
 
Visienota Burgerbegroting - Evaluatie en bijsturing 2021 
 

 
1. Inleiding 
 
Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen over 10% van het districtsbudget, momenteel 
1,4 miljoen euro. Dat doen ze al sinds 2014. Zo bepalen ze mee wat de prioriteiten zijn en welke 
plannen in uitvoering gaan. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren, of ze kunnen 
vragen dat het district hun idee realiseert. Zij kennen immers de lokale noden best. 
 
De Burgerbegroting is een oefening in deliberatieve democratie: bewoners gaan rechtstreeks met 
elkaar in dialoog en bepalen samen wat ze belangrijk vinden voor hun district. Met aantrekkelijke 
methodieken zoals infokaartjes en pokerfiches, stimuleert de Burgerbegroting ontmoeting en 
uitwisseling van ideeën en meningen. Zo komen ze tot een gedragen voorstel waarin alle 
deelnemers zich kunnen vinden.  
 
De Burgerbegroting van district Antwerpen steunt op deze basisprincipes:  

 De Burgerbegroting is een deliberatief project. Centraal staat dat mensen elkaar 
ontmoeten, in dialoog gaan, ideeën en meningen uitwisselen.  

 De Burgerbegroting is besluitvormend (niet adviserend): de macht ligt écht bij de burgers. 
Wat zij beslissen is meteen duidelijk en wordt ook onmiddellijk transparant 
gecommuniceerd.  

 De Burgerbegroting wil zo veel mogelijk mensen bereiken, over alle verschillen heen. De 
algemene aanpak is daarom zo laagdrempelig mogelijk en er zijn extra inspanningen om 
mensen te bereiken die moeilijker de weg naar ons vinden, door samen te werken met 
verenigingen en naar de wijken te gaan.  

 Er zijn geen voorwaarden voor deelname: bewoners mogen aan één stap of alle stappen 
meedoen, online zowel als fysiek, …  

 Iedereen mag over het geheel van district Antwerpen meepraten  
 Bewoners mogen projecten voorstellen om zelf uit te voeren, of om door het district te 

laten realiseren 
 
De inwoners van district Antwerpen besteden het geld momenteel in 5 stappen (over 2 jaar): 

 Stap 1: thema’s kiezen (januari-februari)  
 Stap 2: geld verdelen (maart) 
 Stap 3: projecten indienen (april-mei) 
 Stap 4: projecten kiezen (september) 
 Stap 5: projecten realiseren (volgend kalenderjaar) 

 
De klankbordgroep van de Burgerbegroting is een groep van geïnteresseerde en betrokken 
bewoners, verenigingen en academici. Zij denken enkele keren per jaar mee na over de 
uitdagingen voor de Burgerbegroting: evaluatie van de voorbije stappen, verbeteringen aan het 
proces, of belangrijke keuzes. Hun advies is niet bindend. 
 
Deze schaal en deze manier van werken is uniek in België en ver daarbuiten. Het is een inspirerend 
voorbeeld voor andere besturen. We ontvangen dan ook regelmatig bezoekers uit andere steden 
en landen die willen leren uit onze ervaring.  
 
 
2. Evaluatie 
 
In 2014 startte de Burgerbegroting als ambitieus experiment. In de daaropvolgende jaren groeide 
ze uit tot een gevestigde waarde en nam de impact toe: methodieken werden versterkt, bewoners 
kregen meer mogelijkheden, de online participatie werd geleidelijk uitgebouwd, het budget steeg, 



en het aantal deelnemers nam jaar na jaar toe. Ook werd de samenwerking met doelgroep- en 
wijkorganisaties uitgebouwd, en de afsprakennota’s en opvolging verliepen steeds gedetailleerder.  
 
Op regelmatige basis (na elke stap) wordt het proces geëvalueerd om volgend jaar bij te sturen: 
deelnemers en medewerkers geven feedback, en de klankbordgroep bespreekt knelpunten. Dit 
leidt tot een doorlopende aanpassing van de concrete werking. Zo kwamen we tot het invoeren 
van het rijksregisternummer als online verificatie en de verplicht meervoudige stem, tot 
aanpassingen aan het indienformulier voor ideeën, een vernieuwde website, intervisies en 
software voor opvolging projecten tijdens uitvoeringsfase, etc. Maar af en toe duiken ook kritieken 
op die niet met relatief eenvoudige ingrepen opgelost kunnen worden. Dit zijn de belangrijkste:  

1. Kleine projecten maken geen kans  
2. Eigenbelang gaat boven algemeen belang  
3. Online stemmenslag  
4. Burgerbegroting zet projecten tegen elkaar op  
5. Kwaliteit van deliberatie aan tafeltjes  
6. Mattheuseffect naar wijken  
7. Te weinig volk voor fysieke stap 1 en 2  
8. Duurzaamheid van projecten  
9. Werklast interne organisatie 

 
De Burgerbegroting is het speerpunt van de participatiewerking van district Antwerpen. Het 
bestuursakkoord wees daarom op de noodzaak van een grondige evaluatie, met het oog op een 
versterking van de werking. In de loop van 2021 werd de Burgerbegroting dan ook intensief 
geëvalueerd. Bij het begin werden de scope en de timing afgebakend.  

 Ten eerste is deze evaluatie praktijkgericht, niet theoretisch. De bedoeling is niet om 
hypothesen uit de wetenschappelijke literatuur te testen, wel om het model van de 
Burgerbegroting nog beter te maken voor volgende edities. Dit beïnvloedt de keuze van 
werkmethodes en partners.  

 Daarnaast is de evaluatie gericht op fundamentele aspecten van de Burgerbegroting, niet 
op operationele kanten (die in de mate van het mogelijke elke ronde worden verbeterd). 
‘Fundamenteel’ betekent dat een antwoord op de kritiek niet zomaar een kleine bijsturing, 
maar een grondige aanpassing van de aanpak zou behelzen. 

 Een participatief project is het aan zichzelf verplicht om zo veel mogelijk mensen hun stem 
laten horen. De evaluatie gebeurde dan ook niet louter intern, maar met vele betrokkenen. 
In de loop van het evaluatieproces werd input uit verschillende hoeken en bronnen 
verzameld: zowel cijfers uit vorige bevragingen als actuele feedback van deelnemers, 
college- en raadsleden, klankbordgroep en collega’s.  

 Tot slot werden externe professionele experts bij het traject betrokken, wat zorgde voor 
een kritische blik en extra perspectief, feedback op vragenlijst en methodieken, en 
expertise en input uit buitenlandse praktijken. Via een aanbesteding werd De Rode Wouw 
uit Nederland gekozen als partner, de uitvoering gebeurde in samenwerking met The 
Democratic Society en Tree Company.  

 
 
3. Ambities 
 
De evaluatie en bijsturingen zijn erop gericht om de Burgerbegroting te versterken en nog beter te 
maken. Alle informatie, zowel cijfers als bevragingen, als de rapporten, zijn transparant 
beschikbaar voor alle geïnteresseerden.  
 
Het uitgangspunt zijn de basisprincipes. Die worden niet alleen behouden, ze vormen ook de 
leidraad om bijsturingen richting te geven. Vaak raken kritieken immers aan de basisprincipes: zo 
wordt soms gesuggereerd dat een jury beter geplaatst zou zijn om te kiezen welke projecten 
uitgevoerd kunnen worden, of dat elke wijk een aparte Burgerbegroting zou moeten hebben. Een 
participatieproces dat enkel peilt naar individuele voorkeuren zou veel makkelijker meer mensen 
kunnen bereiken, maar is geen deliberatief project meer. De vraag was dus of we de basisprincipes 
zelf radicaal zouden herdenken, of behouden. Tijdens dit evaluatietraject zijn de basisprincipes 



opnieuw voorgelegd aan bewoners, raadsleden en werkgroepen. Ze zijn daar bevestigd en vormen 
het kader waarbinnen we bijsturingen zoeken.  
 
In hun analyse schoven de experten vier pijnpunten en extra suggesties naar voor, die het 
districtscollege bevestigde (beschikbaar op de website): 

 Rekrutering: meer individuen betrekken 
 Aandacht voor stelselmatige onderdeelname Luchtbal 
 Stap 1 en 2: breder bereik en deliberatieve methodes 
 Stap 4: meer fairplay door ongewenst van ongewenst gedrag tegen te gaan in de online 

stemming via reglement en stemmethodiek. 
 En eventueel: minder competitief karakter Burgerbegroting 

 
Voor deze uitdagingen werden vervolgens concrete oplossingen aangereikt. Het districtscollege 
ging akkoord met vijf grote aanbevelingen voor bijsturing. We overlopen de aanpak, bedoeling en 
timing hieronder.  
 

 Stap 1 en 2: breder bereik en deliberatieve methodes in stap 1 en 2  
o Momenteel nemen minder mensen deel aan de eerste twee stappen, wellicht 

omdat de impact niet zo duidelijk is, de spanningsboog lang uitgerekt is, en de 
kwaliteit van de deliberatie bij thema’s kiezen niet zo hoog ligt.  

o Dit is de grootste prioriteit in de herfst van 2021.  
o Bewoners zullen thema’s kiezen en geld kunnen verdelen op één grootschaliger 

niet-te-missen moment eind maart.  
o In de loop van februari en maart zullen ook kleinere buurtmomenten in de wijken 

plaatsvinden.  
o Het aantal thema’s wordt beperkt tot een 30-tal breder geformuleerde opties, 

zonder de mogelijkheden voor bewoners te beperken.  
o Uit deze reeks worden 5 thema’s gekozen door bewoners (i.p.v. de huidige 12).  
o Thema’s kiezen gebeurt met een vernieuwde speeddate methodiek – geld verdelen 

doen we traditiegetrouw met de pokerchips.  
 Werken aan stelselmatige deelname in Luchtbal  

o Luchtbal is de postcode met momenteel minste deelname aan Burgerbegroting, 
zowel qua stemmers als qua gerealiseerde projecten  

o Dit is ook een prioriteit in de herfst van 2021 
o Samen met de buurtcoaches werken we aan een aanpak om tijdens alle 

verschillende stappen aanwezig te zijn in de wijk en om projectideeën te 
ondersteunen. Dit doen we o.a. door aan te sluiten bij bestaande netwerken.  

o Deze aanpak kan in de toekomst ook in andere wijken ingezet worden.  
 Rekrutering: meer individuen bereiken 

o Enerzijds omdat het een basisprincipe is om zo veel mogelijk mensen te betrekken, 
anderzijds om de georganiseerde mobilisatie door verenigingen te balanceren.  

o Persoonlijke uitnodiging: we onderzoeken de mogelijkheid om alle bewoners met 
een persoonlijke code uit te nodigen voor de stemming in september.  

o Uitwerking vanaf januari 2022 
 Stap 4: meer fairplay door uitwassen van ongewenst gedrag tegen te gaan in de online 

stemming via reglement en stemmethodiek  
o Ronselen van stemmen, soms in ruil voor voordelen, kan niet toegelaten worden.  
o Opgenomen in afsprakenkader december 2021 

 Minder competitief karakter Burgerbegroting:  
o Competitie is een wezenlijk onderdeel van de Burgerbegroting, maar jammer om 

projecten en energie van bewoners te verliezen.  
o Co-creatie stimuleren: geen harde verplichting, maar wel organisatie van 

projectlabs om samenwerking te stimuleren. Deze piste onderzoeken we in 2022 en 
starten we op in 2023 (wegens impact op de jaarplanning)  



o Nazorg voor niet-gekozen projecten: in oktober 2022 krijgen niet-gestemde 
projecten een lijst met mogelijke andere bronnen van financiering. Het college 
krijgt een lijst van deze projecten en kan beleidsmatige keuzes maken.  

 
 
4. Traject evaluatie 
 
De evaluatie gebeurde in de eerste helft van 2021, zodat aanpassingen konden worden uitgewerkt 
in de tweede helft, en toegepast bij de start van de nieuwe ronde 2022-2023.  
 
Februari 2021  
Als startpunt maakte het team Participatie een lijst op van de meest voorkomende kritieken op de 
huidige aanpak van de Burgerbegroting. Deze werden de voorbije jaren verzameld door 
bevragingen bij deelnemers, opmerkingen van de klankbordgroep, of spontane feedback van 
geïnteresseerden en beleidsmakers. Deze kritieken werden verder aangevuld en verfijnd door 
overleg met de klankbordgroep, de districtscollega’s en de externe partners. Dit zijn de kritieken:  

1. Kleine projecten maken geen kans  
2. Eigenbelang gaat boven algemeen belang  
3. Online stemmenslag  
4. Burgerbegroting zet projecten tegen elkaar op  
5. Kwaliteit van deliberatie aan tafeltjes  
6. Mattheuseffect naar wijken  
7. Te weinig volk voor fysieke stap 1 en 2  
8. Duurzaamheid van projecten  
9. Werklast interne organisatie 

 
April 2021 
De raadsleden van district Antwerpen bespraken deze basisprincipes en kritieken uitgebreid op een 
themacommissie op 27 april 2021. Parallel konden bewoners zich in een online bevraging hierover 
mee uitspreken: 219 mensen gaven hierover hun mening.  
 
De externe partners werkten intussen aan een rapport dat op basis van veel cijfermateriaal en 
gesprekken de basisprincipes en kritieken verder uitdiepte.  
 
Mei en juni 2021 
Een eerste nota met analyse en presentatie van vier pijnpunten werd voorgelegd aan het college 
op 31 mei. Hierin werd ook de keuze gemaakt om binnen de huidige basisprincipes naar 
bijsturingen te zoeken.  
 
Er gingen vier werkgroepen door: het team Participatie, samen met andere collega’s van district 
Antwerpen, enkele leden van de klankbordgroep en de externe partners gingen op zoek naar 
alternatieve aanpakken op de vier sporen. Hierin werden verschillende opties overlopen en voor- 
en nadelen of randvoorwaarden besproken.  
 
Juli  
Deze input vormde samen met de buitenlandse ervaringen van de experten de basis voor een 
tweede nota met concrete voorstellen om de vier uitdagingen aan te pakken. Deze bijsturingen 
werden door de werkgroep besproken, en vervolgens aan het college voorgelegd. Het college 
keurde de suggesties grotendeels goed, en gaf aan team Participatie de opdracht om deze sporen 
verder te onderzoeken en vorm te geven.  
 
November 2021- januari 2022:  
Er gaan opnieuw drie werkgroepen door om de bijsturingen vorm te geven.  
 
Februari 2022 
Start nieuwe inspraakronde Burgerbegroting met al deels vernieuwde aanpak 


