook andere 
aandachtspunten voor de gemeente genoemd. 
 
 
Aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen en de gezondheidszorg. 
 

• Toegang tot de voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen moet in de 
gaten worden gehouden/gegarandeerd. 

• Zorg moet meer persoonsgericht. 
• Gezondheidszorg in de kleine kernen is een belangrijk thema om over na te 

denken. Dagopvang voor ouderen behouden is belangrijk, probeer ook 
slimme oplossingen te bedenken zoals zorgindicatie aan huis.  

• AED-apparatuur moet in alle kernen beschikbaar zijn. Inwoners moeten 
worden opgeleid om deze apparatuur te bedienen. 

 
Opleiding en werk. 
 

• Stem onderwijs af op de (lokale) arbeidsmarktbehoefte. Ontwikkel 
(hoger)onderwijsaanbod intergemeentelijk. Burgerjuryleden twijfelen aan de 
haalbaarheid van HBO in de gemeente afzonderlijk. Stem daar ook het 
Afbramerij-concept op af. 

• Er moet aandacht zijn voor de werkgelegenheid in de gemeente. 
 
 
Werk ook met andere gemeenten samen en maak afspraken. 
 

• Maak met andere gemeenten in de omgeving afspraken over de verdeling en 
het in stand houden van voorzieningen. Dit geldt ook voor gemeenten in 
Duitsland. (Ongeveer 70% van de Burgerjury is het met dit aandachtspunt 
eens.) 

• Geef verenigingen ook subsidie voor leden uit andere gemeenten en maak 
hier een regionale afspraak over. 

• De programmering van evenementen en exposities kan door gemeenten 
gezamenlijk gebeuren. 

 
 

Regelgeving. 
• Maak regels eenvoudiger en pas ze op een creatieve manier op de situatie 

toe. Lever maatwerk. 
• Betrek belangenverenigingen meer bij het beleid en de regelgeving. 
• Maak het aanvragen van subsidies eenvoudiger. 
 
 

Betaalbare woningen in de gemeente. 
 
• Er moeten meer betaalbare woningen binnen de gemeentegrenzen komen. 

Er zijn creatieve oplossingen te bedenken voor het betaalbaar 
maken/houden van woningen, bijvoorbeeld: huurkoop, erfpacht of 
kangoeroewoningen.  

• Er wordt veel nieuw gebouwd in de gemeente. Renoveer eerst bestaande 
panden en begin daarna pas, als het nog nodig is, aan nieuwbouw. 
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Deel 3

Aan het begin en aan het einde van de 
jurydag is men verzocht een korte 
enquête in te vullen. Die enquête is met 
name bedoeld om de kwaliteit van de 
Burgerjury te bepalen. De kwaliteit meten 
wij met drie criteria: de mate van 
afspiegeling van de samenstelling van de 
jury, de kwaliteit van de informatie en de 
evaluatie door de juryleden van het proces 
van deliberatie. Voordat de resultaten van 
deze enquêtes worden gepresenteerd 
volgt eerst een kort overzicht van de 
structuur van de jurydag. 

: 
 
Evaluatie Burgerjury 
Oude IJsselstreek 
 
Door Monique Leyenaar (hoogleraar 
Vergelijkende Politicologie Radboud 
Universiteit Nijmegen) en 
Kees Niemöller (consultant 
Participation & Decision Analytics). 

3.1  Structuur jurydag 
 
De Burgerjury vond plaats op zaterdag 6 
februari 2010 in de Drufabriek te Ulft. De 
juryleden waren vanaf 9.00 uur welkom 
voor inschrijving, het invullen van de 
eerste enquête en een informele 
kennismaking met de mede-juryleden aan 
de eigen tafel. Er waren vijf groepen die 
net als de gehele jury waren 
samengesteld naar geslacht, kern, leeftijd 
en opleiding. Van 9.30-10.00 werden de 
jury leden welkom geheten door de 
burgermeester en volgde een korte uitleg 
door de dagvoorzitter van het verdere 
verloop van de dag en wat van de 
juryleden werd verwacht. 
 
De eerste groepssessie duurde van 10.00-
11.15 uur en was vooral bedoeld als 
eerste reactie op de drie elementen uit de 
vraagstelling: bent U tevreden met de 
huidige verdeling van gemeentelijke 
middelen en gemeentelijke voorzieningen 
over de vijftien kernen van de gemeente 
Oude IJsselstreek? Is een aanpassing van 
deze verdeling gewenst? Zo ja, wat zou er 
in de verdeling moeten veranderen?. Na 
een korte voorstelronde werd begonnen 
met een eerste inventarisatie van de mate 
van tevredenheid over de verdeling van 
voorzieningen en middelen. De vragen die 
tijdens dit proces naar voren kwamen, 
werden genoteerd om later in de plenaire 
sessie te kunnen voorleggen aan de 
‘deskundigen’.   
 

Na een korte koffiepauze kwamen de 
groepen bijeen om vragen te stellen aan 
de daarvoor uitgenodigde ambtenaren van 
de gemeente. Het was de bedoeling dat de 
wethouder van Financiën eerst een kort 
overzicht zou geven van wat het College 
bij aantreden beoogde te bereiken met de 
verdeling, maar omdat de dagvoorzitter 
de plenaire vergadering begon met de 
inventarisatie van de vragen, is dit 
onderdeel niet meer aan de orde gekomen 
en is de wethouder direct begonnen met 
het beantwoorden van de vragen. Er 
waren veel vragen en zowel de wethouder 
als de aanwezige ambtenaren hebben 
deze zo goed mogelijk beantwoord. 
 
Na de lunch begon de tweede 
groepssessie van 13.30 tot 14.30 uur. Na 
geïnventariseerd te hebben of alle vragen 
waren beantwoord ging men nu over om 
voortbordurend op de inventarisatie in de 
1ste groepsronde tot meer convergentie te 
komen. De belangrijkste zorgpunten 
werden nu zoveel mogelijk geclusterd, 
waarna de discussie zich op die clusters 
richtte. Na het zo duidelijk mogelijk 
formuleren van de clusters van problemen 
werd de vraag aan de orde gesteld: wat 
zou er nu per cluster moeten gebeuren? 
De moderatoren schreven zo veel mogelijk 
op, zodat ook per cluster discussie kon 
plaatsvinden en kon worden vastgesteld in 
hoeverre er overeenstemming was over 
een bepaalde formulering. Indien de groep 
(erg) verdeeld was, werd dit ook 
meegenomen.  
 
Deze discussie werd voortgezet om14.45 
en duurde tot 16.00 uur. Aan het einde 
van deze 3e

Die presentatie gebeurde van 16.30 tot 
18.00 uur. De moderatoren of andere 
juryleden hebben de uitkomsten van hun 
groep met behulp van een flap-over 
gepresenteerd. Al deze uitkomsten werden 
vervolgens door de griffier uitgetypt zodat 
alles direct op scherm te volgen was. 
Vervolgens is de dagvoorzitter de 
uitkomsten één voor één langs gegaan en 
heeft hij het relatieve belang ervan  
gepeild alsmede de steun voor ieder 
voorstel van de voltallige Burgerjury. Deze 
uitkomsten zijn in het tweede deel van dit 

 groepssessie zijn de 
uitkomsten zo helder mogelijk 
opgeschreven om zo in de plenaire sessie 
te presenteren. Ook werden punten 
waarover men het niet eens was 
geworden geïnventariseerd en genoteerd. 
De groepen hebben overlegd over wie de 
uitkomsten zou presenteren. 
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rapport vermeld. De dagvoorzitter en de 
burgermeester hebben tot slot de leden 
van de jury, de moderatoren en de 
organisatoren bedankt voor hun inzet. 
 
De dag eindigde om 18.00 met het 
invullen van de tweede enquête, het 
ontvangen van de vergoeding voor 
deelname en een drankje aan de bar van 
de Drufabriek. 
 
Tijdens de beraadslagingen van de jury, 
zowel plenair als in de kleine groepen, 
waren belangstellenden, bijvoorbeeld de 
raadsleden of pers, niet welkom. Dit om 
de deliberaties van de burgers zoveel 
mogelijk ongestoord te laten verlopen. 
Belangstellenden konden de plenaire 
zittingen wel volgen via een 
beeldverbinding met een andere zaal. 
Hiervan is ook gebruik gemaakt. 

3.2 Kwaliteit van de Burgerjury 
 
3.2.1  Samenstelling 
 
Aan de samenstelling van de Burgerjury is 
de uiterste zorg besteed. Ervaringen uit 
het verleden laten zien dat het erg lastig 
is om een jury samen te stellen die een 
goede afspiegeling vormt van de 
populatie. De term afspiegeling wordt hier 
nadrukkelijk gebruikt om aan te geven dat 
het er bij een Burgerjury om gaat dat alle 
bij het onderwerp betrokken groepen er 
bij zijn zodat alle opvattingen in de 
discussies aanwezig zijn, worden gehoord 
en in de afwegingen kunnen worden 
betrokken. Het gaat dus om aanwezigheid 
en niet om een statistisch nauwkeurige 
representatie van de bevolking. De 
meeste Burgerjury’s in het recente 
verleden zijn wat dat betreft niet optimaal 
samengesteld: met name de 
oververtegenwoordiging van hoger 
opgeleiden is een bekend probleem. 
 
Het samenstellen van de jury in Oude 
IJsselstreek kende een aantal stappen. 
Allereerst werden ruim 5000 inwoners van 
de gemeente schriftelijk benaderd met de 
vraag of zij zouden willen deelnemen aan 
de Burgerjury. Daarbij werd de bedoeling, 
verwachtingen en verplichtingen 
toegelicht. Het uitzetten van deze 
uitnodiging gebeurde random op basis van 
het bevolkingsregister van de gemeente 
en hield rekening met de omvang van 15 
kernen. De respons was, niet 
ongebruikelijk in Nederland, aan de lage 
kant. Van alle aangeschrevenen 
reageerden 202 mensen, voor het 
verstrijken van de deadline, positief (vier 

procent). Nog eens 16 positieve reacties 
zijn binnengekomen na het verstrijken van 
de deadline en het selecteren van de 
juryleden. 
 
Gelet op de gewenste omvang van de 
uiteindelijke jury, 60 a 70 mensen, 
werden 70 mensen geselecteerd. Die 
selectie hield rekening met een aantal 
achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, 
opleiding en kern. De resulterende lijst 
van 70 mensen die werden uitgenodigd 
om in de jury zitting te nemen, voldeed in 
hoge mate aan de afspiegelingseis. 
 
Uitnodigen betekent niet automatisch dat 
iedereen ook op de dag zelf aanwezig is; 
er is altijd sprake van een zekere uitval 
door ziekte, verhindering of anderszins. 
Uiteindelijk kwamen 62 mensen opdagen, 
hetgeen wil zeggen dat 89 procent van de 
beoogde juryleden daadwerkelijk 
meededen. Gelukkig waren de uitvallers 
willekeurig gespreid voor wat hun 
achtergrond betreft. 
 
Kijken we naar de samenstelling van de 
Burgerjury dan zien we het volgende 
beeld. 

• Geslacht: met 53 procent waren 
de vrouwen in geringe mate over 
vertegenwoordigd; 

• Opleiding: kort samengevat had 
25 procent van de juryleden een 
lagere opleiding (basisonderwijs 
en VMBO) tegen 35 procent een 
hogere opleiding (HBO en 
Universitair). De overige 40 
procent heeft een middelbare 
schoolopleiding gevolgd. Dat 
betekent dat de verschillende 
niveaus redelijk in balans zijn en 
van de gebruikelijke sterke 
oververtegenwoordiging van hoog 
opgeleiden geen sprake is; 

• Leeftijd: zoals uit de volgende 
grafiek blijkt, zijn alle leeftijden 
goed vertegenwoordigd. 
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• Kern: zoals uit de volgende grafiek 
blijkt, is het doel, alle kernen 
voldoende in de jury 
vertegenwoordigd, zeker bereikt.  

 

 
 
• Etniciteit: In de gemeente Oude 

IJsselstreek woonden op 1 januari 
2009  5236 allochtonen: 2995 
westerse allochtonen (= 7,5%) en 
2298 niet-westerse allochtonen (= 
5,7%). Van de juryleden geeft 
5,1% aan dat hun vader en 
moeder beiden buiten de Europese 
Unie geboren zijn. Daarnaast geldt 
voor 3,4 procent dat zij tot de 
westerse allochtonen moeten 
worden gerekend, terwijl nog eens 
1,7 procent westers- of niet-
westers allochtoon is. Dat 
betekent dat de niet-westerse 
allochtone juryleden een goede 
afspiegeling van de bevolking 
vormden en dat de westerse 
allochtonen 
ondervertegenwoordigd waren. 

 
Op grond van deze gegevens over de 
samenstelling van de Burgerjury kunnen 
we concluderen dat de Oude 
IJsselstreekse Burgerjury van 6 februari 
2010 een goede afspiegeling van de 
populatie vormde. 
 

Wat betreft de daadwerkelijke inzet 
komen we op lagere getallen uit, vooral 
met betrekking tot politieke activiteiten: 
slechts 3,3 procent van de 
Burgerjuryleden zijn politiek actief en 73 
procent is helemaal niet actief. 
Maatschappelijke inzet ligt een stuk hoger, 

want ruim de helft (56%) is (heel) actief. 
We kunnen dus stellen dat de jury wel 
behoorlijk veel maatschappelijk 
betrokkenen bevatte, maar dat er geen 
sprake was van een vertekening in de 
richting van politiek actieve burgers. 
 

Rol in de gemeenschap 
In hoeverre zijn de juryleden betrokken bij 
de gang van zaken in hun gemeente? 
Rond de tien procent geeft aan dat zij 
nauwelijks of helemaal niet op de hoogte 
zijn van wat er in het maatschappelijk 
leven of in de politiek speelt. Minder dan 
een kwart zegt dat ze (heel) goed op de 
hoogte is van de politiek. Voor het 
maatschappelijk leven ligt dat percentage 
met 39 procent een stuk hoger.  
 

De overgrote meerderheid (71 procent) 
gaf aan het hele document te hebben 
gelezen, 19 procent las het grootste deel 
en 6 procent las slechts een deel of 
helemaal niets. Aansluitend werd 

Vertrouwen 
Hoe staan de juryleden tegenover de 
lokale politieke partijen en de 
gemeenteraad van Oude IJsselstreek?  
Het wantrouwen jegens deze twee 
instituties blijft heel beperkt. Niemand 
zegt absoluut geen vertrouwen in de 
partijen of de raad te hebben. Een beetje 
gebrek aan vertrouwen (“niet zo veel 
vertrouwen”) blijft tot ongeveer een kwart 
van de mensen beperkt. Dat betekent dat 
het overgrote deel van de jury te kennen 
geeft redelijk veel of zelfs heel veel 
vertrouwen in de gemeenteraad en de 
politieke partijen te hebben. Kortom, de 
jury kwam niet tot aan de tanden toe 
gewapend aan de start. 
 
3.2.2 Informatie 
 
Een belangrijk uitgangspunt van een 
Burgerjury is dat discussies tussen de 
juryleden plaats vinden op basis van 
volledige en gebalanceerde informatie. In 
het geval van deze Burgerjury was het 
geen eenvoudige opgave om de, veelal 
financiële gegevens, op hoofdpunten 
overzichtelijk en begrijpelijk samen te 
vatten. De Burgerjuryleden kregen voor 
aanvang van de Burgerjury een boekje 
met basisinformatie thuis gestuurd. 
Datzelfde boekje kwam, slechts een paar 
dagen voor de Burgerjury,  onder vuur 
van een van de raadsfracties te liggen. In 
een persverklaring werd gesteld dat “de 
informatie [……] niet objectief, volledig en 
consistent is. De informatie is volstrekt 
willekeurig.”  Ernstige beschuldigingen 
dus, zeker omdat de hele persverklaring 
werd samengevat onder de kop 
“Burgerjury dreigt op voorhand te 
mislukken”. Gelukkig lieten de juryleden 
zich door dit alles niet uit het veld slaan 
en maakten zij uitgebreid gebruik van een 
ander aspect van een Burgerjury, het 
stellen van vragen aan deskundigen om 
lacunes en onduidelijkheden in de 
verstrekte informatie bij te stellen. 
Wat vonden de juryleden van de brochure 
met basisfeiten die zij vooraf toegezonden 
kregen? 
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gevraagd  in hoeverre men de inhoud van 
het boekje had begrepen. Uit de grafiek 
blijkt dat van diegenen die het hele boekje 
hadden gelezen 61 procent (bijna) alles 
had begrepen, terwijl nog eens  37 
procent meer dan de helft van de 
informatie had begrepen. Voor de mensen 
die het boekje voor het grootste deel 
hadden gelezen liggen de percentages iets 
anders: 42 procent had (bijna) alles 
begrepen en 50 procent geeft aan meer 
dan de helft begrepen te hebben. Op de 
vraag of men zich, na het lezen van de 
informatie beter in staat achtte om aan de 
Burgerjury deel te nemen,  antwoordde 63 
procent bevestigend. Deze vragen werden 
gesteld aan het begin van de Burgerjury 
en geven aan dat het merendeel van de 
mensen tevreden was over de 
aangeboden informatie en er het nut ook 
van inzag. 
 
Al in de eerste groepsbijeenkomsten bleek 
dat er toch de nodige onduidelijkheden 
waren over de cijfers en werden er per 
groep de nodige vragen geformuleerd die 
aansluitend in een plenaire bijeenkomst 
werden gesteld en beantwoord. In dit licht 
is het interessant te constateren dat de 
aanvankelijke tevredenheid met de 
verstrekte informatie in de loop van de 
dag ten negatieve werd bijgesteld. Voor 
het begin van de dag was 21 procent het 
niet eens met de stelling dat “de 
verstrekte informatie voldoende was”.  Bij 
de afsluiting was dit percentage opgelopen 
tot 49 procent. Dit betekent dat de 
discussies grondig werden gevoerd en dat 
deskundigen en aanvullende informatie 
tijdens het hele proces een essentiële rol 
spelen.  Tevens onderstrepen deze 
resultaten het grote belang van zo volledig 
mogelijke, begrijpelijke en gebalanceerde 
informatie en de aandacht die dus aan de 
voorbereiding van de informatie moet 
worden besteed.  
 
3.2.3 Het proces 
 
Het hart van een Burgerjury wordt 
gevormd door de discussies in de groepen 
waarbij opvattingen en argumenten van 
alle deelnemers idealiter aan bod moeten 
komen, de juryleden volle aandacht aan 
andere opvattingen en voorkeuren 
schenken en uitgaande van  een 
individuele afweging met de anderen zo 
veel mogelijk tot een consensus komen. 
Dat ingewikkelde proces stelt hoge eisen 
aan de deelnemers en omdat niet 
iedereen evenveel ervaring met dit soort 
processen heeft is de rol van een 
professionele moderator essentieel.  
 

Om de juryleden het proces van 
deliberatie te kunnen laten evalueren is 
het nodig drie globale criteria te 
onderscheiden. Dat zijn de structuur van 
de discussies (het format), de mate 
waarin de individuele juryleden hun rol 
adequaat weten te vervullen en de 
groepsdynamiek. We zullen ze 
achtereenvolgens aan de orde stellen 
waarbij we aantekenen dat de analyses 
gebaseerd zijn op de ervaringen van de 
juryleden zelf.  
 

 

Het proces: de structuur 
De overwegingen die aan een Burgerjury 
ten grondslag liggen resulteren onder 
meer in een aantal aan de discussies te 
stellen eisen. De burgers moeten niet voor 
een onmogelijke of te moeilijke taak 
worden gesteld. Om na te gaan in 
hoeverre deze Burgerjury aan die eisen 
voldeed, hebben we de juryleden een 
aantal beweringen voorgelegd met het 
verzoek aan te geven in hoeverre zij het 
er mee eens of oneens zijn. De vier 
gebruikte indicatoren zijn in de volgende 
tabel samengevat. 
 

Vol-
ledig 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet 
mee 
eens 

Hele-
maal 
niet 
mee 
eens 

De grote 
ingewikkeldheid van 
het proces was een 
probleem voor mij 

3 23 47 21 

De regels van de 
discussies waren te 
strikt 

2 23 58 15 

Tijdens de discussies 
hadden alle 
deelnemers gelijke 
spreekkansen 

34 50 8 0 

Er was genoeg 
discussietijd 27 66 3 0 

 
De eerste twee stellingen zijn negatief 
geformuleerd en het blijkt dat twee derde 
van de juryleden het er niet mee eens. 
Dat betekent dat een kleine minderheid 
van mening was dat het allemaal te 
ingewikkeld was en dat de spelregels als 
knellend werden ervaren. Voor een proces 
dat zulke hoge eisen aan de deelnemers 
stelt, zijn dat positieve scores. 
 
Het omgekeerde beeld zien we bij de 
positief gestelde beweringen. Vrijwel 
iedereen was tevreden over de tijd die 
voor overleg beschikbaar was en het 
overgrote deel van de deelnemers vond 
dat alle deelnemers gelijke spreekkansen 
had. Deze beoordelingen kunnen als ‘zeer 
goed’ worden gekwalificeerd. 
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Dat betekent dus dat we zonder meer 
kunnen concluderen dat de deelnemers 
weinig of geen moeite hadden met de 
manier waarop zij hun werk moesten 
doen. 
 

 

Het proces: individueel optreden 
Het tweede aspect van de jury, het 
oordeel dat de deelnemers hadden over 
hun eigen optreden, hebben we dezelfde 
evaluatiemethode gekozen. Men kreeg vijf 
beweringen over verschillende aspecten 
van de individuele prestaties voorgelegd 
en kon weer aangeven in hoeverre men 
het er mee eens was. De resultaten zijn in 
de volgende tabel samengevat. 
 

Vol-
ledig 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet 
mee 
eens 

Hele-
maal 
niet 
mee 
eens 

Mijn eigen 
kennis over de 
onderwerpen 
volstond om 
aan de 
discussies deel 
te nemen 

19 65 11 0 

Ik kon mijn 
standpunten en 
argumenten 
naar behoren 
uiten 

31 60 5 0 

Ik aarzelde om 
standpunten te 
uiten die 
afweken van 
het algemene 
standpunt van 
de groep 

0 15 57 26 

Hoe meer men 
het over een 
bepaald punt 
eens was, hoe 
meer ook ik de 
neiging had het 
ermee eens te 
zijn 

5 23 65 7 

Ik veranderde 
mijn 
standpunten als 
gevolg van de 
discussies die 
wij tijdens de 
Burgerjury 
voerden 

2 32 53 3 

 
We onderscheiden twee categorieën. De 
eerste twee stellingen hebben betrekking 
op het vertrouwen dat de juryleden in hun 
eigen kunnen hadden. Voor het overgrote 
deel van de juryleden valt het oordeel 
positief uit: 84 procent oordeelde positief 
over de eigen kennis en 91 procent 
onderschrijven de kwalificatie die bij een 
goed jurylid hoort. 

 
Bij de tweede categorie gaat het over de 
mate waarin men geneigd was met de 
groep mee te gaan en van opvattingen te 
veranderen. Voordat we een blik op de 
percentages in de tabel werpen is het 
goed om op te merken dat het feit dat een 
jurylid van mening verandert op zich niet 
negatief is. Immers, juryleden worden 
verondersteld naar elkaars opvattingen en 
argumenten te luisteren en vervolgens op 
grond van een eigen afweging te besluiten 
al of niet de eigen voorkeur bij te stellen. 
Aan de andere kant dient een goed jurylid 
niet met alle winden mee te waaien, 
gehoorzaam de meerderheid te volgen of 
bang te zijn aan het eigen standpunt vast 
te blijven houden. Er bestaan geen 
objectieve criteria om in deze juryleden te 
beoordelen. Wel kan worden gesteld dat 
beide uitersten niet te vaak in een jury 
zouden moeten voorkomen.  
 
Kijken we nu naar de cijfers dan zouden 
we kunnen concluderen dat er een groep 
van 15 procent ‘aarzelaars’  en een groep 
van 28 procent (5 + 23) ‘meelopers’ 
bestaat. We zetten deze kwalificaties 
tussen aanhalingstekens om aan te duiden 
dat we de bovenstaande waarschuwing bij 
het interpreteren van de getallen in het 
achterhoofd moeten houden. De derde 
groep bestaat uit mensen die wel degelijk 
als gevolg van de gevoerde discussies van 
standpunt zijn veranderd en dus, voor 
zover zij niet tot de notoire aarzelaars of 
meelopers behoren, consciëntieuze 
juryleden lijken. Deze groep bestaat uit 34 
procent (2 + 32) van alle deelnemers. 
 

1. De andere deelnemers aan de 
raadpleging luisterden naar mij; 

Het proces: groepsdynamiek 
Het derde aspect heeft betrekking op de 
samenwerking in de groep, de 
wisselwerking tussen de groepsleden en 
het ontstane acceptatieklimaat; kortom de 
dynamiek van de groep. Ook hier gaan we 
uit van een aantal beweringen en de 
reactie van de juryleden daarop. Om te 
beginnen een zestal stellingen waarover 
grote eenstemmigheid bestond. 

2. De deelnemers accepteerden 
uiteenlopende standpunten als 
onderdeel van de 
beraadslagingen; 

3. Alle deelnemers kregen dezelfde 
kansen om onze uiteindelijke 
aanbevelingen vorm te geven; 

4. De deelnemers reageerden in hun 
bijdragen op de opvattingen van 
eerdere sprekers; 

5. Ik kon mijn standpunten uiten en 
deze werden begrepen door de 
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andere deelnemers aan de 
debatten; 

6. We konden in de groep openlijk 
uiting geven aan onze 
meningsverschillen. 

Meer dan 90 procent van de juryleden kon 
zich goed vinden in deze uitspraken. 
Verdergaande analyse is hier niet nodig en 
de conclusie moet zijn dat 
groepsprocessen uitstekend zijn verlopen. 
 
Twee aanvullende beweringen nuanceren 
dit zeer positieve oordeel. Het gaat om: 

7. Sommige deelnemers 
overheersten de debatten; 

8. Het bleek onmogelijk om alle 
uiteenlopende meningen in mijn 
groep  tot een geheel samen te 
brengen. 

 
Alhoewel 60 procent geen last heeft gehad 
van dominante mede juryleden, vindt 28 
procent dat dit wel het geval was. Dat lijkt 
een vrij hoog percentage, maar dit heeft 
kennelijk het hierboven gebleken gunstige 
oordeel niet echt kunnen verstoren. Iets 
dergelijks geldt voor de laatste uitspraak, 
waar 24 procent het mee eens was. 
Overigens bleek daar bij de laatste 
plenaire bijeenkomst waar alle 
groepsresultaten zo veel mogelijk werden 
samengevat tot een eind oordeel, niets 
van. 
 

Samenvattend oordeel door de leden van 
de Burgerjury 
Het voorgaande is het resultaat van een 
wetenschappelijke analyse van data die 
door middel van vragenlijsten die door de 
juryleden werden ingevuld, zijn 
verzameld. Die analyses berusten voor 
een groot deel op het gebruik van 
indicatoren waarmee belangrijke 
theoretische aspecten uit de 
wetenschappelijke literatuur over 
Burgerjury’s worden onderzocht. Tussen 
wetenschappelijke conclusies en het 
oordeel van burgers kunnen verschillen 
bestaan. Daarom tot slot het woord aan 
de juryleden zelf zoals dat tot uitdrukking 
kwam in een paar recht-toe-recht-aan 
vragen. 
 
Veel vertrouwen in het resultaat van de 
Burgerjury en in de beleidsmakers blijkt 
uit de antwoorden op de bewering “Het 
resultaat van deze dag zal bruikbaar zijn 
voor de beleidsmakers in onze gemeente”. 
Slechts 1,6 procent (dat is één persoon!) 
is het met deze bewering niet eens. 
 
Als samenvattend eindoordeel werd de 
deelnemers verder gevraagd om de 
Burgerjury een rapportcijfer te geven. Met 
het gemiddelde rapportcijfer van 7,8 
mogen de organisatoren zonder meer 
tevreden zijn en steken de juryleden 
zichzelf bovendien een grote pluim op de 
hoed. 
 
En ook met de Burgerjury in algemene zin 
zit het in de gemeente Oude IJsselstreek 
wel goed: 90 procent is het (volledig) 
eens met de uitspraak: 
 
 “ Er zou vaker een Burgerjury in onze 
gemeente moeten worden georganiseerd”. 
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Bijlage

Doet u ook mee aan de burgerjury? 
 

: de aan de steekproef toegezonden uitnodigingsflyer 
(de flyer was een bijlage bij de uitnodigingsbrief van de burgemeester) 

 

 
 

Wat is een burgerjury? 
Een burgerjury is een bijeenkomst waarin 
burgers hun mening kunnen geven over 
een onderwerp. De burgerjury bestaat in 
onze gemeente uit 75 inwoners die een 
goede afspiegeling zijn van alle inwoners 
in de gemeente. Vooraf krijgen de 
juryleden een folder met 
achtergrondinformatie thuisgestuurd. Op 
die manier zijn zij goed voorbereid om 
hun mening te vormen. 
 
De burgerjury wordt geleid door 
onafhankelijke voorzitters. In kleine 
groepen wordt er gediscussieerd. Ook zijn 
er deskundigen aanwezig waar vragen aan 
kunnen worden gesteld. Aan het einde van 
de dag komen de groepen bij elkaar en 
wordt er gezamenlijk een adviesrapport 
opgesteld voor de gemeenteraad. 
 
Waar gaat deze burgerjury over? 
De gemeente Oude IJsselstreek wil graag 
uw mening horen over de vraag: 
 
‘Bent u tevreden met de huidige verdeling 
van gemeentelijke middelen en 
gemeentelijke voorzieningen over de 
vijftien kernen van de gemeente Oude 
IJsselstreek? Is een aanpassing van deze 
verdeling gewenst? Zo ja, wat zou er in de 
verdeling moeten veranderen?’ 
 
Deze vraag klinkt misschien ingewikkeld, 
daarom een korte uitleg: 
• ‘Gemeentelijke middelen’ is geld dat de 

gemeente kan uitgeven. 
• De ‘gemeentelijke voorzieningen’ waar 

de burgerjury het over heeft zijn 
voorzieningen voor sport, cultuur, 
welzijn, onderwijshuisvesting en 
evenementen (die worden gesubsidieerd 
door de gemeente). Voorbeelden van 
deze voorzieningen zijn een zwembad, 
museum of bibliotheek.  

• ‘De vijftien kernen’ zijn de vijftien 
dorpen in onze gemeente. 

 
 

Moet ik veel van het onderwerp 
weten? 
Nee! U ontvangt een folder met daarin alle 
informatie die u nodig heeft, Op de dag 
zelf zijn deskundigen aanwezig waar u 
vragen aan kunt stellen. U kunt zich dus 
gerust aanmelden! Het maakt niet uit hoe 
oud u bent of wat uw opleiding is. Als u 
deze brief krijgt, kunt u zich aanmelden. 
 
Hoe, hoe vaak, wanneer? 
De burgerjury komt één dag bij elkaar op 
6 februari 2010 in de DRU Fabriek in Ulft. 
De bijeenkomst duurt de hele dag van 
09.00 tot 18.00 uur. De gemeente geeft 
alle juryleden die op die dag meedoen een 
vergoeding van € 50,-. 
 
Aanmelden 
De uitnodiging voor de burgerjury is strikt 
persoonlijk en wordt verstuurd aan 
inwoners van 16 jaar en ouder. U kunt 
zich aanmelden door de antwoordkaart in 
te vullen en uiterlijk 17 januari 2010 op te 
sturen. Door de loting is de groep van 75 
een goede afspiegeling van de bevolking. 
Om dat te bereiken vragen wij op de 
antwoordkaart ook naar uw leeftijd, 
opleiding en nationaliteit. Deze gegevens 
gebruiken wij alleen voor de burgerjury. 
 
Wat doet de gemeente ermee? 
Aan het einde van de dag ligt er een 
advies voor de gemeenteraadsfracties, om 
te gebruiken bij de onderhandelingen na 
de raadsverkiezingen. Die zijn in maart 
van dit jaar. Bovendien komt het advies 
op de agenda van de gemeenteraad en 
wordt het gebruikt bij de voorbereiding 
van toekomstige besluiten.

Als er nog dingen onduidelijk zijn kunt u 
gerust contact opnemen met de griffie, 
0315-292314 of 

 Het doet er toe 
dat u als inwoner van Oude IJsselstreek 
uw mening geeft! 
 
Hoe weet ik of ik ben ingeloot? 
De gemeente stuurt u eind januari bericht 
of u bent uitgekozen voor de burgerjury. 
 
Hebt u nog vragen? 

griffie@oude-
ijsselstreek.nl. 

mailto:griffie@oude-ijsselstreek.nl�
mailto:griffie@oude-ijsselstreek.nl�
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Bijlage: de aan de juryleden vooraf gezonden brochure met basisinformatie 
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 Sport Welzijn Cultuur Evene-

menten 
Onderwijs-
huisvesting 

Restcategorie 
i.v.m. 
herindeling 

Specifiek toe 
te rekenen 
aan kernen 

Breedenbroek � � - - - -  0,3 % 

Etten � � � � - -  0,5 % 

Gendringen � � � - - - 2,0 % 

Heelweg - � � - - - 2,9 % 

Megchelen � � � � - - 0,2 % 

Netterden � � � - - - 0,2 % 

Sinderen � � � - - -  0,4 % 

Silvolde � � � � - -  1,8 % 

Terborg � � � � - - 5,4 % 

Ulft � � � � - - 3,3 % 

Varsselder � � � � - - 0,2 % 

Varsseveld � � � � � - 4,9 % 

Voorst - - - - - - - 

Westendorp � � � - - - 0,8 % 

        
Meer kernen � � � � � � 75,8% 

 

Boven-
gemeentelijk 

� - � - - -  1,5% 

        

Totaal per 
soort 
voorziening  

28,7 % 
 

26,2 % 
 

21,7 % 
 

1,2  % 19,8 % 2,5 % 100% 
(incl. afr. 
verschil) 

 

�: > 150.000 
�: 25.000-150.000 
�: <25.000 
 
 
Leesvoorbeeld: 
 

 Sport Welzijn Cultuur Evene- 
menten 

Onderwijs-
huisvesting 

Restcategorie 
i.v.m. 
herindeling 

Specifiek 
toe te 
rekenen aan 
kernen 

Ulft � � � � - - 3,3% 
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Bijlage

KERNPUNTEN BURGERJURY 6 FEBRUARI 2010 
 

: de in de slotzitting zichtbaar op scherm verzamelde kernpunten Burgerjury 
 
 

Bent u tevreden met de huidige verdeling van gemeentelijke middelen en gemeentelijke 
voorzieningen over de vijftien kernen van de gemeente Oude IJsselstreek? 

Is een aanpassing van deze verdeling gewenst? 
Zo ja, wat zou er in de verdeling moeten veranderen? 

 

- Tevreden, op goede gevoel, maar: eigenlijk te weinig zicht op verdeling over kernen, 

dus preciezer in kaart brengen en later nogmaals toetsen. En ook nu al  

aandachts/verbeterpunten. 

- Informatie over subsidie-mogelijkheden verbeteren. 

- Tevredenheid over sportvoorzieningen. Mits ze in kleine kernen behouden blijven. 

- Kleine verenigingen steunen, zelfwerkzaamheid belonen met geld / materialen, benut de 

kracht/inzet in de dorpen. Ook voor beheer/onderhoud. Korting op huur als 

tegenprestatie. 

- Gedwongen verhuizing van verenigingen goed regelen.  

- In alle kernen een basisvoorziening = ontmoetingsplek, maatwerk, kan ook met 

ondernemers/horeca. Voor meerdere doelen. Sommige dorpshuizen zijn verouderd, 

gemeente zou meer moeten helpen bij onderhoud. 

- Welzijn: niet ontevreden, maar zorg moet (meer) persoonsgericht. 

- Jeugdplekken nodig, op eenvoudige manier. 

- Jongeren en anderen moeten makkelijker bij gemeente terecht kunnen voor initiatieven. 

- Basisschool in een kern als maar enigszins mogelijk. Scholen niet goed genoeg 

onderhouden/beheerd. 

- Convenanten over veiligheid bij scholen. (geen meerderheid voor in burgerjury)  

- Toegang tot basisvoorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen in de gaten 

houden/garanderen. 

- Onderwijs afstemmen op arbeidsmarktbehoefte. Ontwikkel hoger onderwijsaanbod 

intergemeentelijk. Stem Afbramerij-concept daar op af. 

- In sommige kernen duurdere, grotere voorzieningen is okay. Bijv. Drufabriek. Maar ook: 

leg nu eens goed uit of Drufabriek niet ten koste gaat van voorzieningen in kleine 

kernen.  

Grotere voorzieningen kunnen wel, maar mogen niet ten koste gaan van kleinere. 

- Moet  je niet eerst nadenken over bezuinigingstaak voor een beslissing te nemen over 

Afbramerij? 

- Betere promotie van evenementen/exposities, programmering door gemeenten samen. 

- Evenementen-aanbod is goed maar gemeente moet organisatie ervan door burgers 

makkelijk(er) maken. Benut verenigingsleven (meer). 

- Wedstrijdzwemmen: misschien 1 groot bad daarvoor en kleinere instructiebaden. (geen 

meerderheid voor in burgerjury) 
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KERNPUNTEN BURGERJURY 6 FEBRUARI 2010 
 

Bent u tevreden met de huidige verdeling van gemeentelijke middelen en gemeentelijke 
voorzieningen over de vijftien kernen van de gemeente Oude IJsselstreek? 

Is een aanpassing van deze verdeling gewenst? 
Zo ja, wat zou er in de verdeling moeten veranderen? 

 

- Communicatie (informatie) moet beter. Leg uit hoe de gemeente beleid maakt en geld 

uitgeeft. Reden en doel en argumenten voor gemeentelijke ontwikkelingen en 

bestedingen vragen meer uitleg. Ook moderne communicatiemiddelen gebruiken. Bijv. 

richting jongeren. 

- Vervoer naar voorzieningen is (minstens zo) belangrijk. Vooral voor mensen die zelf 

geen auto (mogen) rijden. 

- Maak met andere gemeenten in omgeving afspraken over verdeling/instandhouden 

voorzieningen. Ook met Duitse gemeenten. 

- Subsidie voor leden ook voor leden uit andere gemeenten. (Regionale afspraak). 

- Creatief met Regels. Nog beter: maak ze eenvoudiger. 

- Betrek belangenverenigingen bij beleid en regels.  

- Zelfwerkzaamheid meer benutten , stimuleren en ondersteunen. Op een eigentijdse 

manier, via web. 

- Combineer accommodaties, bijvoorbeeld sport-cultuur-verblijfsrecreatie. Ook voor 

vergaderfaciliteiten. Schoolgebouwen breder benutten. 

- Dubbele voorzieningen/verenigingen combineren. Meer kwaliteit, minder geld. Moet wel 

vrijwillig. Maar breng het als gemeente op gang. 

- Kijk kritisch of verenigingen subsidies nog nodig hebben, herverdeel het eventueel. 

Maar zonder verenigingen te demotiveren. 

- Integratie tussen jongeren verbeteren. Beleidsplan maken met doelgroepen samen. 

Aanjaagsubsidies voor geven. Communiceer met ouders. 

- Ondersteuningsregelingen door lagere inkomens laten benutten. Bereik doelgroepen 

door voorlichting. 

- Extra punt: zorg om /voor gezondheidszorg in kleine kernen. Dagopvang voor ouderen 

als gemeente (zien te) behouden, slimme oplossingen (indicatie aanhuis). AED-

apparatuur in alle kernen. Een huisartsenpost in de Dru!!!! (voor laatste geen 

meerderheid) 

- Extra punt: meer betaalbare woningen. Creatieve vormen: Huurkoop. Erfpacht. 

Kangoeroewoningen.  Eerst renovatie, dan nieuwbouw? 

- Extra idee: peil behoefte in kernen. 

- Extra vraag: gaan grote = ontwikkelingsprojecten niet ten koste van gewoon beheer? 

Ambities zijn goed, mits realistisch. Ook m.b.t. groei/krimp. 
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Bijlage: "De burger aan zet", gehanteerd stramien Radboud Universiteit voor Burgerjury 
 
 
 
 
 
 
 



De burger aan zet

Handleiding Burgerforum



2



3

De burger aan zet

Handleiding Burgerforum

Prof. Dr. M. Leyenaar
Faculteit der Managementwetenschappen
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Handleiding Burgerforum1

1. Inleiding2

Het plannen en organiseren van een burgerforum veronderstelt enige bekendheid met het 
begrip ‘burgerforum’. Deze leidraad begint daarom met een korte samenvatting van een 
aantal begrippen en uitgangspunten. Daarna volgt een globaal schema van de bijeenkomst 
van een burgerforum, gevolgd door een schematisch overzicht van de belangrijkste fasen 
van het proces. De belangrijkste begrippen en termen uit dat schema worden vervolgens 
kort toegelicht. Deze leidraad wordt afgesloten met een mogelijke globale maandplanning 
van activiteiten.

1.1 Burgerforum
Het burgerforum vormt een middel om in beleidsbeslissingen input te krijgen van 
geïnformeerde burgers. Het burgerforum is samengesteld uit 30-150 (afhankelijk van de 
populatie) willekeurig geselecteerde burgers, die vanuit verschillende perspectieven 
informatie ontvangen, meestal schriftelijk vooraf en mondeling door belanghebbenden en 
deskundigen tijdens het burgerforum. Zij ontvangen voor hun deelname een geldelijke 
vergoeding in de orde van grootte van € 50-100. De forumleden gaan, onder de hoede van 
een neutrale groepsvoorzitter (moderator) vervolgens door een proces van beraadslaging in 
subgroepen waarbij men informatie van deskundigen kan inroepen. Uiteindelijk komen de 
forumleden gezamenlijk in een plenaire zitting met een beslissing of geven zij 
aanbevelingen in de vorm van een adviesrapport. De organiserende instelling 
(departement, plaatselijke overheid) zal op dat rapport moeten reageren, hetzij door het uit 
te voeren, hetzij door uit te leggen waarom zij de aanbevelingen niet overnemen. Het 
burgerforum is bedoeld als middel voor een kwalitatief hoogwaardiger vorm van 
burgerparticipatie.

1.2 Wanneer te gebruiken
Het burgerforum wordt ingezet voor allerlei onderwerpen, waaronder economische, 
sociale, politieke- milieu- en ruimtelijke ordeningsproblemen. Het grootste potentieel ligt 
daar waar een aantal alternatieven tegen elkaar moeten worden afgewogen, wanneer 
scenario’s op wenselijkheid moeten worden beoordeeld of wanneer beslist moet worden 
over conflicterende belangen. In het algemeen kan men stellen dat specifieke, concrete 
thema’s zich goed lenen voor een burgerforum, omdat die het duidelijkst in de vraagstelling 
kunnen worden verwerkt en meestal ook helder is welke informatie nodig is en welke 
deskundigen moeten worden uitgenodigd voor de discussies van het burgerforum. Minder 
geschikt zijn brede, abstracte onderwerpen die tot een onduidelijke vraagstelling leiden 

1 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Eenheid Kennis, zijn drie rapporten geschreven over burgerparticipatie in de 21stse eeuw. Het eerste rapport Burgerforum: theorie en 
praktijk gaat kort in op de achtergronden van burgerparticipatie gevolgd door een beschrijving van de concrete ervaringen met deze specifieke vorm van burgerparticipatie in Nederland, het 
burgerforum. Het tweede rapport Vormen van burgerparticipatie: inventarisatie en evaluatie, inventariseert de vele beschikbare methoden van burgerparticipatie die ons land inmiddels kent en 
presenteert een toetsingskader om die vele vormen op essentiële kenmerken van elkaar te kunnen onderscheiden. Deze handleiding voor het organiseren van een burgerforum is het derde 
rapport.

2 Mede gebaseerd op Participatieve Methoden. Een gids voor gebruikers. IWTA, Vlaams Parlement, 2006.
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waar een burgerforum alle kanten mee op kan (en dat ook zal doen) en derhalve tot 
versnippering van aandacht en gebrek aan diepgang in de deliberatie leiden, met als regel 
weinig convergentie in het uiteindelijke adviesrapport.3 Minder concreet, maar wel 
duidelijk afgebakende vragen zoals ‘Welke maatregelen zouden moeten worden genomen 
om …..’ , zijn echter zeer wel door een burgerforum te behandelen, vooral als de 
beschikbare informatie en de deskundigen echt ter zake kundig zijn.

Eerder werd al opgemerkt dat de geschiktheid van een bepaalde vorm van burgerparticipatie 
afhangt van wat men er mee wil bereiken. Om die voor een burgerforum goed te kunnen 
beantwoorden, is het goed om de belangrijkste voordelen ervan in het oog te houden. 
Edwards formuleert het aldus: 4

•	 Er	kan	een	relatief	grote	diepgang	worden	bereikt;
•	 Het	instrument	is	geschikt	voor	het	genereren	van	een	frisse	burgervisie	op	een	

probleem;
•	 Met	een	goede	procesbegeleiding	kan	gelijkwaardigheid	worden	bereikt	tussen	de	

inbreng van de verschillende deelnemers en is het bereiken van een consensus relatief 
gemakkelijker;

•	 Er	kan	goed	worden	gestuurd	op	representativiteit	mits	het	aantal	criteria	hiervoor	niet	te	
groot is.

De initiatiefnemers zijn doorgaans overheidsinstanties maar het kan ook om NGO’s of andere 
organisaties  gaan die op zoek zijn naar een context om concurrerende alternatieven voor te 
stellen en tegen elkaar af te wegen. De organisator(en) moet(en) echter gezien worden als 
onbevooroordeeld tegenover de eventuele resultaten. Daarom is het hele proces doorgaans 
in handen van een objectieve en ter zake kundige organisatie.5

Het burgerforum is bijzonder nuttig om een brug te slaan tussen de forumleden en het 
ruimere publiek. Het proces biedt ook een uitstekende gelegenheid voor de deelnemers om 
waarden aan een onderzoek te onderwerpen. Burgerforumleden zullen immers vaak, bij het 
zoeken naar aanbevelingen voor het beleid, diepgaande discussies voeren over waarden.

1.3 Voorbereiding
Een burgerforum vergt een uitgebreide voorbereiding. 
•	 Ten	eerste	dienen	een	projectleider	en	staf,	een	adviescomité	en	een	organiserend	comité	

gerekruteerd te worden. 
•	 Ten	tweede	moeten	criteria	opgesteld	worden	voor	de	selectie	van	de	leden	van	het	

burgerforum, waarna de werving hiervoor kan beginnen. 
•	 Ten	derde	zijn	er	criteria	nodig	voor	de	selectie	van	de	deskundigen	en	belanghebbenden	

en moeten deze ook effectief worden aangezocht. 

3 Bijvoorbeeld ‘Het ontwikkelen van een toekomstvisie’ voor stad X, wijk C etc.
4 A. Edwards. Jury’s achter Lely’s meesterwerk. Evaluatie van de burgerjury’s Omgevingsplan Flevoland. Rotterdam, 2007, p.23.
5 Dit kan een extern advies- of communicatie bureau zijn of een universiteit.
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•	 Ten	vierde	zijn	er	criteria	nodig	voor	de	selectie	van	de	voorzitter	van	het	burgerforum	en	
de moderatoren die de groepssessies moeten begeleiden. Verder moeten zij worden 
geselecteerd en aangezocht.
•	 Ten	vijfde	moet	de	vraagstelling	voor	het	burgerforum	bepaald	worden	en	op	basis	
daarvan een agenda worden opgesteld. Afhankelijk van de vraagstelling moet een 
uitgebalanceerd pakket van ter zake doende informatie, waarin voor- en tegen duidelijk 
worden gemaakt, worden samengesteld.
•	 Ten	zesde	moet	worden	nagedacht	over	het	betrekken	van	de	overige	burgers	en	de	inzet	
van de media. Zo kan er een interactieve website worden opgezet waarop alle burgers uit de 
populatie hun mening over de vraagstelling kunnen geven. Om de activiteiten en het 
eindadvies van het burgerforum zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, dient er 
ook een communicatieplan te worden opgesteld gericht op het betrekken van de media bij 
het proces.
•	 Tot	slot	dienen	informatiepakketten	samengesteld	te	worden,	de	logistiek	geregeld	en	de	
media gecontacteerd.

In schema 3 worden deze punten in detail uitgewerkt. Meer in het algemeen geldt voor de 
voorbereidingsfase dat een begroting (en de dekking ervan) voor het hele proces moet 
worden opgesteld, de verantwoordelijkheden van alle direct betrokkenen moet worden 
afgebakend en er van meet af aan nauwkeurig verslaglegging plaats vindt. Later in dit 
rapport zal verder worden ingegaan op de specifieke rollen van de belangrijkste personen.
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2. Structuur van het burgerforum
Om van meet af aan duidelijkheid te hebben over waar alle voorbereidingen uiteindelijk in 
moeten resulteren, volgt hier een globale agenda van het hele proces. 
•	 Informele	ontvangst	van	de	deelnemers:	inschrijving,	uitreiking	informatiemap,	

eventueel kleine enquête, logistiek (lunch, diner, koffie/thee break, overnachting etc.) 
•	 Welkom	door	de	verantwoordelijke	politieke	bestuurder
•	 Dagvoorzitter	opent	de	bijeenkomst
•	 Plenaire	zitting	waarin	de	discussieonderwerpen	

o door betrokken voor- en tegenstander op wenselijkheid worden bekeken 
o door een aantal deskundigen tegen het licht wordt gehouden

•	 Koffie	pauze
•	 Groepsessies:	1ste	ronde
•	 Lunch
•	 Plenaire	zitting	waarin	de	in	de	groepssessies	gerezen	vragen	aan	de	deskundigen	worden	

voorgelegd
•	 Groepsessies:	2de	ronde

o Bij een tweedaags burgerforum volgt nu afsluiting van het dagprogramma (borrel, 
diner, overnachting)

o De tweede dag wordt door de dagvoorzitter geopend, waarna er weer in een aantal 
groepssessie wordt gediscussieerd, afgewisseld met plenaire bijeenkomsten waar 
vragen aan de deskundigen, gerezen onduidelijkheden etc. aan de orde kunnen 
komen 

o	 Tijdens	de	tweede	dag	kan	ook	een	locatiebezoek	worden	geagendeerd.
•	 Plenaire	zitting	waarin

o verslag per groep
o samenvoegen groepsoordelen
o formulering eindresultaat
o afronding officiële gedeelte

•	 Afsluitende	borrel	o.i.d.
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3. Overzicht van noodzakelijke voorbereidingen

In de aanloop tot het burgerforum, dient een groot aantal zaken met betrekking tot 
personen en organisatie te worden geregeld. In het volgende schema zijn de belangrijkste 
zaken weergegeven. In de volgende paragraaf zal een aantal punten uit dit schema verder 
worden toegelicht.

Schema 3: Voorbereidingen voor een burgerforum.
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4. Burgerforum: verdere uitwerking
4.1 Personele aspecten (rollen)
In het project is sprake van een vrij groot aantal verantwoordelijkheden dat door 
verschillende personen wordt gedragen. 
•	 Projectleiding
 De projectleiding is verantwoordelijk voor de hele organisatie van het burgerforum en 

wordt daarin bijgestaan door enerzijds een commissie van advies en anderzijds door een 
aantal teamleden.

•	 Adviescommissie
 De commissie van advies is samengesteld uit mensen die goed op de hoogte zijn van het 

onderwerp en/of verstand hebben van politieke participatie van burgers.
 De commissie geeft advies over allerlei inhoudelijke aspecten en staat borg voor de 

geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van het geheel. Wetenschappelijke 
onderzoekers kunnen ook deel uit maken van de adviescommissie.

•	 Moderator
 Een moderator zit een groepzitting voor waarbij hij/zij de forumleden steunt en leiding 

geeft aan de groepsdynamiek. In die rol is strikte neutraliteit geboden. Een moderator is 
verantwoording verschuldigd aan de projectleiding.

•	 Voorzitter
 De onafhankelijke voorzitter van het hele burgerforum, leidt de plenaire zittingen. Als 

zodanig is hij/zij verantwoordelijk voor een goed verloop van de presentaties van 
belanghebbenden, deskundigen en de woordvoerders van de verschillende groepen. Een 
belangrijke taak is het uiteindelijk samenvoegen van de rapportages van de verschillende 
groepen zodat een afgewogen eindresultaat ontstaat waarin de forumleden de discussies 
herkennen. De voorzitter is verantwoording verschuldigd aan de projectleiding.

•	 Burgerforumleden
 Het is de taak van het burgerforum om op basis van relevante informatie en adviezen van 

deskundigen, middels serieuze discussie, tot een beantwoording van de gestelde vragen 
te komen.

•	 Belanghebbenden
 Een  belanghebbende, een voor- of tegenstander van bepaalde keuzen,  geeft in een 

korte presentatie aan waarop die keuze is gebaseerd. 
•	 Deskundigen
 Een deskundige is iemand die op het terrein van het te bespreken thema gezaghebbend 

is en als zodanig in staat is om bij de presentatie van voor- en tegenstanders nuttige 
kanttekeningen te plaatsen en, in een later stadium, vragen van forumleden te 
beantwoorden.

•	 Waarnemers	(eventueel)		
	 Ten	behoeve	van	het	wetenschappelijk	onderzoek	kunnen	waarnemers	de	groepssessies	

bijwonen en observeren. Zij zullen vooral observaties doen die meer licht kunnen 
werpen op het proces van de beraadslagingen. Waarnemers zijn te allen tijde neutraal en 
doen niet mee met het overleg in de groepen. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan 
de wetenschappelijke onderzoekers.
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4.2 Organisatorische stappen
Zoals uit schema 2 blijkt zijn er een aantal stappen te onderkennen in de voorbereiding van 
het burgerforum. Het hele organisatieproces is niet noodzakelijk lineair en vele stappen 
zullen parallel worden gezet. De belangrijkste zijn:
•	 Opstarten	van	het	project

o opstellen van een begroting en verwerven van de noodzakelijke fondsen
o benoemen van de projectleiding

•	 Opzetten	van	het	project
o vastleggen van de rol en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (‘terms of 

reference’)
o benoemen van de leden van de adviescommissie
o selecteren en aanstellen van de dagvoorzitter
o selecteren en aanstellen van de moderatoren
o het formuleren van de vraagstelling voor het burgerforum 
o maken van een communicatieplan

•	 Presentatie
o selecteren en uitnodigen van mensen die m.b.t. de thema’s of aspecten ervan  een 

duidelijk beargumenteerde voorkeur hebben en die tijdens het burgerforum in het 
kort kunnen toelichten

o selectie van deskundigen
•	 Burgerforumleden

o bepalen van de selectiemethode van de deelnemers
o selectie van de deelnemers

•	 Briefing
o instructies opstellen en doornemen met de voorzitter
o instructies opstellen en doornemen met de deskundigen
o instructies opstellen en doornemen met de moderatoren

•	 Achtergrondinformatie
o ontwikkelen van objectieve en evenwichtige informatie die van belang is voor een 

beredeneerd oordeel van de leden van het burgerforum
o opstellen en verschaffen van alle noodzakelijke logistieke informatie aan alle 

deelnemers (forumleden en andere deelnemers)
•	 Logistiek

o organiseren van het burgerforum in termen van locatie, faciliteiten, apparatuur, 
catering, enzovoorts

o organiseren van het mediagebeuren
•	 Communicatie

o Uitvoeren van het communicatieplan
o aanbevelingen m.b.t. het publiceren en verspreiden van het eindadvies

•	 Wetenschappelijk	onderzoek	(eventueel)
o valt als regel onder de verantwoordelijkheid van onderzoekers van een Universiteit of 
 gekwalificeerd onderzoekbureau
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5. Globale planning per maand
•	 Maand	1

o planning van het project
o afspraken over projectleiding/team

•	 Maand	2
o financiering

•	 opstellen	begroting
•	 verwerven	benodigde	fondsen
•	 financiële	administratie

o bemensing
•	 contactpersonen	
•	 adviescommissie
•	 voorzitter
•	 moderators
•	 locatiemanager

o vraagstelling
•	 in	gang	zetten	formulering	van	informatie

o panelselectie
•	 overleg	met	gespecialiseerd	bureau	t.b.v.	steekproef	en	rekrutering	deelnemers

o locatie
•	 profiel	opstellen
•	 offertes	inwinnen
•	 keuze	maken
•	 locatiemanager	aanstellen

o deskundigen
•	 profiel	opstellen

o voor- en tegenstanders
•	 profiel	opstellen

•	 Maand	3
o informatie formuleren, verdere documentatie samenstellen, reproduceren en aan de 

deelnemers toesturen
o contact opnemen/uitnodigen beoogde voorzitter, deskundigen, voor- en 

tegenstanders, moderatoren etc.
o voortgang locatie voorbereidingen
o contacten met media
o trainingsmateriaal samenstellen t.b.v. moderators, deskundigen en 

belanghebbenden
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•	 Maand	4
o bijeenkomst(en) met voorzitter, moderators, deskundigen en voorstanders
o draaiboek burgerraadpleging maken
o generale repetitie
o Burgerforum
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