EEN EFFECTIEF BURGERBERAAD
Uitgangspunten voor een effectief Burgerberaad door Stichting G1000.nu
1. Een effectief Burgerberaad geeft burgers zeggenschap over de toekomst van de eigen
gemeenschap en maakt de gemeenschap sterker.
2. Een effectief Burgerberaad begint met een relevant maatschappelijk vraagstuk, dat speelt in
de gemeenschap.
3. De vraag ‘Wat vinden wij belangrijk?’ staat centraal.
4. De organisatie is onafhankelijk.
5. Alle belangrijke organisaties rond het vraagstuk tekenen een partnerovereenkomst, waarin
ze beloven de onafhankelijkheid van de Burgerraad te respecteren en de uitkomsten serieus
te nemen.
6. Een commissie van toezicht let erop dat het burgerberaad eerlijk en onafhankelijk verloopt.
7. De deelnemers aan een Burgerberaad zijn gelijkwaardig, iedere stem telt even zwaar.
8. De dialoog van de deelnemers staat centraal. Ze gaan samen opzoek naar wat ze
gemeenschappelijk hebben.
9. De hele gemeenschap doet mee. Dat maakt het Burgerberaad efficiënt. Dus de volgende
groepen:
a. Inwoners;
b. Overheid –verantwoordelijk voor de continuïteit van de gemeenschap. Politici als
ambtenaren nemen deel;
c. Werkgevers, profit en non-profit – zij mogen de hulpbronnen exploiteren, als het
goed is ten gunste van de gemeenschap;
d. Vrijdenkers – om buiten de lijntjes te kleuren.
10. De deelnemers worden geloot om een zo divers mogelijke groep te bereiken en om iedereen
een kans te geven om mee te doen. Inwoners met loting vooraf, de anderen met loting
achteraf.
11. Het programma van deliberatie helpt de deelnemers om met elkaar op een efficiënte manier
een gedeelde uitkomst te formuleren.
12. De deelnemers zijn vrij om door het programma te bewegen.
13. De deelnemers leiden zichzelf. Ze bepalen zelf hoe ze het vraagstuk willen behandelen.
14. De procedures zijn transparant. Het is voor iedereen duidelijk waarom en hoe de keuzes
worden gemaakt.
15. Het is voor iedereen veilig om deel te nemen. Duidelijke spelregels zorgen daarvoor.
16. Direct na de start van het Burgerberaad wordt een regiegroep van deelnemers gevormd die
de feitelijke leiding over het proces overneemt.
17. ‘Experts on tap, not on top!’. Deelnemers dragen zelf experts en andere kennisdragers aan
die ze willen betrekken bij hun werk.
18. Een effectief Burgerberaad leidt tot een concreet resultaat in de vorm van een Burgerbesluit.
19. De deelnemers beslissen samen welke voorstellen worden opgenomen in dit Burgerbesluit.
20. De deelnemers stellen een Klankbord/Monitorgroep aan met een mandaat om op de
opvolging van het Burgerbesluit te letten en het Besluit uit te leggen aan iedereen die dat
vraagt.
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