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1   09.50   Jungle van begrotingsparticipatie 
Werkdoel:  
-ordening meegeven in de jungle van  
  begrotingsparticipatie 
- inspiratie middels tools 
- bewustwording van motieven  
begrotingsparticipatie incluis burgerbegroting 
  
2   12.45 Ontmoet Swalmen 
 Ervaring met  proces(delen) burgerbegroting delen 
  
 3   13.30  Op berenjacht  
-bewust worden van medewerkingsbereidheid in het apparaat 
-kennis van effectieve voortgangsstrategieën 
- kennis van omheenloop strategieën bij beren 

 

15.30  After Party Open Overheid 

    Groningen 
Roos van der Laan 

Hilda Smit 
Frans Kerver 

 

Hoe gaan we  
beginnen? 

    Medemblik 
   Sigrid vd Valk 

 

 Hoe wordt het deel 
 van programma  
       leefbaarheid. 
  Hoe beginnen 

 in 2016 
    Haarlemmermeer 

Marien Brander 
Miranda Koster 

 

Aansluiting  
topdown- 

 bottom up 

    Leiden 
Ceryl de Heer 
Diana vd Berg 

 

Waar is  
burgerbegroting  
het antwoord op Oss 

Johan Berendsen 
Emiel Broere 

 

Tools voor intern  
en extern gesprek 

Cuyk 
Gert Zegers 
Nico Heere 

Burgerbegroting  
per dorp 

Roermond 
Ron Vernhout 
Saskia Zijlstra 

 

Hoe bestaande pilot  
structureel maken 

Dinkelland/ 
Tubbergen 

Ellen List 
Harald Zegeren 

 

Toegevoegde waarde 
 burgerbegroting? 

Deventer 
Jantine Sijbring 
Michiel Hobbij 

 

Wat past ons? 

Lelystad 
Fenno de Lange 

Margriet vd Velde 
 

Draagvlak 
Oldebroek 

Cees Veldman 
 

Regelgeving 

Vlaardingen 
Frans Hoogendijk 

Ron Boers 
 
 

De organisatie 

           Schiedam 
                Annemiek Verzijl 

             Mieke Peters 
 

    Hoe meer 
     invloed  op  

            regulier budget 

Breda 
Suzanne vd  Eerden 

Stef v Elburg 
 

Hoe houd  je het leuk, 
fun en energiek? 

 Begeleiding Leerkring: 
 Joop Hofman, Rode Wouw 
 Initiatief van Ministerie BZK, Open  
 Overheid en Rode Wouw 
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Leeragenda Leerkring Burgerbegroting 

Waar is  

burgerbegroting het 

antwoord op? 

Onderwerpkeuze 

Vier dagen voor zeven onderwerpen 
 

Woensdag  9 maart Roermond:  

•Kennismaking met Open Overheid, open data, diverse vormen van budgetparticipatie 

(budgetmonitoring, burgerbegroting, open spending, etc.) 
 

•Interne proces: welke vraag stel ik aan mijn collega’s 
 

Dinsdag 12 April Antwerpen:  

•Kennismaking proces burgerbegroting. Accent op laagdrempeligheid, energiek, deelname van 

‘niet usuals’ 
 

•Waar is burgerbegroting het antwoord op? 
 

Woensdag  15 Juni  Medemblik:  

•Rol van de raad in het proces 
 

•Doen en daden: hoe dan? 
 

Woensdag  14 September Lelystad: 

•Doorontwikkeling  van pilot naar reguliere aanpak 

DNA Leerkring 
 

•Sparren met andere gemeenten: onderzoeken, verkennen, delen, experimenteren,  

product van de één is input voor de ander… 
 

•Moet leiden tot doen en gesprekken omzetten in daden in de eigen gemeente. Klein 

experimenteren. 
 

•Nog voor de  lente beginnen.  
 

•Practisch, toepasbaar, volgbaar 
 

•Energiek, fun, inspirerend 
 

•Open 
 

•Leidt er toe dat burgers benzine zijn  van de samenleving, dat we de deliberatieve 

democratie vergroten 
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     Motieven  

(Mikis) 
 
 
     Menukaart  

(Mikis) 
 
 
     
     Tools  

(Jochum) 
 
                        
 

 

“Doe ons een rondje Open over Geld” 

“Not everything that counts can be counted,  
and not everything that can be counted counts.” 

Open over geld.  
Levert dat nog wat op? 
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- begrip kweken door uitleg over overheidsinitiatief   

- draagvlak verzamelen door verantwoording overheid 

- bezuinigingsideeën ophalen 

- kritische blik van armchair auditors benutten 

  

- begrip kweken door uitleg over inwonersinitiatief  

- draagvlak door samenwerking overheid en inwoners 

- burgers beslissen zelf en doen zelf 

- kritische blik van de overheid benutten   
  

- begrip kweken tijdens de actie zelf (breed initiatief)   

- draagvlak door bredere samenwerking  

- onbekende vervolgeffecten 

- ieders kritische blik benutten 

 
 
 
 
 
       

Burgerparticipatie 
 
 
 
 
     Overheidsparticipatie 
 
 
 
     Nieuwe horizons 
 
 
 

 

Mogelijke motieven 

 
 
 
 
 
     
     Motieven  

(Mikis) 
 
 
     Menukaart  

(Mikis) 
 
 
     
     Tools  

(Jochum) 
 
                        
 

 

“Doe ons een rondje Open over Geld” 
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Kasboek incl. 
declaraties openbaar 

Open 
spending 
 

Bezui-  
nigings-  
dialoog  
 

Samen- 
werken  
(budget-
monitoring)  
 

Geld 
stromen 
door de 
gemeente 

Buurt-
begroting  
 

Klassieke begroting  

Burger-
begroting 

Begrotings-
wijzer 

Bestelt u maar! 
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Een Open Overheid informeert 
mensen passender en eenvoudiger, 
vormt community (Open Contact),  
staat open voor vernieuwing en 
haalt daarom actiever ideeën en 
opvattingen op en gebruikt deze 
(Open Aanpak);  
stelt data ter beschikking voor 
hergebruik om innovatie en 
ondernemerschap te stimuleren 
(Open Data)  
en is transparanter over wat er 
binnen de overheid gebeurt (Open 
Verantwoording). 

Burger-
begroting 

Geld 
stromen 
door de 
gemeente 

Kasboek incl. 
declaraties openbaar 

Open 
spending 
 

Bezui-  
nigings-  
dialoog  
 

Samen- 
werken  
(budget-
monitoring)  
 

Buurt-
begroting  
 

Klassieke begroting  

Begrotings-
wijzer 
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Burger-
begroting 

Geld 
stromen 
door de 
gemeente 

Kasboek incl. 
declaraties openbaar 

Open 
spending 
 

Bezui-  
nigings-  
dialoog  
 

Samen- 
werken  
(budget-
monitoring)  
 

Buurt-
begroting  
 

Klassieke begroting  

Open overheid 
= Burger- 
participatie 

Begrotings-
wijzer 

Burger-
begroting 

Geld 
stromen 
door de 
gemeente 

Kasboek incl. 
declaraties openbaar 

Open 
spending 
 

Bezui-  
nigings-  
dialoog  
 

Samen- 
werken  
(budget-
monitoring)  
 

Buurt-
begroting  
 

Klassieke begroting  

Open 
Overheid = 
Overheids-
participatie 

Begrotings-
wijzer 
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Burger-
begroting 

Geld 
stromen 
door de 
gemeente 

Kasboek incl. 
declaraties openbaar 

Open 
spending 
 

Bezui-  
nigings-  
dialoog  
 

Samen- 
werken   
 

Buurt-
begroting  
 

Klassieke begroting  

Nieuwe 
horizons 

Begrotings-
wijzer 

- begrip kweken door uitleg over overheidsinitiatief   

- draagvlak verzamelen door verantwoording overheid 

- bezuinigingsideeën ophalen 

- kritische blik van armchair auditors benutten 

  

- begrip kweken door uitleg over inwonersinitiatief  

- draagvlak door samenwerking overheid en inwoners 

- burgers beslissen zelf en doen zelf 

- kritische blik van de overheid benutten   
  

- begrip kweken tijdens de actie zelf (breed initiatief)   

- draagvlak door bredere samenwerking  

- onbekende vervolgeffecten 

- ieders kritische blik benutten 

 
 
 
 
 
       

Burgerparticipatie 
 
 
 
 
     Overheidsparticipatie 
 
 
 
     Nieuwe horizons 
 
 
 

 

Mogelijke motieven 
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     Motieven  

(Mikis) 
 
 
     Menukaart  

(Mikis) 
 
 
     
     Tools  

(Jochum) 
 
                        
 

 

“Doe ons een rondje Open over Geld” 

Online Begrotingstools 

• Burgerbegroting 
Alblasserwaard 

• Pepperflow 
• Wat doet Hengelo 
• Open Spending 
• Begrotingswijzer 
• Burgerbegroting 

Antwerpen 
• Bürgerhaushalt Köln 
• In ontwikkeling:  

– Vlaanderen 
– Begrotingsapp Sjek 
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Elektronische begrotingskrant 

Begrotingsapp Pepperflow 
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Wat doet Hengelo 

Open Spending 
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Burgers betrekken De Begrotingswijzer 

Burgerbegroting Antwerpen 
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Bürgerhaushalt Köln 

Alle Gemeenten in Begrotingswijzer 
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Begrotingsapp Sjek In ontwikkeling: Begrotingsapp Sjek 

In ontwikkeling: Vlaanderen 
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Breda 

Porto Alegre 

San Jose - Kortrijk Antwerpen 
Berlijn Lichtenberg 

Breda 
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Breda 
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San Jose - Kortrijk 
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Buy a Feature:  
A Collaborative Prioritization Game! 

 

• 12-20 items described in 
terms of benefits and costs 

• 5 to 8 players given  
limited budget 

• Purchased items represent 
shared priorities 

• Chat logs shape results 
A Game To 

Prioritize Stuff 

To illustrate how Buy a Feature works, let’s 
imagine you make coffee makers and you 
want to prioritize a list of potential features 
with a group of channel partners from around 
the world.  
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First, You Will Load Items Into Our System 

A list of features with 
prices. See any you 

like? 

Next, You’ll Invite Players To Your 
Game 
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Players are given a limited  budget 
to buy features. 

Player bids. 

Highly desired features are 
purchased through collaborative 

negotiation. 
Players chat during the game providing 
you with rich insights that shape the 
features. 

Players Collaboratively Purchase 
features 

G 

H 

F 

E 

Analyze Results to Identify the  
“What and Why” of Important 

features 

G 

H 

F 

E 

ANALYZE 
Who purchased what? 
 
How much did they bid? 
 
Who negotiated with 
whom? 
 
What did they say? 
 
How did they shape the 
features? 
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Play Several Games To Identify Trends 
We’ve played 35 
Coffee Maker 
games with more 
than 150 people 
from around the 
world. Here are the 
results.  
 
The “red” bar 
means that in 
some games 
players spent 
MORE money than 
needed. 

All data from the games can be 
downloaded into Excel for detailed 

analysis.  

These results are 
scaled based on 
the number of 
times an item was 
purchased.  
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Berlijn Lichtenberg 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Hohensch%C3%B6nhausen_Gedenkst%C3%A4tte_02.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Train_station_Berlin_Lichtenberg.jpg
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/derbezirk/fotogalerie.html/imperia/md/images/balichtenberghohenschoenhausen/bezirk/fotogalerie/12.jpg
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/derbezirk/fotogalerie.html/imperia/md/images/balichtenberghohenschoenhausen/bezirk/fotogalerie/13.jpg
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Porto Alegre 
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Stedelijke prioriteit:   Educatie – 4 miljoen 

wijk prioriteit wijk           diensten/voorzieningen inwonersaantal Totaal Budget 

punt zwaarte totaal punt zwaarte totaal punt zwaarte totaal % x100.000 

Wijk Noord 1 5 5 1 3 3 4 2 8 16 16 6,4 

Wijk Oost 4 5 20 3 3 9 2 2 4 33 33 13,2 

Wijk Zuid 2 5 10 2 3 6 3 2 6 22 22 8,8 

Wijk West 1 5 5 2 3 6 1 2 2 13 13 5,2 

Wijk Centrum 1 5 5 1 3 3 4 2 8 16 16 6,4 

100 100 4 milj 

Twee formules 
 

1 Begroting:  
wijkscores beleidsdomeinen is stadsrangorde 
Drie hoogstscorenden is stadsprioriteit is 80% budget 
Twaalf beleidsdomeinen is 20% budget 
 

2 Wijkverdeling: 
Drie criteria met eigen zwaarte 

Antwerpen 
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1 Agenderen 

 

2 Delibereren 

 

3 Prioriteren 

 

4 Verdelen 

Vier grove perspectieven 
1. Verantwoording en Transparantie begroting  (Kasboekje, Wat doet Hengelo, 

Open Spending, etc. 

2. Meedenken met raad over opstellen en aanscherpen van de  bestaande 
begroting (Bezuinigingsdialoog,  Begrotingswijzer,…) 

3. Samen begroting maken door inwoners en raad (Sjekk App, budgetmonitoring, 
buurtbegroting) 

4. Inwoners sturen zelf op inzet van geld en verdeling in hun gebied of op hun 
domein (Burgerbegroting, geldstromen in de wijk) 

• Groep 1,2,3, 4 kiezen 
 

• Wat is de winst voor: 
 Inwoners 
 Overheid 
 Lokale politiek (College en Raad) 
  In 15 minuten 

 
• Wisselen en opnieuw plus aanvullen 

Op flap     
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GEMEENTE GROEN WEGEN

Eigenaarschap beter

gelijk

minder

Kwaliteit oplossing beter

gelijk

minder

Relatie Burger-gemeente beter

gelijk

minder

Burgerbegroting als instrument beter

gelijk

minder

EVALUATIE PILOT BURGERBEGROTING

DORPEN

Eigenaarschap beter

gelijk

minder

Kwaliteit oplossing beter

gelijk

minder

Relatie Burger-gemeente beter

gelijk

minder

Burgerbegroting als instrument beter

gelijk

minder

EVALUATIE PILOT BURGERBEGROTING

1. De raad en het lokale democratische systeem 
 

2. Beeldvorming burgerbegroting 
 

3. Vermogen van de samenleving 
 

4. Relaties met ‘buiten’ 
 

5. Budget toe-eigening 
 

6. Echt gaan invoeren 
 

7. Waarde van participatie 
 

8. Beslissen 
 

9. Herinrichten begroting 
 

10. Sturing 
 

• Start bij ‘jouw’  beer 
• Wissel goede oplosstrategieen uit. 

Waarom werkt = werkzame stofje 
• Noteer op tekstwolk 

 
• Ijsbeer door 

 
• 14.15 koffie/thee 
• Start terugkoppeling 


