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Inleiding 

In mei 2021 hebt U ons de opdracht gegund om te komen tot een evaluatie van de Burgerbegroting van het 

district Antwerpen. Deze evaluatie was een gefaseerd traject samen met ambtenaren, deelnemers en 

beleidsmakers van district Antwerpen om zo te komen tot enkele gedragen aanpassingen, verbeteringen of 

veranderingen aan het inhoudelijke proces van de Burgerbegroting. 

Deze evaluatie is in twee fasen opgebouwd. De eerste fase bestaat uit een evaluatie van bestaande processen 

en resultaten van de Burgerbegroting, en sluit af met enkele mogelijke scenario’s/verbeterpunten voor de 

toekomst. In overleg met het districtscollege werden vervolgens scenariokeuzes gemaakt. 

Daarmee startte fase twee, de uitwerking van het gekozen scenario. Het districtscollege heeft in dit geval 

gekozen voor de uitwerking van meerdere scenario’s.  

Zowel de evaluatie als de uitwerking van de scenario’s vindt u in deze rapportage. 

In het eerste deel (pag. 2- 16) vindt u onze analyse en advies per vraagstuk. Dit deel wordt ondersteund met 

cijfermateriaal dat u kunt vinden in de bijlagen. Het tweede deel (pag. 17-24) is een uitwerking van de 

gekozen scenario’s. 

De evaluatie was een proces onder hoge tijdsdruk, maar zoals zo vaak komen dan de mooiste oplossingen in 

beeld. In elk geval was het voor ons een plezier om zo samen te werken met betrokken bewoners, het 

districtscollege en districtsmedewerkers. Het werd een proces van gelijkwaardig zoeken naar nog beter 

passende oplossingen want de Burgerbegroting van Antwerpen blijft toch nog steeds hét voorbeeld en de 

standaard in ‘burgerbegrotingland’. 

 

Heel veel dank. 

 

Deventer, Antwerpen, september 2021 

Joop Hofman (Rode Wouw) 

Hanne Bastiaensen (Demsoc) 

Michiel Nuytemans (Tree company)  
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DEEL 1. EVALUATIE & ANALYSE BURGERBEGROTING 

ANTWERPEN 

We hebben op vraag van het Districtscollege de werking van Burgerbegroting onder de loep genomen en zijn 

aan de slag gegaan om een aantal mogelijke verbeteringen te formuleren. In deze tekst geven we de 

evaluatie weer van de Burgerbegroting zoals ze vandaag loopt. Ze komt voort uit het bestuderen van veel 

evaluatief materiaal over de werking van de Burgerbegroting (opgenomen in de bijlagen), de 

themacommissie van 27 april 2021, besprekingen en drie studieronden met het team Participatie. Het focust 

op een goed begrip van de evaluatie en de ruimte tot verbetering. We proberen hierbij niet alle materiaal dat 

beschikbaar is weer te geven, maar concentreren ons op de grote lijnen en onze toevoegingen en inzichten. 

Op basis van deze nota heeft het Districtscollege ook keuzes gemaakt voor de scenario’s voor de 

Burgerbegroting die vervolgens verder zijn uitgewerkt. 

We bouwen deze nota als volgt op: 

1. De doelen en basisprincipes van de Burgerbegroting, als kader om het proces goed te kunnen 

interpreteren en om toekomstige keuzes tegenover af te wegen 

2. De sterke punten van de Burgerbegroting, gerelateerd aan de doelen 

3. Onze analyse:  

- hoe begrijpen wij de opmerkingen en kritiek 

- hoe prioritair zien wij de diverse punten 

- de ruimte die wij zien voor oplossingen, en bijbehorende effecten 

4. Overwegingen en ons advies 

 

1. KADER: DOELEN EN BASISPRINCIPES 

In 2013 zijn voorafgaand aan de start van de Burgerbegroting deze doelstellingen geformuleerd: 

- Bewoners ontwikkelen wederzijds begrip, leren dat er andere standpunten zijn. Bewoners moeten 

hiervoor met elkaar in interactie gaan. Het proces is belangrijk.  

- Het district verdeelt zijn middelen op een participatieve manier. 

- Het district besteedt zijn middelen zo efficiënt mogelijk, op een manier waar burgers het meeste aan 

hebben. 

- We creëren draagvlak voor de besteding van de middelen. Een districtsbreed gedragen prioritering 

van beleidsthema’s. Het doel is consensus.  

- De tevredenheid van bewoners over participatie verhoogt. 

- Het stedelijk wijkoverleg en bij uitbreiding de districtsadministratie leren bij.  

In de jaren na 2014 heeft de Burgerbegroting zijn basisprincipes verder vorm gegeven. Ze vormen de 
ruggengraat van de Burgerbegroting:  

- De Burgerbegroting is een deliberatief project. Centraal staat dat mensen elkaar ontmoeten, in 

dialoog gaan, ideeën en meningen uitwisselen.  
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- 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 te 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 drempels 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  

Deze basisprincipes worden hoog gewaardeerd. Dit bleek uit de publieksbevraging als ook tijdens de 

themacommissie van de Districtsraad. Over het algemeen zijn de bewoners ruim akkoord met de 

basisprincipes van de Burgerbegroting. Het meest gedragen is het principe dat de Burgerbegroting zo veel 

mogelijk mensen moet bereiken: hier is 90% van de mensen (helemaal) mee akkoord. Het deliberatieve 

aspect en deelname zonder voorwaarden krijgen beide 83% akkoord. 80% van de mensen deelt het idee dat 

bewoners zelf moeten kunnen uitvoeren of laten uitvoeren, en 78% staat achter het besluitvormende 

karakter van de Burgerbegroting. Het basisprincipe dat voor meest verdeeldheid zorgt, is het gebied van 

inspraak (volledig district vs. per postcode of wijk). Toch staan nog 65% van de deelnemers achter de keuze 

om bewoners over het geheel te laten meepraten (bijlage 2 tabel 1)  

Om de ontwikkelingen m.b.t. de Burgerbegroting te beoordelen zijn de doelstellingen en basisprincipes ons 

toetsingskader. Voor de goede orde: we meten niet of de doelstellingen bereikt worden, maar kijken vanuit 

de geformuleerde doelen naar de analyse met de 9 grootste kritiekpunten, zoals die aan de orde zijn 

gebracht in de themacommissie van de Districtsraad op 27 april 2021. 

 

2. STERKE PUNTEN 

- Algemeen draagvlak: Uit een wijkonderzoek in 2019 bleek dat de Burgerbegroting in alle wijken positief 

onthaald werd. 81% van de bevraagde bewoners in de online evaluatie van 2021 is eerder of volledig 

positief over de Burgerbegroting in het algemeen. 

- Het proces van de Antwerpse Burgerbegroting geldt in de lage landen als een voorbeeld en inspiratie 

voor veel andere gemeenten. Er zijn doorheen de jaren ook iteratief verschillende verbeteringen 

uitgeprobeerd en al dan niet toegevoegd aan de aanpak. 

- De Burgerbegroting gaat over een substantieel bedrag en loopt al gedurende een lange periode op 

jaarlijkse basis. Het aantal ingediende projecten en betrokken burgers is sterk gestegen doorheen de 

jaren en de bekendheid binnen het district groeit. 

- De focus op deliberatie in het hele proces is een duidelijk uitgangspunt en wordt ook grotendeels 

waargemaakt (zie ook de ondersteuning voor dit basisprincipe in de publieksbevraging)  

- Er is uitgebreide ondersteuning naar de deelnemers door het district. 

- In alle stappen van de Burgerbegroting wordt een combinatie van online en offline methodieken 

gebruikt waardoor burgers kunnen kiezen hoe ze deelnemen en hoe lang ze tijd maken.  

- Het proces is transparant en burgers hebben reële beslissingsmacht 

https://burgerbegroting.be/faq-algemeen
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- Het politieke draagvlak over partijgrenzen heen voor de Burgerbegroting  

 

3. ANALYSE 

We hebben als hoofdlijn van de analyse de negen punten genomen zoals ook besproken op de 
themacommissie. De titels van deze negen zijn: 

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 

Deze kritieken werden aan bewoners voorgelegd in een online enquête in april 2021 en 219 bewoners vulden 

deze bevraging in. De kritiek die het vaakst door bewoners in de top 3 gezet werd, is die over de ongelijkheid 

tussen wijken (109 stemmen). De duurzaamheid van projecten staat met 106 stemmen op de tweede plek, 

gevolgd door de mindere kansen voor kleine projecten met 97 stemmen. Het eigenbelang werd 79 keer als 

problematisch gekozen. Te weinig mensen werd duidelijk het minst vaak als een belangrijke kritiek gekozen 

(35 keer). De competitie tussen projecten woog het op één na minst, met 51 stemmen – gevolgd door online 

stemmenslag (57) en kwaliteit van de deliberatie (58) (Bijlage 1, tabel 5). 

We hebben ons gericht op de eerste zeven omdat die gaan over de effecten en impact van het 

beslissingsproces in de wijken. De laatste twee zijn relevant maar hebben minder te maken met het 

beslissingsproces door burgers. De werklast voor de interne organisatie is zeker een blijvend aandachtspunt. 

Bij het uitwerken van mogelijke oplossingsscenario’s nemen we dit ook zo goed mogelijk mee om te zorgen 

dat vernieuwingen geen of beperkt extra werk opleveren. De duurzaamheid van projecten is moeilijk op te 

lossen binnen de Burgerbegroting zelf, maar het is zeker goed om te verkennen of bepaalde projecten na een 

positieve evaluatie structureel opgenomen kunnen worden of gesubsidieerd kunnen worden. Op deze punten 

gaan we in deze nota verder niet in, maar kunnen binnen de organisatie van het district dus wel opgenomen 

worden. 

De punten hebben een sterke onderlinge verbondenheid en daarom zijn ze moeilijk uit elkaar te halen. Wij 

hebben in deze analyse getracht ze te clusteren en afzonderlijk uit te werken, zonder de onderlinge 

verbondenheid uit het oog te verliezen. 

Dat betekent dat we 3 hoofdthema’s hebben: 

1. Bereik 

2. Macht van grote organisaties/achterban 

3. Kwaliteit en input deliberatie 

 



6 

 

3.1.  BEREIK 

Het bereik kent een aantal op elkaar inwerkende onderdelen namelijk algemeen (hoog) bereik, het aantal 
deelnemers voor stappen 1 en 2 en de spreiding per wijk. 

 

3.1.1. HOOG BEREIK 

Wat is de situatie vandaag? 

Een redelijk hoog aantal mensen doet vandaag mee aan de diverse stappen van de Burgerbegroting. We zien 

dat de Burgerbegroting in de loop der jaren steeds meer mensen bereikt. Elk jaar neemt dit aantal toe, zowel 

live als online (vanaf 2018). Vooral in 2020 namen veel meer mensen online deel dan de voorgaande jaren. 

Dit heeft natuurlijk te maken met corona maar ook met de grotere impact van online. Waar voorheen online 

voorheen maar voor 20 procent meetelde, telde dit in 2020 voor de volle 100 procent. De combi van live en 

online levert bijna 7700 deelnemers op.  

De eerste vier jaren van de Burgerbegroting (2014-2017) waren enkel live - het aantal deelnemers over alle 

stappen heen steeg in die jaren van 337 naar 686. Ook nadien zette die stijging zich door tot 771 in 2019. De 

coronacrisis van 2020 doorbrak deze stijging (zie bijlage 1, grafiek 1). 

Vanaf 2018 werden de verschillende stappen geleidelijk aan digitaal aangeboden. Al vanaf het eerste jaar 

werden via deze weg meer mensen bereikt dan live, en nadien is dit nog verveelvoudigd, tot 7348 deelnames 

in 2020 (coronajaar met enkel digitaal projecten kiezen) (zie bijlage 1, grafiek 1).  

 Als we kijken naar de stemresultaten dan verschillen deze tussen de groepen die online hebben gestemd, die 

naar algemene momenten kwamen, of bij wie een sessie in de wijk werd georganiseerd (zie bijlage 1, grafiek 

4). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze verschillende methoden ook verschillende groepen mensen 

bereiken. Al kan (een deel van) het effect ook bepaald zijn door de methode, waarbij deelnemers tot andere 

resultaten komen als ze in gesprek gaan met medebewoners. 

In september 2020 woonden er in district Antwerpen 160.759 mensen ouder dan 13 (grensleeftijd om 

projecten te mogen stemmen). De 6638 deelnemers aan het online stemmen kiezen vertegenwoordigden 

4,1% van de bewoners. Er zijn iets meer vrouwen die deelgenomen hebben dan mannen (zie bijlage 1, grafiek 

7). Qua leeftijd is er een mooie verdeling over de leeftijdsgroepen (zie bijlage 1, grafiek 8).  

Bij de opstart van de reclamecampagne werd een nulmeting gedaan naar naamsbekendheid en deelname. 

Uit deze niet-representatieve bevraging van 435 respondenten uit district Antwerpen in juni 2020 bleek dat 

27,4% de naam van de Burgerbegroting kan invullen bij het logo (bijlage 1 grafiek 5). 60,7% van de 

deelnemers gaf aan al eens van de Burgerbegroting gehoord te hebben (bijlage 1 tabel 7). Het belangrijkste 

kanaal is sociale media. Daarnaast scoort ook online nieuws hoog, samen met aanplakborden, gedrukt 

nieuws, nieuwsbrief, via via en de website. 21% van hen zegt (heel) tevreden te zijn over de werking van de 

Burgerbegroting; 69,6% is neutraal, en 9,5% is (heel) ontevreden. (bijlage 1, grafiek 10).  

In welke mate is dit een probleem? 

De doelstelling brengt met zich mee dat het belangrijk is dat veel burgers betrokken zijn, want de 

Burgerbegroting gaat voor breed draagvlak en hoge tevredenheid over participatie. Ook zoveel mogelijk 

mensen in dialoog brengen is een belangrijke doelstelling. Wij zien dat de cijfers over het bereik jaarlijks 
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stijgen en ook vergeleken met de cijfers van andere internationale stadsdialogen1 zijn de cijfers goed. Er zijn 

steden die zeker nog meer op bereik mikken en dat ook behalen zoals Amsterdam, Parijs en Reykjavik, maar 

dit is ook hun centrale doelstelling en ze boeten in aan deliberatieve kwaliteit. 

Net zoals in deze buitenlandse voorbeelden, wordt de grootste stijging gerealiseerd door het verder inzetten 

op de online-aanpak in de stap van het stemmen op projecten. Het maakt de toegang tot de Burgerbegroting 

gemakkelijker, mensen zijn gemakkelijker te mobiliseren. Naast een groot engagement, m.n. het delibereren 

aan de tafels, zorgt dit voor de mogelijkheid voor kleiner, laagdrempeliger engagement. Door de combinatie 

van laagdrempelig én impactvolle interactie, is het logisch dat de meeste groei ligt bij deze laatste stap. De 

hogere cijfers van de laatste stap vertalen zich wel tot ook meer mensen op de deliberatie op het festival 

(waarvan we later nog ingaan op de deliberatieve kwaliteit van dit event), maar nog erg weinig tot meer 

deelnemers in de eerdere stappen.  

Wat is de ruimte voor verbetering? 

- Er zijn al verschillende acties ondernomen (en met succes) om het brede bereik te verhogen.  

- Een directere vorm van rekrutering kan leiden tot een hoger deelnamebereik. Deelnamecijfers in een 

aantal steden in Nederland, met een brede rekrutering voor de online stemming, zijn tussen 10 en 

25% van de bevolking. Dat model gaat uit van een persoonlijke brief met persoonlijke code per 

inwoner 

Wat is ons advies? 

- Het bereik is o.i. iets waar nog kan aan gewerkt worden en altijd een blijvend aandachtspunt moet 

blijven. Er zijn echter al verschillende investeringen gebeurd en er worden blijvend stappen gezet. 

We stellen dan ook voor om hier niet prioritair extra op in te zetten. We denken dat het ‘probleem 

van bereik’ een terecht onderwerp is omdat een burgerbegroting een bepaalde massa moet hebben 

en een bepaalde diversiteit. We zien beiden aanwezig bij de Burgerbegroting in Antwerpen. En we 

zien dat de deelname elk jaar groeit.  

- Bekijken welke andere vorm van rekrutering in Antwerpen mogelijk is. 

 

3.1.2. TE WEINIG DEELNEMERS VOOR STAPPEN 1 EN 2 

Wat is de situatie vandaag?  

We zien grote verschillen tussen de verschillende stappen van de Burgerbegroting. Bij stap 1, thema’s 

kiezen, nam de fysieke deelname in de loop der jaren af. Door de sessies op maat in de wijken zelf zijn er 

sinds 2020 weer hogere cijfers. Bij stap 2, het geld verdelen over de thema’s, nemen de aantallen ook lichtjes 

af doorheen de jaren. Mogelijk is hetzelfde effect hier mogelijk maar door de corona-pandemie zijn de cijfers 

van 2020 hier niet meer duidelijk. Stap 4 scoort steeds meer deelname. In 2019 waren de livecijfers per stap 

134, 90, 547. De onlinecijfers waren per stap - , 168, 2883. 

In 2014 hebben 337 mensen live thema’s gekozen. Nadien is dit aantal jaar na jaar gedaald, tot 134 in 2019. 

In 2020 werd begonnen met de sessies in de wijken, waardoor het cijfer terug steeg tot 289. (zie bijlage 1, 

                                                                    

1 Het rapport ‘Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, ‘Catching the deliberative way’ van de 
OECD, oktober 2020, benoemt de gemiddelde deelname aantallen bij vergelijkbare burgerdialogen in de 38 OECDlanden, 
bij modellen zoals Citizen Dialogues 148 en bij een G1000 is dat 346. 
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grafiek 2) In 2015 werd voor het eerst geld verdeeld over de gekozen thema’s: 124 mensen deden mee. Ook 

hier nam hun aantal af doorheen de jaren, tot 90 personen in 2019. In 2020 werden de sessies in de wijken 

onmogelijk gemaakt door corona (bijlage 1, grafiek 3).  

De mogelijke reden van deze lage cijfers in de eerste twee stappen liggen enerzijds in (het gevoel van) de 

beperkte impact van de keuzes die hier gemaakt worden en de grote spanningsboog van het volledige 

traject. Anderzijds zien we dat ook heel wat kritieken die van toepassing zijn op de laatste stap, dit minder 

zijn bij de eerste en vooral de tweede stap. Hier is het minder een stemmenslag. In dat opzicht hebben deze 

stappen ook zeker hun waarde binnen het proces. Bij dit soort trajecten speelt na een tijdje ook gewenning. 

Het kan dus ook goed zijn om zaken terug vast te nemen om ze frisser te doen aanvoelen. 

In welke mate is dit een probleem? 

De geaggregeerde cijfers van de deelname in stap 1 en 2 zijn niet slecht, ook in vergelijking met andere 

burgerbegrotingen. Het feit echter dat de algemene bereikcijfers stijgen en deze stappen niet mee stijgen is 

wel reden voor ongerustheid. Meer projecten in de Burgerbegroting en de bijbehorende bekendheid van het 

project, zorgen niet dat er ook meer mensen aan deze eerste stappen gaan deelnemen. Grotere campagne 

van de Burgerbegroting zal dus onvoldoende zijn om hier ook het bereik te vergroten. Er zal blijvend gezocht 

worden naar manieren om het totale bereik te verhogen, dus we moeten ook voldoende aandacht hebben 

dat deze cijfers volgen.  

Wat is de ruimte voor verbetering? 

We missen voldoende data om de achterliggende redenen exact te kunnen bewijzen. Er van uitgaand dat we 

best naar impact, spanningsboog en gewenning moeten kijken, zijn er heel wat mogelijkheden om hierin te 

verbeteren. 

Er zijn ook oplossingen denkbaar door het proces sterk te veranderen. Bv. stap 1 en 2 sterker koppelen en de 

deliberatie van de themakeuzes en geld verdelen dichter bij elkaar brengen. Of daarna de deelname voor 

stap 4 alleen maar toegankelijk te maken voor deelnemers aan stap 1 en 2. Daarmee versterk je deelname in 

de eerste stappen, krijg je waarschijnlijk meer inhoudelijke gesprekken, minder competitie, de macht van de 

achterban verdwijnt dan. Maar je bent in tegenspraak met een aantal basisprincipes van de Burgerbegroting. 

Dit, of een variant van deze radicale verandering van het Burgerbegrotingproces, zal waarschijnlijk niet in 

één jaar haalbaar zijn. 

Wat is ons advies? 

Het lijkt ons een belangrijk element om op in te zetten in de toekomst, dus een interessante piste om in dit 

traject aan te werken. Er zijn twee manieren om hieraan te werken: 

- De stappen behouden zoals ze zijn. Dan kan er gekeken worden naar de impact of het gevoel van 

impact op het hele proces te vergroten. Ook kan er gekeken worden naar een frissere methodiek 

- We kunnen ook de stappen opnieuw grondig herbekijken en eventueel samenvoegen of herwerken.  

 

3.1.3. SPREIDING PER WIJK 

Wat is de situatie vandaag?  

De cijfers van het online projecten kiezen in 2020 toont dat 4,1% van de bewoners in het volledige district 

deelneemt. In 2020 zitten postcode 2018, 2050, 2060 daar met 5,0, 5,1, 5,3 % net boven, 2000 en 2020 zitten 

daar met 2,8% en 2,9 % net onder. En 2030 zit daar met 1,5% ruim onder (bijlage 1, grafiek 7).  
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Als we niet naar deelnemers kijken maar naar de gekozen projecten per postcode, dan zien we dat 2018 altijd 

aan de bovenkant zit (bijlage 1, tabel 6). Postcode 2050 zit meestal net onder het gemiddelde. En 2060 scoort 

vanaf 2015 bovengemiddeld. Postcode 2000 zit altijd op het gemiddelde, behalve in 2019 toen zaten ze er 

ruim boven. Gebied 2020 zit vanaf 2014 op of net onder het gemiddelde. En postcode 2030 zit op een jaar na 

(2015) onder het gemiddelde. Deze cijfers geven iets aan over deelname bij stap 4 (projecten kiezen) en over 

de aantallen burgers die projecten kiezen per wijk. 

In welke mate is dit een probleem? 

De spreiding van de Burgerbegrotingsdeelname over het district kunnen we per postcode vaststellen. De 

vraag is wat deze geografische spreidingscijfers zeggen. Deelname van bewoners in een gebied zegt immers 

nog niks over wélke bewoners uit dat gebied hebben meegedaan. Als we naar de subsidieaanvragen van de 

stadsmakers (straatactiviteiten, lentepoets, burendagen,…) kijken over 2019 zien we dat ook hier postcode 

2018 en 2060 koplopers zijn. Ze zijn daar goed voor 70% van alle toegekende aanvragen. In 7 jaren van de 

Burgerbegroting zitten deze twee postcodegebieden rond de 40% projectenkeuze. Wat dat betreft kun je 

stellen dat de Burgerbegroting verhoudingsgewijs meer deelname uitlokt in andere gebieden dan alleen 

2018 en 2060. Ondanks de scheeftrekking tussen de wijken zoals hierboven geschetst, kunnen we dus toch 

stellen dat de Burgerbegroting deze scheeftrekking beperkt compenseert. Zonder Burgerbegroting zouden de 

subsidies die naar burgers gaan nog schever zijn. In dat opzicht is de lage deelname van bepaalde wijken 

geen exclusief probleem van de Burgerbegroting maar van het district in het algemeen.  

 

We zien een hoge deelname in wijken vooral tot stand komen door het actieve werk van verenigingen, 

culturele organisaties, het maatschappelijk middenveld van de wijk. Zij inspireren en roepen hun mensen op 

om mee te doen. Wat dat betreft is de Burgerbegroting echt van actieve Antwerpse groeperingen geworden. 

Dat dat tegelijkertijd averechts kan werken zien we bij thema 3 ‘macht grote organisaties/grote achterban’.  

 

Met deze conclusie van de kracht van het maatschappelijk middenveld, kunnen we ook de beperkte 

deelname in de Luchtbal duiden. Want als het gaat om achterblijven in deelname aan de Burgerbegroting 

zien we dat wel scherp in de Luchtbal. In dit gebied zijn er bijna geen zelforganisaties meer of culturele 

verenigingen, de mensen die bewust werken aan het buurtweefsel en samenlevingsopbouw zijn hier 

minimaal. De Burgerbegroting veroorzaakt dit probleem niet, het legt ze bloot. Wat overigens geen reden is 

om er niet aan te werken. 

 

Met de beschikbare data is het té eenvoudig om de verschillen in deelname aan de Burgerbegroting te 

verklaren vanuit sociaaleconomische situatie. We hebben de cijfers niet en we hebben zeker de indruk dat 

veel projecten rechtstreeks voortkomen uit groepen met een zwakke sociaal economische positie. Dat een 

wijk als 2060, met veel sociaaleconomisch zwakkere bewoners, wel goed scoort in de Burgerbegroting 

versterkt het idee dat de aanwezigheid van organisaties een belangrijkere factor is dan het profiel van de 

bewoners. Of mogelijk is het een combinatie. In wijken waar de bewoners een zwakker sociaaleconomisch 

profiel hebben, wordt de aanwezigheid van sterke organisaties, die mee hun schouders zetten onder 

projecten cruciaal. Dit is een hypothese waarvoor meer data naar de achtergrond van de deelnemers nodig is 

om deze hard te maken. De sterke ruggensteun van de vele organisaties in de wijk is een winstpunt, maar 

maakt ook duidelijk dat het voor individuele bewoners niet altijd eenvoudig of aanlokkelijk is op te staan en 

mee te doen in dit proces van veel mensen uit netwerken en organisaties. 

 

De vermeende ‘niet eerlijke’ spreiding is niet te achterhalen uit de data. Wel zien we de niet-deelname in de 

Luchtbal als punt van zorg omdat het een basisprincipe is dat de Burgerbegroting zoveel mogelijk mensen 

wil bereiken. Eén bepaalde wijk die sterk achterblijft, kan ook het gevoel van oneerlijkheid vergroten.  

Wat is de ruimte voor verbetering? 

Het vergroten van het bereik in, heel specifiek, de Luchtbal lijkt niet enkel een zaak voor de Burgerbegroting 

te zijn. Wel kan er gedacht worden aan een specifieke wijkburgerbegroting voor dit gebied, eventueel in 

combinatie met een Burgerbegroting voor het hele district. Er bestaan verschillende manieren om een 
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grotere wijkfocus te hebben, gaande van extra inspanningen voor bepaalde wijken tot het budgettair 

afbakenen of bevoordelen van projecten. Afhankelijk van de gekozen oplossing is dat wel strijdig met het 

basisprincipe dat iedereen over het geheel van district Antwerpen mag meepraten. En de vraag is of dat de 

kern van de oplossing is.  

Wat is ons advies? 

- Specifiek voor de wijk Luchtbal kunnen acties worden uitgewerkt, zowel voor het indienen van 

projecten als voor deelname aan de Burgerbegroting in het algemeen. Mogelijke indieners kunnen 

extra gestimuleerd of ondersteund worden. 

- Om de link met socio-demografische kenmerken bloot te leggen zou er meer onderzoek moeten 

gebeuren. Een steekproef zou hier inzicht in kunnen geven, en gerichtere acties mogelijk maken 

Zie verder: macht van grote organisaties/achterban. 

 

3.2. MACHT VAN GROTE ORGANISATIES/ACHTERBAN 

Wat is de situatie vandaag? 

Het lijkt er op dat veel projecten, die gekozen worden in stap 4, niet op basis van een open gesprek gekozen 
worden, waarbij inhoud leidend is, maar op basis van enkelvoudige belangenbehartiging.  

En groepen zetten ‘hun’ leden in om slechts te kiezen voor hun project. Daarmee stokt een deel van de 

dialoog, een belangrijke doelstelling van de Burgerbegroting, te weten het wederzijds begrip, en leren dat er 

andere standpunten zijn. En het zorgt ook voor afhaken van burgers die zien dat de macht van het grote 

getal steeds meer doorslaggevend is, terwijl zij niet dit soort aantallen op de been kunnen brengen. Daarmee 

kan de Burgerbegroting zich ontwikkelen tot een competitie tussen grootverbruikers. 

Meer dan 23% van de deelnemers aan het festival van 2019 hadden de indruk dat grote organisaties meer 

macht hadden, en hadden het gevoel dat er afspraken waren gemaakt over de stemgedrag. (zie bijlage 1, 

tabel 3)  

De andere kant van de medaille is dat de grote organisaties in staat zijn veel mensen te mobiliseren. En het 

zal heus niet zo zijn dat leden alleen maar vanuit loyaliteit met de organisatie kiezen voor een project, ook 

een eigen individuele waardering van het project zal meespelen. Een aantal ingrepen (zoals het minimum 

aantal stemmen per deelnemer) verzachten dit effect ook. 

Met de introductie van het online stemmen via rijksregisternummers is er een extra gevoelig element 

bijgekomen. Omdat achterban en netwerken nu makkelijker te mobiliseren en te organiseren zijn en 

makkelijker hun stem kunnen afleveren, zonder zelf actief mee te doen in de dialoog. In het uiterste geval 

wordt hiermee de laatste stap van de Burgerbegroting een door een aantal organisaties gestuurde poll.  

Indieners die geen grote achterban hebben lijken ontmoedigd te worden om deel te nemen aan de 

Burgerbegroting. Deels lijkt dit terecht, projecten met een grote achterban lijken veel meer kans te hebben 

om effectief geld te krijgen. Aan de andere kant zien we ook dat projecten die geen achterban hebben maar 

omwille van de inhoud een groot publiek aanspreken, ook geld krijgen. De relatie is dus niet absoluut. Het 

feit dat indieners afhaken is op zich nog wel een probleem.  

In welke mate is dit een probleem? 

De Burgerbegroting ontwikkelt zich met de groei naar meer bereik, ook meer naar een proces waarbij 

organisaties of coalities met achterbannen de eindkeuzes maken. Dat hoeft niet erg te zijn als het past 

binnen je doel als gemeente om bv het sociale weefsel of organisatiestructuren in de wijk sterker te maken. 
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In Antwerpen is dat anders, want er is als basisprincipes gekozen dat de Burgerbegroting “zo veel mogelijk 

mensen wil 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.”  

De ruimte voor ongebonden en individuele burgers om een project via de Burgerbegroting mogelijk te maken 

wordt wel minder als grote organisaties te veel bepalend zijn bij het maken van de eindkeuzes. Ook het 

gevoel van moedeloosheid bij projectindieners zonder achterban zorgt voor een negatievere sfeer. 

Bij de uitspattingen van het stemmen ronselen moet goed gekeken worden waar mobiliseren en overtuigen 

overgaat in ronselen, en mogelijk frauduleus handelen, zoals GPDR inbreuken etc. .  

Wat is de ruimte voor verbetering? 

Kleine schaal 

Op relatief kleine schaal zijn er een aantal ingrepen te doen die dit (tijdelijk) kunnen verminderen. Deze 

ingrepen liggen in de lijn met een aantal mogelijkheden die al geprobeerd zijn. Het effect hiervan zal 

beperkt en tijdelijk zijn, omdat mensen altijd weer andere creatieve omwegen verzinnen. 

Om dit probleem aan te pakken kun je je maatregelen richten óf op het beperken van de deelname van 

organisaties óf op het vergroten van de deelname van individuele inwoners. Het eerste is moeilijk te 

verdedigen en je haalt een sterke troef van de Burgerbegroting er uit, want de grote organisaties zorgen ook 

voor mobilisatie en hoge en diverse deelname. Het meer inzetten op hogere deelname van individuen is 

aantrekkelijker. Zoals het advies bij het onderdeel ‘Bereik’ om mensen persoonlijk met een eigen code uit te  

nodigen. 

Om het frauduleus ronselen tegen te gaan kan er een en ander opgenomen worden in de spelregels op 

voorwaarde dat deze ook gehandhaafd worden.  

Grote schaal 

We kunnen ervan uitgaan dat zolang het belang en de impact van stemmen op projecten hoog is, mensen en 

organisaties instrumenteel strategische keuzes zullen maken. De enige echte duurzame manier om dit te 

voorkomen is de impact van het ronselen (en dus deelname) kleiner maken. Dit kan op verschillende 

manieren zoals via gelote wijkraden of een onafhankelijke jury. Wel raakt dit aan de basis van de 

Burgerbegroting zoals deze nu is. Met name het feit dat iedereen mag deelnemen, dat er volledige 

beslissingsmacht is van de deelnemende inwoners en dat het belang (want de budgetten) groot zijn, werkt 

dit in de hand. Om dit effect van de achterbanstemmers grotendeels en duurzaam te veranderen, zouden één 

of meerdere van deze principes op de schop moeten. De andere kant van de medaille is dat deze grote impact 

en mobilisatie ook zorgt voor een groot aantal deelnemers. Bovendien is het niet ondenkbaar dat 

organisaties voor wie het huidige systeem goed werkt, in een nieuw systeem zouden afhaken.  

Bovenstaande punten zullen wel leiden tot meer deelname van individuele bewoners maar getalsmatig ook 

tot minder totaaldeelname van bewoners. Plus weerstand van sterke organisaties met veel contacten in de 

stad. Hun tevredenheid over hun participatie in de Burgerbegroting zal afnemen en dat schuurt met één van 

de doelstellingen.  

Wat is ons advies? 

De dynamiek via organisaties heeft veel impact op het verloop, de motivatie en de perceptie van de 

Burgerbegroting. Het lijkt ons dan ook een belangrijk element om op in te zetten. 

Omwille van de uitgangspunten en doelstellingen van de Burgerbegroting stellen we voor een aantal 

kleinere ingrepen voor te bereiden. 

https://burgerbegroting.be/faq-algemeen
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- Meer individuele burgers bereiken via herbekijken van rekrutering. Meer op persoonlijke basis 

uitnodigingen versturen. 

- In de deliberatie op het festival bekijken hoe we het proces aan de tafels kunnen verbeteren zodat er 

minder eigenbelang/organisatiebelang meespeelt. 

 

3.3. KWALITEIT EN INPUT DELIBERATIE 

Dit onderwerp wordt mede bepaald door de groeiende invloed via mobilisatie van grote organisaties. Het 

geeft aan dat alle punten soms als een kluwen met elkaar samenhangen.  

 

3.3.1. KWALITEIT VAN DELIBERATIE 

Wat is de situatie vandaag? 

De kwaliteit van de deliberatie komt het meest tot zijn recht in stap 2, waarin het geld over thema’s wordt 

verdeeld. Hierin moeten mensen samen komen tot keuzes en zich ook inleven in de verhalen van anderen. 

Stap 1 is meer en meer een keuze-oefening tussen een bepaald aantal thema’s geworden en stap 4 is meer 

en meer een competitie tussen projecten. 

Dat heeft er alles mee te maken dat de Burgerbegroting groeit en de macht van het getal steeds belangrijker 

wordt. Dus mensen gaan minder op inhoud het gesprek met elkaar aan, maar op (georganiseerde) macht. Er 

ontstaan afspraken en wijkcoalities. Het gaat om de knikkers en minder het (democratische) spel. 

Dit probleem wordt vooral ervaren door de medewerkers van het district en het districtscollege. De 

aanwezige deelnemers zijn echter in het algemeen zeer tevreden, mogelijk omdat zij vooral vanuit 

strategische overwegingen deelnemen en het verloop dus overeenstemt met hun verwachtingen en noden. 

97,3% vond dat het gesprek aan de tafel positief verlopen was. (zie bijlage 1, tabel 1)  

97% van de deelnemers aan het festival van 2019 vond dat hij/zij zijn/haar mening had kunnen geven aan de 

tafel, 95,7% was ook tevreden over hoe er geluisterd werd. 93% had het gevoel evenveel invloed te hebben 

op de stemming als de anderen, 96% kon akkoord gaan met het eindresultaat van de tafel. (bijlage 1 tabel 3 )  

Toch hebben deelnemers af en toe opmerkingen over de kwaliteit van de deliberatie (bv in de open vragen bij 

deze enquête, of mondeling aan de organisatoren na een participatiemoment). Ze klagen dan bijvoorbeeld 

over te weinig tijd om alle projecten grondig te bespreken, over deelnemers die geen fundamenteel gesprek 

willen maar enkel hun kaartje bij de selectie willen krijgen, of mensen die té dominant het gesprek naar zich 

toetrekken.  

In welke mate is dit een probleem? 

Deliberatie is een kerndoelstelling en uitgangspunt van de Burgerbegroting in Antwerpen. Het is dus zeker 

een belangrijk probleem wanneer we merken dat die kwaliteit vermindert. De uitdaging is een verbeterde 

deliberatie te koppelen met een verhoging van de deelname van burgers. Deze twee staan immers tot op 

zekere hoogte met elkaar op gespannen voet.  

Wat is de ruimte voor verbetering? 

- Het veranderen van het competitieve ‘eigen belang’-karakter van vooral stap 1 en 4 naar het 

aangeven van bredere gewenste keuzes voor wijk,- of district kan door het inbouwen van nieuwe 

vormen of ronden. Een andere mogelijkheid is een gelote groep burgers of onafhankelijke jury die, 

na interne deliberatie, sterk sturende adviezen of oplossingen geven waarna bewoners de 
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eindkeuzes mogen bepalen. Daarmee houd je het deliberatieve karakter maar je maakt het kleiner 

en niet toegankelijk voor alle burgers. Dit is in tegenspraak met een belangrijk basisprincipe. Het is 

een stevige ingreep in de formule van de Burgerbegroting en kan ook het huidige succes van 

groeiende deelname en veel eigen projecten aantasten. 

- Er kan ook gekeken worden naar manieren om het online stemmen kwalitatiever te maken, waarbij 

bepaalde principes van deliberatie ook online terugkomen. Als de online stemming kwalitatiever 

wordt, zou ook het gewicht van de online stemmen omhoog kunnen zonder aan de doelstellingen te 

raken. Deze oplossingen die nu bestaan zijn redelijk hoogdrempelig. De grote uitdaging bestaat er 

dan in om ook de drempels laag te houden. Deze oplossing is nu nog niet voorhanden en zou tijd en 

ruimte voor experiment vragen. 

- Ook de methodiek aan de tafels kan herbekeken worden waarbij mogelijk de opdracht minder vrij 

verloopt maar waar de deelnemers sterker aangemoedigd of verplicht worden om de deliberatie aan 

te gaan. 

Wat is ons advies? 

Dit is een essentieel onderdeel van de Burgerbegroting.  

Het lijkt zeer relevant om hier zowel naar kleine verbeteringen, als naar grote verbeteringen te kijken 

waarbij de kleine verbeteringen snel ingevoerd kunnen worden. De grote verbeteringen raken de doelen en 

basisprincipes van de Burgerbegroting. 

Bij kleine verbeteringen stellen we voor om de werkvormen aan de tafels van met name stap 1 en 4 te 

herbekijken  

 

3.3.2. MINDER COMPETITIEF/WIN-LOSE (‘BURGERBEGROTING ZET PROJECTEN TEGEN ELKAAR 

OP’) 

Wat is de situatie vandaag? 

De nadruk ligt sterk op welke projecten het halen en welke niet. Nu is dat inherent aan het model van een 

burgerbegroting dat er keuzes gemaakt moeten worden door bewoners. Het is zelfs de kern. Winnaars en 

verliezers zijn dus inherent aan het project. Toch gaat het niet om je eigen project(en) goedgekeurd te 

krijgen, maar om de projecten te selecteren met het beste effect op de buurt/district, dus de buurt als 

gezamenlijke winnaar van het afwegingsproces.  

In welke mate is dit een probleem? 

Het maken van keuzes is de kern van een burgerbegroting. Daarmee heb je ‘winnaars en verliezers’. Wel 
creëer je spanning tussen verschillende indieners van projecten die elkaar als concurrenten gaan zien, wat 
ontmoedigend kan werken. Voor anderen kan dit ook juist motiverend werken. Het is wel een aspect van de 
deliberatieve kwaliteit en op dezelfde manier dus essentieel voor deze Burgerbegroting. 

Wat is de ruimte voor verbetering? 

Door het minder competitief te maken, kunnen we proberen op een positieve (geen nieuwe regeltjes, maar 

nieuwe mogelijkheden) manier de deliberatieve kwaliteit verbeteren. Doordat we bijvoorbeeld verkennen of 

burgers wiens project het niet gehaald heeft toch te ondersteunen of te verkennen of zij kunnen aansluiten 

bij bestaande projecten of op andere manieren ondersteund kunnen worden, is de ervaring van het verliezen 

minder hard en kan er hopelijk meer ruimte zijn voor goede deliberatie. 
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- Ook verliezende projecten ondersteunen 

Het is mogelijk om de projecten die niet voldoende stemmen halen om middelen uit de Burgerbegroting 

te krijgen, toch meer te ondersteunen. Een burgerbegroting creëert heel wat energie bij burgers, die we 

zo weinig mogelijk verloren willen laten gaan. Vaak zijn er mogelijkheden om toch nog zaken met de 

niet-geselecteerde projecten te doen. Hier en daar gebeurt dit ook al, maar hier zien we mogelijkheden 

om dit meer en structureler te doen. Zo verlagen we ook de competitie zonder ze volledig te verliezen. 

- Co-creatie stimuleren 

Er zijn verschillende andere burgerbegrotingen die meer inzetten op co-creatie bij het uitwerken van de 

voorstellen. Mensen met elkaar in verbinding brengen maakt projecten vaak sterker en creëert 

netwerken die ook buiten de Burgerbegroting relevant zijn. Wanneer meer mensen mee eigenaar van 

een voorstel zijn, zijn er ook meer ‘winnaars’ bij de selectie van de projecten.  

Wat is ons advies? 

Kijkend naar de doelstellingen en de basisprincipes van de Burgerbegroting zien wij dit niet als een acuut 

probleem. Winnaars en verliezers horen bij de Burgerbegroting en de competitie heeft zowel voor- als 

nadelen.  

Aan de andere kant zien we hier wel (relatief eenvoudige) opportuniteiten om na te denken over hoe deze 

competitie een stuk kan getemperd worden, samenwerking gestimuleerd kan worden of hoe de ‘verliezers’ 

meer uit de Burgerbegroting kunnen halen dan nu het geval is. Dit is zeker het experimenteren waard en kan 

zeker ook ondersteunend zijn aan de andere ingrepen. Zo kan dit de druk van de competitie halen en zo 

ondersteunend zijn voor een betere deliberatie en kan het ook individuen meer motiveren om zelf een 

project in te dienen.  

 

3.3.3. ONLINE STEMMENSLAG 

Wat is de situatie vandaag? 

Het karakter van stap 4 wordt steeds meer een stemmenslag tot op het punt dat er ongewenst ronselgedrag 

optreedt en ongelijke middelen worden ingezet (betalende ads, speciale websites, reclamebureau 

inschakelen). Dit kan ook tot fraude en misbruik van de persoonsgegevens leiden. Vermoedelijk heeft het 

uitsluitend online stemmen in 2020 dit verder in de hand gewerkt.  

Tot nu toe kent de online deelname een gewicht van 20% en de live deelname aan de deliberatie 80%. 

Hoewel dat goed te verdedigen is vanuit de doelen (deliberatie tussen burgers) wordt dit steeds moeilijker 

uit te leggen bij een online deelname in de laatste stap, die 6 tot 10x meer is dan live deelname. Anderzijds 

kan een groter gewicht voor online dit ongewenst gedrag verder in de hand werken. 

In welke mate is dit een probleem? 

Organisaties met een grote achterban mobiliseren sterk. Een deel ervan opereert mogelijk in een grijze zone. 

Voorbeelden zoals het achterlaten van een rijksregisternummer in ruil voor een korting of het opzetten van 

een website of folders voor het verzamelen van rijksregisternummers zijn oneigenlijk invullen van de regels 

en zorgen voor reputatieschade aan het project van de Burgerbegroting.  

Wat is de ruimte voor verbetering? 

Dit is sterk gelinkt aan de organisaties en hun impact. Ook hier is de keuze te maken of het geheel van de 

Burgerbegroting wordt herbekeken door de impact van burgers te beperken (en dus ook de incentive om 

misbruik te maken van de regels, maar ook de incentive om deel te nemen) of een aantal concrete 
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remediërende maatregelen te nemen om dit tegen te gaan. Bij de tweede optie weten we dat er telkens 

opnieuw nieuwe maatregelen zullen moeten genomen worden, die terug tot strategisch gedrag zullen leiden 

en zo verder. 

Wat is ons advies? 

Als de grote lijnen van de Burgerbegroting aangehouden worden, dan is het goed om hier een aantal 

concrete remediërende maatregelen te nemen. Deze kunnen mee opgenomen worden bij de maatregelen uit 

het tweede deel rond organisaties. Ook zijn er mogelijkheden om het reglement aan te passen en te 

handhaven. 

 

4. OVERWEGINGEN EN ONS ADVIES 

De Burgerbegroting van Antwerpen is een sterk participatief proces dat in zijn huidige vorm aan veel van zijn 

basisdoelstellingen en principes tegemoet komt. De kritieken die nu naar boven komen lijken voor een groot 

deel gevolgen van positieve elementen namelijk de grote impact, laagdrempeligheid en het transparante 

vormgegeven proces. Dit zorgt voor strategisch stemgedrag, het ronselen van stemmen, ongewenst gedrag 

van deelnemers en zo onrechtstreeks een gevoel van oneerlijkheid.  

Er lijken zich 2 grote opties voor aanpassingen voor de Burgerbegroting af te tekenen.  

1. De eerste optie is verdergaan op de ingeslagen weg met de Burgerbegroting. Deze optie lijkt gezien 

de doelstellingen en basisprincipes een legitieme optie te zijn. Verder bouwend op wat de dienst 

participatie al heeft gedaan kan er verder gezocht worden naar het temperen van ongewenst 

strategisch gedrag en kan er gewerkt worden op het ondersteunen van de deelnemers die het in de 

uitvoering van de diverse stappen moeilijker hebben. Hier gaat het om kijken naar manier van 

rekrutering, methodiek, reglement en aandacht voor bepaalde wijken. Zoals in het deze nota 

beschreven gaat het dan in de eerste plaats over: 

- Rekrutering bekijken om meer individuen te betrekken, met specifiek ook aandacht voor 

Luchtbal. 

- Stap 1 en 2 bekijken voor een breder bereik en deliberatieve methodes tegen het licht houden 

en verbeteren. 

- In stap 4 de uitwassen tegengaan in de online stemming via reglement en stemmethodiek.  

- Eventueel: minder competitief maken van de Burgerbegroting.  

 

2. Een tweede optie is om de Burgerbegroting radicaler te gaan herdenken. Omdat veel van de 

kritieken voortkomen uit het gegeven dat door de grote impact (m.n. in stap 4) er veel mensen 

deelnemen op een weinig kwaliteitsvolle en eerder instrumentele manier, lijkt het logisch om te 

gaan kijken naar de combinatie van grote impact en iedereen die kan deelnemen. Als je de impact 

wil verkleinen gaat het over burgers niet de volledige zeggenschap geven over de keuze van de 

projecten. Dit kan bijvoorbeeld door, naast de burgerstem, een jury mee te laten beslissen. Ook 

maar een beperkt aantal mensen laten beslissen, bijvoorbeeld met een gelote jury is een voorbeeld 

van zo een fundamentele herdenking van de Burgerbegroting zoals ze nu bestaat. Deze keuzes 

hebben invloed op het deelname-aantal, individuele deelname heeft minder impact en dus 

deelname zal mogelijk dalen.  

Een hele andere radicale hervorming kan volgen uit een verdere focus op de aantallen en het bereik 

en de deliberatie tussen burgers te verkleinen. Dit soort radicale aanpassingen vereisen om opnieuw 
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de doelstellingen en basisprincipes te herbekijken. Op dit moment staan deze op gespannen voet 

met de doelstellingen en principes zoals nu geformuleerd. De juiste richting van deze hervorming 

kan enkel bepaald worden aan de hand van nieuwe of bijgestuurde doelstellingen.  

Ons advies is om hervormingen door te voeren volgens de eerste optie. Het proces zoals het nu is bevat nog 

steeds veel sterke elementen die goed aansluiten bij de doelstellingen en de basisprincipes. Radicalere 

hervormingen komen misschien tegemoet aan sommige kritieken, maar zullen andere kritieken opwerpen bij 

andere deelnemers.  
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DEEL 2: UITWERKING SCENARIO’S BURGERBEGROTING 

ANTWERPEN  

 

1. INLEIDING EN CONTEXT  

Na de analyse, die door ons is opgesteld, heeft het districtscollege twee duidelijke keuzes gemaakt: 

1. De basisprincipes van het bestaande proces van de Burgerbegroting blijven overeind. We gaan de 

Burgerbegroting niet herschrijven 

2. We volgen de bestaande aanpak en verbeteren die jaarlijks. Bovendien nemen we corrigerende 

maatregelen voor ongewenst strategisch gedrag en bieden ondersteuning aan deelnemers die het 

moeilijk hebben in het proces. Het districtscollege kiest specifiek voor vier onderdelen uit de 

analyse: 

- Rekrutering: meer individuen te 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 

-  

Zoals geformuleerd in de opdracht zal Rode Wouw, samen met experten van DemSoc en Tree Company 

enerzijds en samen met het team Participatie van het district anderzijds, met kansrijke voorstellen komen 

voor de te ontwikkelen onderdelen. Op basis hiervan neemt het districtscollege een besluit over de te nemen 

maatregelen en kunnen ze door het team Participatie uitgewerkt worden voor toepassing in het proces van 

de Burgerbegroting 2022. 

Naast verschillende overlegmomenten met het team Participatie zijn er 4 werkbijeenkomsten geweest met 

de bewoners die in de klankbordgroep Burgerbegroting zitten en medewerkers van het district. Ook de input 

van bewoners (bijlage 2) en raadsleden (bijlage 3) 

werd meegenomen.  

Deze ‘Uitwerking van de Scenario’s’ behandelt 

puntsgewijs oplossingsvoorstellen voor de 

eerdergenoemde vier uitdagingen plus het vijfde 

‘eventuele’ punt, die door het districtscollege zijn 

benoemd. 

We hebben de huidige spanning van de Antwerpse 

Burgerbegrotingsmethode verbeeld in een driehoek. 

Het kent drie hoeken: deliberatie, bereik, 

impact/zeggenschap. Al deze drie hoeken zijn de 

pijlers onder het proces, maar hebben invloed op 

elkaar. 
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Per punt zijn er verbeteroplossingen te bedenken, maar die hebben zo goed als altijd een - meestal negatief - 

effect op de andere twee punten. En dat willen we niet. Bovendien hangen deze punten samen met 

verschillende elementen die aan bod komen in deze uitdagingen. Impact hangt samen met strategisch 

stemmen en de macht van grote organisaties. Deliberatie hangt samen met kwaliteit. En bereik hangt samen 

met mobilisatie door onder andere grote organisaties.  

Een betere deliberatie is oplosbaar maar dat zal een negatief effect hebben op het bereik. Een hoger bereik is 

oplosbaar maar dat zal al snel ten kosten gaan van de kwaliteit van de deliberatie. Impact vergroten is niet 

aan de orde, maar impact verlagen zal naar verwachting een negatief effect hebben op het bereik. De kunst 

van alle nieuwe voorstellen zal zijn dat ze niet alleen een verbetering op onderdelen van het 

Burgerbegrotingproces moet opleveren, maar zeker geen verslechtering voor de drie hoeken: deliberatie, 

bereik, impact/zeggenschap.  

  

2. GESELECTEERDE UITDAGINGEN  

 2.1. REKRUTERING: MEER INDIVIDUEN BETREKKEN 

Een grotere individuele deelname van inwoners aan de stappen van de Burgerbegroting is een eenvoudig 

antwoord op twee van de vaakst genoemde Burgerbegrotingsproblemen: 

-  Hogere deelname/breder bereik 

-  Tegenwicht bieden aan de georganiseerde mobilisatie (en uitwassen) van organisaties met grote 

achterbannen en daarmee meer kans voor kleine projecten en mensen met een kleine achterban 

Het meest effectieve instrument is een persoonlijke uitnodiging gekoppeld aan een persoonlijke 

toegangscode/QR-code. Dit schrijven moet een officieel karakter hebben. Het moet aansluiten bij de ervaring 

van de uitnodiging om te gaan stemmen bij de verkiezingen. Het geeft aan dat het een unieke kans is om 

jaarlijks je stem te laten horen. 

Om te vermijden dat deze brieven opgehaald of verzameld worden om de stem in iemand anders zijn naam 

in te geven, kan deze code bij het stemmen gecombineerd worden met andere gegevens zoals 

rijksregisternummer. Burgers worden hierbij opgeroepen om online hun stem uit te brengen. Maar het kan 

ook interessant zijn om op een aantal plaatsen fysieke stembussen te voorzien. Door het gebruik van de code 

kan er gecontroleerd worden voor dubbele stemmen. 

Sinds een paar jaar werkt dit systeem goed in steden als Barcelona en Madrid en ook in Nederland. In Den 

Haag is het een standaardaanpak met een gemiddelde deelname van 23% van alle inwoners in de wijk en 

Alphen aan de Rijn kent een deelname van 21%. Groningen wist met een aangepaste aanpak een deelname 

van 13% te behalen in een sociaal economisch zwakke wijk. Ook Amsterdam-Oost werkt succesvol met deze 

methodiek. 

Het biedt hiermee de mogelijkheid iedereen rechtstreeks te bereiken en vooral ook individuele (niet 

gebonden) bewoners van het district.  

Bovendien kan deze persoonlijke uitnodiging niet enkel gebruikt worden voor het online traject, maar 

mogelijk ook om op een meer persoonlijke manier inwoners uit te nodigen om deel te nemen aan de live 

momenten. In de eerste plaats denken we hier aan het festival omdat hier de finale deliberatie plaatsvindt 

en de impact hoger is dan een online stem.  

Op deze live momenten zal een toename in het aantal ‘individuele’ deelnemers, die niet voor een specifiek 

thema of project komen, de kwaliteit van de deliberatie doen toenemen.  
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Behalve het oplossen van een aantal huidige Burgerbegrotingsvragen dient deze strategie van persoonlijke 

uitnodiging ook één van de zes basisprincipes van de Burgerbegroting: zo veel mogelijk mensen bereiken, 

over alle verschillen heen. 

  

2.2. WERKEN AAN DE STELSELMATIGE DEELNAME LUCHTBAL 

Uit cijfers bleek dat de wijk Luchtbal (postcode 2030) ondervertegenwoordigd is in de cijfers van de 

Burgerbegroting, zowel wat betreft aantal deelnemers als naar het geld dat naar projecten uit deze wijk 

gaat. In onze analyse hebben we al aangegeven dat dit geen typisch Burgerbegrotingsfenomeen is, maar 

geldt voor alle participatieve initiatieven die het district realiseert. Meer fundamentele verbeteringen zitten 

in het investeren in community building en het ontwikkelen en ondersteunen van het werk van 

verenigingen, culturele organisaties en het maatschappelijk middenveld van de wijk. 

Hierop inspelend stellen we voor om geen speciale of afwijkende vormen van de Burgerbegroting voor 

Luchtbal te doen maar wel om de bestaande stappen in het proces intensiever, op maat uit te voeren en 

voort te bouwen op de ‘community structuren’ die er nu wel zijn. Deze initiatieven zouden kunnen zijn: 

- Voor stap 1 en 4 invoeren van zichtbare punten in de wijk waar bewoners ideeën kunnen indienen en 

ook kunnen gaan stemmen. Deze stem is niet deliberatief tot stand gekomen en heeft de waarde van 

een online stem. Dit zou bijvoorbeeld een zichtbare Burgerbegrotingscaravan kunnen zijn, die aandacht 

trekt, het verhaal van de Burgerbegroting onder de aandacht brengt, informatie geeft, bewoners 

aanspreekt mee te doen en een stembus heeft. Als de aanpak in de wijk Luchtbal effect heeft zou de 

caravan kunnen verhuizen naar andere wijken waar meer noden zijn.  

- Als er mogelijke ideeën zijn, tijdens de stap voor het indienen van ideeën, kunnen deze actiever 

ondersteund worden, bijvoorbeeld als projecten in eerste aanleg niet aan de criteria voldoen. Een 

actieve rol van het district om te zorgen dat projecten uit de Luchtbal zoveel mogelijk kansen krijgen, 

kan daarmee ook een impact hebben. De buurtcoaches bouwen nu al aan netwerken in de buurt en 

kunnen een belangrijke rol spelen. Hetzelfde geldt voor het LCB.  

- Met kortdurende werkvormen kan ingebroken worden op bestaande groepen om voorstellen te 

bedenken en in te dienen. Het klassieke middenveld is grotendeels afwezig op Luchtbal dus kan ook 

gekeken worden naar andere soorten groepen, bijvoorbeeld scholen, praatappartementen of 

ontmoetingen via de sociale huisvestingsmaatschappij, dienstencentrum, taalpunt of wijkcomités. 

Investeren in het sociaal weefsel in deze wijk lijkt een algemeen aandachtspunt dat ook de deelname 

aan de Burgerbegroting mogelijks ten goede zou komen. Opnieuw kunnen de buurtcoaches en/of het 

LCB hierin een vitale rol spelen.  

 

2.3. STAP 1 EN 2: BREDER BEREIK EN DELIBERATIEVE METHODES 

De grote uitdagingen voor stap 1 en 2 van de Burgerbegroting zijn het relatief kleine bereik (tegenover de 

andere stappen) en, voornamelijk in stap 1, de kwaliteit van de deliberatie die niet altijd goed is. Deze twee 

uitdagingen hebben ons ertoe aangezet om deze fasen wat grondiger te herdenken, qua opzet en methodiek. 

Hierbij willen we vertrekken van enkele belangrijke principes: 

- Het samenvoegen van stap 1 en 2 in één event. 

Dit is al verschillende keren geopperd, ook in de gesprekken met het district. Het kiezen van thema’s én 

het verdelen van budget blijven gehandhaafd maar worden tot één moment teruggebracht. Dit biedt 

enkel voordelen: de spanningsboog voor deelname aan de Burgerbegroting wordt korter en daarmee 

uitnodigender om mee te doen en de werklast voor medewerkers vermindert, zonder tekort te doen aan 
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de doelen. Bovendien kan dit het gevoel van impact vergroten. Er ontstaat 1 event waar veel wordt 

beslist. Dit kan hét event zijn waar je moét bij zijn (naast het Burgerbegrotingfestival). 

- De eventwaarde van de nieuwe stap 1 versterken.  

Door stap 1 en 2 samen te voegen in één event wordt het ook haalbaarder om op dit event meer 

omkadering te voorzien zoals korte sprekers, debat, open bar, fotobooth,… Inzetten op deze omkadering 

kan het nieuwe elan van dit event in de kijker zetten en mogelijk ook nieuwe mensen aantrekken die zin 

hebben om dit eens mee te maken. 

- Lokale initiatieven 

De focus op één groot moment wordt geflankeerd door ondersteunende activiteiten bij groepen in 

verschillende wijken. Deze lokale activiteiten hebben dan op de eerste plaats als doel om ook op een 

laagdrempelige manier in de wijken aanwezig te zijn, voornamelijk in wijken en voor groepen waarvoor 

één groot moment op een centrale locatie mogelijk een hogere drempel vormt. Mogelijkheden voor 

samenwerkingen liggen hier bij wijkcomités, taallessen, jeugdwerking, etc.. 

- Nieuw elan door het toepassen van nieuwe methodiek voor het kiezen van thema’s. 

Deelnemers lijken in de loop der jaren een beetje afgehaakt bij stap 1. Een nieuwe - andere - methodiek 

die wat afwijkt van het klassieke groepjes aan tafels, kan mogelijk een nieuwe interesse wekken bij 

deelnemers. 

- Impact vergroten door het kiezen voor minder thema’s 

Deelnemers hebben mogelijk het gevoel dat het kiezen van thema’s niet zo belangrijk is, ofwel omdat 

‘hun’ thema er altijd lijkt bij te zijn, ofwel omdat ze bepaalde projecten altijd wel ergens onder een 

thema geschoven krijgen. Door minder thema’s te kiezen vergroot de impact van dit moment van 

thema’s kiezen. Bovendien kan dit een meer inhoudelijk focus geven aan de Burgerbegroting. 

- Het sterke deliberatieve element van het budget verdelen behouden. 

De focus op deliberatie blijft een belangrijk principe en een sterk punt van de Burgerbegroting van 

district Antwerpen. Zeker in de stappen waarin het nog niet gaat over concrete projecten heeft deze 

deliberatie de mogelijkheid om echt samen te laten nadenken over wat belangrijk is voor de wijk, 

inclusief de bijbehorende positieve effecten van sociaal leren. 

- De kwaliteit van de deliberatie verhogen door minder strategische keuzes. 

Door de keuze voor thema’s niet op te vatten als een alles of niets (we kiezen voor een thema of niet), 

ontstaat er minder een ruilhandel (ik kies mee voor jouw thema als jij ook voor het mijne kiest) maar 

moet er echt gepraat worden over hoeveel belangrijker een bepaald thema is dan een ander.  

- Het Burgerbegrotingfestival kent een hoge deelname en de bestaande deliberatie blijft. 

Het festival waarop de projecten worden gekozen kent al een hele hoge deelname. Meer bereik is hier 

geen uitdaging. Wel kunnen we een diverser publiek (individuen, kleine partijen, grote organisaties) 

krijgen door de persoonlijke uitnodigingen. De methodiek handhaven we voorlopig. 

 

NIEUW EVENT 

Op basis van deze principes stellen wij voor om stap 1 en 2 op één groot event te doen, in de aanloop 

ondersteund door kleinschaligere initiatieven in de wijken. Op die manier bestaat de Burgerbegroting nog uit 

2 grote publieksmomenten: het startevent en het Burgerbegrotingfestival. 
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Voor dit nieuwe event opteren we om de methodiek van het thema’s kiezen anders aan te pakken (zie onder) 

en te beperkten tot 5 thema’s. Als de thema’s gekozen zijn, kan er overgegaan worden tot het geld verdelen 

over de 5 thema’s op dezelfde manier als dit nu gebeurt. De methodiek van het geld verdelen met de 

pokerchips wordt positief gewaardeerd en heeft met de juiste omkadering heel veel troeven om een 

aantrekkelijk onderdeel te zijn.  

Samen met de omkadering die moet zorgen voor de eventwaarde kan dit evenement de eerste stappen van 

de Burgerbegroting een nieuwe dynamiek geven.  

Op het puur praktische niveau zijn er enkele aandachtspunten die verder moeten worden uitgewerkt. Zo is er 

niet meer de voorbereidingstijd die er nu is om het geld verdelen voor te bereiden met alle info die hiervoor 

nodig is. Toch denken we dat de ervaring binnen het district groot genoeg is om hier antwoorden op te 

voorzien en schatten we de voordelen van één evenement groter in dan de nadelen. 

Het terugbrengen van stappen 1 en 2 naar één stap en het omzetten in één aantrekkelijk en groot event, in 

de aanloop omkaderd met kleine wijkbijeenkomsten, betekent niet noodzakelijk dat de werklast afneemt.  

 

METHODIEK THEMA’S KIEZEN  

Een nieuwe werkmethodiek voor het kiezen van de thema’s is niet alleen gewenst omdat stap 1 en 2 nu 

samenvallen, maar ook omdat de deliberatie bij stap 1 (thema’s kiezen) steeds meer afnam. Het strategisch 

kiezen leek belangrijker dan het gesprek over de buurt en het district, tussen bewoners die elkaar hierover 

normaal niet spreken. 

En om te komen tot echte prioritering gaan we van 12 gekozen thema’s naar 5. Hiermee krijgen de keuzes 

nog meer impact. En daarmee de waarde van deze bijeenkomst ook. 

Uit 68 thema’s (bevoegdheden district) worden op een nieuwe deliberatieve manier keuzes gemaakt. Het 

eindresultaat is 5 thema’s waarover het geld wordt verdeeld. 

De thema’s worden door burgers bepaald op drie manieren: 

1. Online. Deze stem telt, maar krijgt een aanzienlijk lager gewicht toegekend dan een score op het live-

event. Zo blijft een bijkomende online stem wel waarde hebben, maar tonen we dat tijd maken voor 

deliberatie wel letterlijk hoger gewaardeerd wordt. 

2. In overleg met o.a. de buurtcoaches en andere partners, aansluiten bij verschillende groepen en 

initiatieven in wijken. 

3. Eén event. Dít is het zwaartepunt van deze fase. 

a. Thema’s kiezen op event  

Wij stellen voor te werken volgens de methodiek Model 35.  

Zonder deze methodiek in detail te benoemen, is de essentie dat in 5 rondes bewoners thema’s 

kiezen waarin zij willen investeren. In 5 wisselende één-op-één-gesprekken bespreken en quoteren 

bewoners de thema’s. Telkens worden door bewoners twee thema’s tegen elkaar afgewogen en 

waarderen ze de thema’s ten opzichte van elkaar. Hiermee waarderen ze ook thema’s die zij niet 

kozen, maar die wel van waarde zijn voor andere bewoners.  

De waarde wordt door bewoners omgezet in punten. Tijdens elk één-op-én-gesprek verdelen de 

gesprekspartners 7 punten over de twee voorliggende thema’s. 



22 

 

Deze punten worden herschaald en samengeteld met de online stemmen en de besprekingen in de 

wijken, om te bepalen welke de vijf thema’s zijn waarover het geld wordt verdeeld.  

b. Budget verdelen 

Het budget over de vijf thema’s verdelen, gebeurt alleen nog live tijdens het startevent. Pas nadat 

tijdens het startevent de thema’s zijn gekozen, zijn de 5 meest gekozen immers bekend en kan het 

geld onder deze 5 thema’s verdeeld worden. Dat gebeurt op een vergelijkbare manier waarop dat nu 

ook plaatsvindt: een deliberatie, waarbij het werken met pokerchips het gesprek ondersteunt. Deze 

werkvorm wordt gezien als een goed werkende vorm van deliberatie tussen bewoners.  

 

2.4. PROJECTEN KIEZEN: MEER FAIRPLAY DOOR UITWASSEN VAN ONGEWENST GEDRAG 

TEGEN TE GAAN IN DE ONLINE STEMMING VIA REGLEMENT EN STEMMETHODIEK 

Uit de analyse blijkt al dat het tegengaan van ongewenst gedrag een vervolg is op een oplopende reeks dat 

begint bij inspireren, daarna mobiliseren, over kan gaan ronselen, en vervolgens - stemmen overnemen. Het 

ontstaat vanuit ‘meer mensen erbij willen halen’ en via een grijs overgangsgebied wordt het dan ‘stemmen 

overnemen’. Dat grijze gebied maakt het moeilijk om een grens te trekken. Tegelijkertijd weten we dat de 

geloofwaardigheid van de Burgerbegroting aangetast wordt als er niet iets gebeurt tegen de uitwassen. 

Om dit tegen te gaan kunnen we inzetten op 2 pistes: 

- De eerste piste is het verhogen van de individuele, ongebonden deelname van bewoners, zoals bij de 

eerste uitdaging uiteengezet. Door dat cijfer omhoog te krikken ontstaat er voldoende massa en 

tegenwicht waardoor het belang van het ongewenst gedrag afneemt. Vandaar ook het voorstel om te 

werken met persoonlijke uitnodigingen met een persoonlijk toegangsnummer voor online deelname. Dit 

kan verder gecombineerd worden met rijksregisternummer of bevestiging van mailadres voor verdere 

bevestiging. Op deze manier geven we meer toegang tot individuele deelname en maken we 

groepsdeelname moeilijker. Ook de mogelijkheden om live te gaan stemmen, kan zorgen voor meer 

individuele stemmers. Zo maken we het nog gemakkelijker voor mensen (ook zij die digitaal minder sterk 

zijn) om deel te nemen.  

- Een tweede piste is een aanpassing in het reglement. Hierin stellen we voor om expliciet op te nemen 

dat deelnemers alleen namens zichzelf kunnen stemmen of iemand kunnen helpen stemmen in 

aanwezigheid van die persoon. Rijksregisters of codes opvragen om te stemmen voor anderen is dan 

verboden. Dit opnemen in het reglement maakt dat er kan tegen opgetreden worden. Wel moet er goed 

nagedacht worden op welke manier er gesanctioneerd kan en zal worden. Projectindieners die zelf 

moedwillig het reglement met de voeten treden kunnen mogelijk uitgesloten worden.  

  

2.5. EVENTUEEL: MINDER COMPETITIEF KARAKTER BURGERBEGROTING 

Het competitieve is een wezenlijk onderdeel van een Burgerbegroting. Maar het is jammer om de vele 

ideeën en energie van inwoners te verliezen als hun project niet geselecteerd werd. 

Er zijn twee manieren waar we hier op kunnen werken. We kunnen in een eerste fase van het projecten 

indienen co-creatie tussen burgers stimuleren, en we kunnen nadien de ‘verliezers’ beter opvangen en 

coachen om deze projecten alsnog (deels) te realiseren. 
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2.5.1. CO-CREATIE STIMULEREN 

- Het reglement kan uitgebreid worden met vereisten op het gebied van co-creatie en eventueel 

draagvlak. Het werken vanuit co-creatie geldt dan als een harde voorwaarde, voordat projecten verder 

kan naar de fase waarin gestemd wordt. 

Dit is bijvoorbeeld ook het geval in Gent waarbij dit als criterium meegenomen wordt met een positieve 

impact op de kwaliteit van de input en de samenwerking.  

- Er moet bij het uitwerken van deze regels wel goed op gewaakt worden dat dit niet te 

drempelverhogend werkt voor individuele deelnemers. Daarom is het organiseren van één of meer 

decentrale co-creatie momenten hierbij een interessante mogelijkheid om dit te ondersteunen. In de 

periode van de huidige stap 3 (projecten indienen) een gezamenlijke bijeenkomst met alle 

projectindieners: Een co-creatiestap. Zowel burgers met een bestaand idee als burgers zonder idee zijn 

hier welkom. Ook ondersteuners, experten en ambtenaren zijn hier aanwezig om de burgers te helpen 

bij het bundelen en uitwerken van hun ideeën. 

Niet alleen om te informeren, maar ook om bewoners mogelijkheden te geven om projecten samen te 

kunnen realiseren en voorbereiden. Hierdoor wordt de kans op doorgaan vergroot en tegelijkertijd kent 

het project nu meer eigenaren en heeft het meer kans om, ook bij niet doorgaan, makkelijker 

gerealiseerd te worden. De impact wordt breder en het aantal winnaars op die manier ook. 

 

2.5.2. DE ‘VERLIEZERS’ BETER OPVANGEN 

Om zoveel mogelijk energie en sterke ideeën te kunnen realiseren is er een (beperkt) traject nadien nodig 

voor de ideeën die geen middelen krijgen. Dit gebeurt nu al deels met een aantal ideeën die op andere 

budgetten worden gerealiseerd. Door dit méér te doen en er beter over te communiceren kunnen we meer 

mensen enthousiast houden voor de Burgerbegroting, ook als ze geen grote achterban hebben. En zo laat 

het district zien dat het meekijkt met actieve en betrokken inwoners. 

- Voor dit traject voor de verliezers stellen we voor om minstens de communicatie met alternatieven voor 

deze projecten op maat uit te breiden. Elk project krijgt zo een kort gesprek om linken te leggen met 

andere financieringsbronnen, andere projecten, ambtenaren of burgers die hen kunnen helpen met het 

verkennen of het project ook zonder de extra middelen (deels) verwezenlijkt kunnen worden. 

- Dit zou ook de vorm kunnen aannemen van een bijeenkomst voor alle projecten die niet gekozen zijn. 

Kijk op welke wijze ze nog zelf samen kunnen werken aan hun project, mogelijk tips kunnen geven over 

andere manieren om hun project te realiseren, andere financieringsmogelijkheden aangeven, etc.. 

- Er zou ook intern in het district in de voorbereiding van de gesprekken of de bijeenkomst een 

voorbereidende meeting georganiseerd kunnen worden om te verkennen wat er binnen het bestaande 

beleid mogelijk is.  

- Dit gebeurt in een drukke werkperiode, dus de werklast moet hier goed in ogenschouw worden 

genomen. 
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BIJLAGE 1. CIJFERS  

 

Tabel 1: Bevraging 375 deelnemers festival 2019: Reden om deel te nemen  

 

 

Tabel 2: Bevraging 375 deelnemers festival 2019: Algemene indruk 

 

 

Tabel 3: Bevraging 375 deelnemers festival 2019: kwaliteit van deliberatie  
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Grafiek 1: Deelnemers Burgerbegroting: algemeen 2014-2021  

 

 

grafiek 2: Deelnemers Burgerbegroting: Stap 1 thema’s kiezen 
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grafiek 3: Deelnemers Burgerbegroting: Stap 2: geld verdelen 
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grafiek 4: Thema’s kiezen 2020 per inspraakkanaal  
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Tabel 4: online bewonersbevraging in april 2021 (219 antwoorden): basisprincipes  

 

 

Tabel 5: online bewonersbevraging in april 2021 (219 antwoorden): top 3 kritieken  
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Tabel 6: verdeling projecten en budget per postcode per jaargang  
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Grafiek 5: Deelnemers online projecten kiezen in 2020 (N=6638), naar geslacht 

 

 

Grafiek 6: Deelnemers online projecten kiezen in 2020 (N=6638), naar leeftijd  

 

 

Grafiek 7: Deelnemers online projecten kiezen in 2020 (N=6638), naar postcode  
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grafiek 8: Nulmeting naamsbekendheid juni 2020 (435 respondenten): brand recall (actief)  

  

 

 

Tabel 7: Nulmeting naamsbekendheid juni 2020 (435 respondenten): brand recognition (passief)  

Gekende initiatieven 

Leeftijd  

35 jaar of jonger 36-50 51-65 Ouder dan 65 Total 

Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Burgerbegroting 29 72,5% 67 72,0% 82 54,3% 75 56,4% 253 60,7% 

Ringland 39 97,5% 87 93,5% 142 94,0% 115 86,5% 383 91,8% 

Plan A 2 5,0% 7 7,5% 7 4,6% 5 3,8% 21 5,0% 

Vliegende colleges 3 7,5% 16 17,2% 10 6,6% 25 18,8% 54 12,9% 

Antwerpen aan't woord 5 12,5% 14 15,1% 5 3,3% 10 7,5% 34 8,2% 

stRaten-generaal 21 52,5% 73 78,5% 117 77,5% 96 72,2% 307 73,6% 

Geen van bovenstaand 1 2,5% 4 4,3% 6 4,0% 9 6,8% 20 4,8% 

Total 40 250,0% 93 288,2% 151 244,4% 133 251,9% 417 257,1% 
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grafiek 9: Nulmeting naamsbekendheid juni 2020 (435 respondenten): kanalen naamsbekendheid  

 

 

Grafiek 10: Nulmeting naamsbekendheid juni 2020: tevredenheid bij mensen die Burgerbegroting zeggen te 

kennen  
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 Grafiek 11: Nulmeting naamsbekendheid juni 2020: kans op live deelname  

 

 

Grafiek 12: Nulmeting naamsbekendheid juni 2020: kans op online deelname  
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BIJLAGE 2: SUGGESTIES VAN BEWONERS VIA ONLINE BEVRAGING IN APRIL 2021  

 

De relatie met de representatieve democratie is voor sommige bewoners moeilijk. Een drietal mensen in de 

online bevraging van 2021 vindt dat directe democratie geen plaats heeft, omdat er al verkozenen zijn. 

Iemand anders vindt dat de Burgerbegroting een excuus is voor de politiek om zich niet meer te 

verantwoorden omdat het volk beslist heeft. Twee bewoners vinden dat de Burgerbegroting doet wat district 

zelf regulier zou moeten doen. En nog iemand vindt de opsplitsing in bevoegdheden per districtsschepen 

moeilijk en ziet een strijd met stadsbevoegdheden (en diensten).  

 

1. Bereik 

- voorzie mogelijkheden om mee te doen voor mensen die niet in het district wonen maar er wel bij 
betrokken zijn  

- middenstand en horeca betrekken  

- meer mensen bereiken in eerste stappen: zoveel mogelijk mensen uit zoveel mogelijk 

straten/wijken aanspreken. Twee mensen per straat lichten het project huis per huis toe (voor lange 

straten en appartementsblokken is een andere aanpak nodig)  

- geef scholen info over Burgerbegroting 

- vermelden in nieuwsbrief van district Antwerpen; herinnering op website district, uitdelen wanneer 

mensen administratief aanwezig moeten zijn op districtshuizen 

- gerealiseerde projecten benaderen om in beeld brengen als ambassadeur/reclamemateriaal. 

 

2. Macht van grote organisaties/achterban 

- bevoordeel projecten die niet door een actiegroep maar door overheid uitgevoerd worden: die 
hebben minder "projectfan"-effect, en dus zijn ze veel meer gedragen 

- Burgerbegroting voor particulieren/buurtbewoners en niet voor verenigingen of vzw's  

- Volledig hervormen: bedragen kleiner, met maximum, dan kan er meer gerealiseerd worden. 

- Na inbrengen van de verschillende projecten een tussenfase om samenwerkingen op poten te zetten 

(ev belonen): nog mooiere projecten, geen dubbels meer, met meer mensen samen én financieel 

misschien zelfs aantrekkelijker, minder kans op teleurstelling (7)  

- voorrang of apart budget geven aan  

- wijken (wijkbudget) (3)  

- specifieke straatprojecten 

- de jongeren 

- echte duurzame projecten die zoveel mogelijk burgers bereiken (een project dat 3 

categorieën of doelstellingen bereikt krijgt het aantal stemmen vermenigvuldigd met een 

bepaalde coëfficiënt) 

- kleine projecten 
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- mensen die fysiek komen meedoen 

- projecten in functie van actualiteit (bv coronatijdperk) 

 

3. Kwaliteit en input deliberatie 

- Er zou een verschillende methodiek moeten zijn bij het kiezen van thema's/budgetten en het 
selecteren van projecten.  

- andere manieren om geld of projecten of budgetten te verdelen of te kiezen: experimenteren met 

condorcet voting, of Consensus-modellen  

- Meer personeel en middelen inzetten op 'iedereen mee' via de agogische kant van de 

burgerbetrokkenheid: met divers-sensitieve methodieken mensen betrokken krijgen en met elkaar 

verbinden, niet tegen elkaar opzetten. 

- Meer experts en academici aan de tafeltjes zou uitkomst bieden en gesprekken kunnen vormgeven. 

Denk maar aan studenten en docenten van relevante opleidingen.  

 

4. Projecten  

- betere communicatie en samenwerking nodig bij projecten die door district worden uitgevoerd (2)  

- realisaties beter zichtbaar maken (2)  

- betere advisering en opvolging van projecten nodig (vragen naar logistieke en technische 

ondersteuning bij indienen en uitvoeren, onderhoud van oudere projecten) (9)  

- administratieve drempels verlagen (van indienden tot rapportering), groter vertrouwen 

naar de uitvoerders (3)  

- duurzaamheid (4): deel van het budget (hoeveelheid te bepalen door burger) reserveren voor kleine 

ingrepen doorheen het jaar. Kiezen om projecten van vorig jaar verder te zetten: meer continuïteit.  

- Een systeem voorzien waardoor de centen niet persoonlijk op iemands rekening moeten komen. Dit 

werkt uitsluitend voor mensen in precaire situatie. 

 

5. Andere  

- meer budget voor Burgerbegroting: zoveel goede sociale ideeën in tegenstelling tot te weinig geld 

(2)  

- toepassing basisprincipes bevragen: vinden de deelnemers/evaluatoren dat de basisprincipes 

consequent gehanteerd worden, in welke mate, schaal, ... 

- commons approach : we delen ook tijd van inwoners, talenten, tools, netwerken, goesting, kennis...  

- beleidsmakers moeten meer signalen en projecten uit de Burgerbegroting oppikken. 

- communicatie over realisaties projecten, zichtbaarheid in straatbeeld. Ook kennisdelen/ontmoeting 

en samenwerking, inspiratie: website, informatieve wandeling of fietstocht, workshop Webinar, 

nieuwsbrief, redactie … (6) 

- nog makkelijker online systeem nodig 
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BIJLAGE 3: CONCRETE VOORSTELLEN VAN RAADSLEDEN OP THEMACOMMISSIE 27 APRIL 

2021  

 

1. Basisprincipes: veel steun vanuit de verschillende fracties.  

- Vooruit:  

- voorstel: extra basisprincipe: ongelijkheid mag niet vergroot worden door Burgerbegroting 

want  betere spreiding van deelname en middelen over wijken heel belangrijk  

- NVA:  

- doel van Burgerbegroting is dat bewoners mee beleid maken (rechtstreekse democratie), 

voorwaarde is daarbij dat het algemeen belang voorop staat. Via districtsfond kunnen 

organisaties subsidies krijgen voor eigen werking, beter geen verwarring tussen beide.  

- projecten mogen niet ingaan tegen bestuursakkoord, maar hoeven er niet in te vallen.   

- Groen:  

- Bewoners denken samen na over collectief belang, luisteren en dialogeren, vooral in 

stappen 1 en 2 omdat die abstracter zijn. Daarom deze stappen niet afzwakken maar 

versterken.  

- Zo divers mogelijk publiek aantrekken: naar de wijken gaan.  

- Burgerbegroting moet niet gaten in bestuursakkoord of begroting opvullen: politici moeten 

niet tussenkomen.  

- Open VLD:  

- Sommige bewoners zijn nu eenmaal mondiger of sterker dan anderen: niks opleggen, maar 

blijven proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken.  

- Vlaams Belang:  

- nog meer mensen bereiken: investeren in goede campagne (sociale media, affichage)  

- iedereen moet deelnemen vanaf de eerste stap, tot het verwezenlijken van project  

- PVDA:  

- Sommige delen van district zijn minder betrokken, mensen zijn moeilijk te bereiken in bv. 

Luchtbal: hoe eerlijker verdelen?  

- CD&V:  

- werkelijke dialoog cruciaal, ook online deliberatie mogelijk maken beleid maken: ook studie 

of onderzoek mogelijk maken (niet enkel concrete projecten)  

- kleine correctie nodig op ongelijke verdeling (bv. minimumdrempels per wijk)  
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2. Belangrijkste kritieken  

- NVA 

- stemmenslag: hoort nu eenmaal bij opzet van Burgerbegroting, mensen beslissen zelf, dus 

geen sturing of regels vanuit administratie  

- Mattheus-effect: alle projecten samen dekken het hele district, sommige zijn districtsbreed 

(niet lokaal). Suggestie: wegingscoëfficiënt op wijken die minder projecten binnen halen, 

jaar per jaar te bekijken (Bv 1,2). Of voorrang voor districtsbrede projecten  

- duurzaamheid: burger beslist, duwtje in de rug voor 1 jaar – geen verlenging. 70-30 

verdeling naar investering en exploitatie ook opleggen bij Burgerbegroting om 

werkingsmiddelen van district niet in het gedrang te brengen. Is ook gerelateerd aan 

duurzaamheid.  

- Werklast: onderzoeken of het niet uit zijn voegen barst, ook hier kan 70% investering 

helpen.  

- Vooruit 

- Veel mensen die initiatief willen nemen, maar niet kunnen. Wat doen om deze mensen te 

helpen? Welke corrigerende maatregelen binnen de basisprincipes? suggestie om met 

vorken te werken per wijk?  

- Groen 

- Mattheus: veel projecten zijn niet lokaal, maar districtsbreed. Sommige thema’s hebben 

ook grotere relevantie in sommige wijken dan andere. Samenwerkingen stimuleren tussen 

wijken en initiatiefnemers.  

- Meer volk in stappen 1 en 2: heel belangrijk voor de democratische oefening. Meer naar de 

wijken gaan, bekendheid is nog werkpunt.  

- Duurzaamheid: projecten kunnen opstarten door BB, nadien doorgroeien naar andere 

subsidies.   

- stemmenslag: fysieke ontmoeting is het belangrijkste, niet enkel online. 

- evalueren of maximaal bedrag van 50% van de totale themapot werkt  

- eigenbelang overstijgen via sociaal leren, met extra aandacht voor doelgroepen.  

- Vlaams Belang  

- aanwezigheid doorheen het hele proces (50%, 75%) om te kunnen meedoen, dus ook om op 

het einde de stemmen op de projecten. Meer volk, meer continuiteit, meer betrokkenheid 

bij district.  

- Open VLD  

- verschil in mate van initiatief is geen probleem, er wordt al geremedieerd door 

administratie. District kan met 90% extra op die wijken inzetten, en dat gebeurt ook. Via 

doelgerichte voortrajecten BB bekend maken bij iedereen, en ondersteuning bieden (IT, …).  

- Eigenbelang: opgelost door deliberatie (compromis)  en door samenwerking.  

- duurzaamheid: bepaald bedrag reserveren voor projecten die over meerdere jaren lopen.  
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- hybride model met deliberatie en online of één van beide  

- competitie en dialoog : remediëren door samenwerking, budgetten delen etc.  

- CD&V  

- maximale begeleiding voor kleinere groepen: helpen schrijven, helpen organiseren  

- vooral focussen op fysieke momenten: meer volk in 1 en 2 door promo, bekender maken. 

- concurrentie is misschien ook goed, zet aan tot reflectie, samenwerking is nog beter, maar 

nuancering is juist aanleiding tot debat 

- grotere beter georganiseerde organisaties halen het makkelijker, proberen remediëren  

- Mattheüs: correctie nodig zonder aan essentie te morrelen 

- gedeeltelijk mogelijk maken om projecten van langere duur te realiseren 

2de ronde  

- NVA: 

- allerlei variabelen inbouwen: slecht voor werklast. kenbaar maken, veel regels maken 

project onhoudbaar 

- Open VLD:   

- werkbaar blijven  

- mensen versterken, aanmoedigen om mee te doen ipv extra regels. mooie afspiegeling 

zoeken 

-  Vooruit: 

- meer op zoek gaan, aanklampend beleid om te stimuleren – maar is dat haalbaar qua 

werklast? bereidheid om meer te investeren om dit te realiseren?  

- Groen:  

- BB laat toe om experimenten en innovaties door bewoners uit te voeren, niet onderuit 

halen met oplossingen voor andere problemen 

Suggesties: 

- Open VLD:  

- mogelijkheid voor projecten van langere duur dan 1 jaar 

- mensen met een afspraak bij het districtsloket krijgen een mail: onderaan info over actuele 

stap van de Burgerbegroting 

- deelnemers via opt-in mailen bij elke volgende stap 

- online chatrooms om te delibereren  

- Groen:  

- meer doelgroepen betrekken 
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- tool voor democratisch burgerschap: werken aan democratisch proces door samenwerking  

- communicatie versterken en meer tijd voor stap 1 

- versterkte moderatie per tafel 

- NVA:  

- regelement BB: afspraken voor mandatarissen, maar ook voor andere aspecten (max aantal 

projecten per indiener, richtlijnen van dossierbeheer etc). maar soepelheid, zodat iedereen 

kan indienen. altijd duidelijk en beschikbaar 

- Vooruit:  

- inclusiviteit in communicatie: buurtcoaches betrekken in promo en begeleiding van mensen 

 

 


