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 1. INLEIDING  

 

 

De Wakkere Burger vzw (DWB) droomt van een sprankelende democratie waarin burgers mee-denken 

en mee-praten over beleid en samenleving. Of ook mee-werken aan die betere leefomgeving. We 

gaan dus voluit voor een participatieve democratie! 

DWB is een relatief kleine sociaal-culturele organisatie. Met onze vier medewerkers moeten we 

gerichte keuzes maken over wie of wat we willen ondersteunen in het brede participatielandschap. In 

de loop van de voorbije beleidsperiode zijn we een nieuwe richting ingeslagen. Tot voor enkele jaren 

werkte onze organisatie vooral rond formele vormen van participatie. Zo ondersteunden we 

bijvoorbeeld de werking van gemeentelijke adviesraden of verzorgden we de moderatie van 

participatievergaderingen 

DWB sloeg in haar vorige beleidsplan bewust een nieuwe weg in. We zetten meer in op de 

verspreiding van innovatieve vormen van participatie, zoals. burgerbegrotingen. Daarnaast hebben we 

ons sinds 2018 ook meer gericht op de ondersteuning van spontane burgerinitiatieven – burgers die 

zich uit eigen beweging op een informele manier verenigen rond een concrete kwestie. Op deze 

manier vond DWB opnieuw aansluiting bij actuele trends op vlak van participatie en actief 

burgerschap. 

Deze nieuwe beleidslijn kreeg positieve feedback van zowel onze ‘klanten’ als de visitatiecommissie. 

Deze keuzes uit de vorige beleidsperiode blijven dus ook vandaag relevant. Daarom bouwen we deze 

periode voor een stuk verder op deze nieuwe doelstellingen. Wel is onze manier van aanpak 

geëvalueerd en bijgestuurd om het brede publiek vlotter te bereiken en de doelgroepen beter te 

ondersteunen. Tot slot voegden we nog één belangrijk extra accent toe aan onze doelen: een 

verhoogde focus op inclusieve participatie. Kort gezegd wil DWB inspanningen doen om te verzekeren 

dat alle betrokken stemmen – dus ook de moeilijker bereikbare doelgroepen - gehoord worden in 

participatieprocessen. 

Met deze doelstellingen blijven we ons dus enthousiast inzetten voor de versterking van de 

'samenspraak' tussen burger en bestuur. Want zowel beleid en samenleving hebben alle baat bij een 

optimale dialoog tussen burgers en bestuur. 

 

De Wakkere Burger vzw 
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Leeswijzer - Begrippen 

In dit document komen een aantal termen regelmatig terug. We lichten die graag op voorhand even 

toe: 

Aggregatieve participatie: We verwijzen hiermee naar vormen van participatie die gebaseerd zijn op 

de optelsom van alle individuele meningen. Een voorbeeld hiervan is bv. een referendum waarbij de 

helft plus 1 van de deelnemers de uitkomst bepalen. DWB is een koele minnaar soort participatie en 

verkiest overleg, uitwisseling van argumenten, samen zoeken naar een oplossing… met alle 

betrokkenen. 

Bottom-up: We verwijzen hiermee naar de ganse beweging van burgers die spontaan, van onderuit, 

zelf initiatief nemen om iets positiefs te veranderen aan leefomgeving of samenleving. Het gaat dan 

van samentuiners, over repaircafés, tot buurt-of actiecomités. DWB focust vooral op bottom-up 

initiatieven die toch een link hebben of zoeken met overheden of beleid.  

Deliberatieve participatie: We verwijzen hiermee naar een methode om burgers via een 

geïnformeerd en georganiseerd overleg tot een besluit te laten komen. Deliberatieve democratie 

vertrekt van het idee dat beslissingen moeten gebaseerd zijn op goede argumenten die voortkomen 

uit een eerlijke publieke discussie, waarbij alle groepen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn (bv. via 

loting). De G1000 was een bekend voorbeeld. (Meer info – zie ook strategische doel 2) 

Participatievormen: We verwijzen hiermee simpelweg naar alle mogelijke vormen van overleg tussen 

burger en bestuur: van klassieke adviesraden, over volksraadplegingen en bevragingen, tot 

vergaderformules e.d.m. We verwijzen zo wel naar formele top-down als naar informele bottom-up 

voorbeelden. We hanteren het in dit plan dus als een containerbegrip. 

Right to challenge: We verwijzen hiermee naar een vrij nieuw concept dat burgers toelaat om publiek 

taken over te nemen. Vooral in Nederland en het Verenigd Koninkrijk heeft men al ervaring met dat 

‘het recht om de overheid uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) 

bewoners taken van gemeenten kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of 

goedkoper kan (Meer info). Voorbeelden zijn bv. sportclubs die zelf de sportinfrastructuur beheren, 

buurtbewoners die zelf het groenonderhoud in de wijk aansturen… 

Dit concept staat vermeld in het nieuw Vlaamse regeerakkoord.  

 

  

https://www.sampol.be/2011/11/van-stemmen-naar-praten-het-ideaal-van-de-deliberatieve-democratie
https://vng.nl/artikelen/wat-is-het-right-to-challenge
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 2. OVER DE WAKKERE BURGER vzw 
 

2.1. Geschiedenis 

 

Ontstaan 

DWB is ontstaan uit het volkshogeschoolwerk van de Stichting-Lodewijk de Raet. Deze instelling was al 

in de jaren 1960 een van de voortrekkers van projecten rond inspraak in het gemeentelijke 

cultuurbeleid. Een van de uitkomsten daarvan was de oprichting van gemeentelijke cultuurraden. 

Vanaf de jaren 1970 werd het participatielandschap uitgebreid met jeugd-, milieu- en andere 

adviesraden en werden ook hoorzittingen ingevoerd.  

Na de gemeentelijke fusies in 1976 nam de roep om meer inspraak en participatie nog meer toe, 

omdat in deze fusiegemeenten de afstand tussen burger en bestuur groter werd. In de aanloop naar 

de lokale verkiezingen van 1982 lanceerde de Stichting-Lodewijk de Raet daarom een campagne voor 

een burgergerichte democratisering van het lokale beleid. Naam van dat initiatief: ‘De Wakkere 

Burger’. Door het succes van die campagne werd in 1983 beslist om een autonome vzw De Wakkere 

Burger op te richten, met een eigen tijdschrift. 

Evolutie 

De nieuwe organisatie zette als pionier inspraak en participatie op de politieke agenda. DWB ijverde 

o.m. voor de invoering van vragenuurtjes op de gemeenteraad, participatieve beleidsontwikkeling bij 

ruimtelijke planning, overleg met burgers, openbaarheid van overheidsdocumenten en 

ombudsdiensten. Later verschoof deze focus. Onder meer om financiële redenen evolueerde DWB 

meer en meer in de richting van een adviesbureau dat diensten leverde aan lokale overheden zoals 

communicatie- en inspraakbegeleiding of moderatie van hoorzittingen. 

Begin jaren 2000 sloeg DWB bewust een nieuwe richting in. De arbeidsintensieve en langlopende 

opdrachten in een beperkt aantal steden en gemeenten slorpten het overgrote deel van de tijd op. 

Door de beperkte grootte van het team, raakte de taak om overheden en burgers warm te maken voor 

een meer participatieve bestuurscultuur op de achtergrond. Ook de naamsbekendheid van de 

organisatie daalde. 

DWB koos toen bewust voor een opdracht die opnieuw nauwer aansloot bij haar oorspronkelijke 

doelstelling: het bevorderen van de participatie van burgers aan het gemeentebeleid. DWB richtte zich 

meer op de ondersteuning van actieve burgers. Vooral het aanbod voor leden van gemeentelijke 

adviesraden was een duidelijk succes. Doorheen de jaren groeide DWB uit tot dé referenties inzake 

kennis over deze adviesorganen. 

Nieuwe strategie 

Bij de voorbereiding van het beleidsplan 2016-20 werd het duidelijk dat onze vroegere focus op 

formele participatie via adviesraden inmiddels niet meer volstond om participatie op zijn breedst te 

promoten. Burgerparticipatie neemt tegenwoordig veel meer verschillende vormen aan. Veel actieve 

burgers engageren zich vandaag op meer spontane en informele manieren in burgerinitiatieven. 

Bovendien hebben klassieke hoorzittingen en adviesraden in het participatielandschap gezelschap 

gekregen van nieuwe participatievormen: digitale platformen, G1000-achtige deliberatieve processen 

en dergelijke meer. 

Daarom zette DWB de voorbije jaren bewust een bocht in de richting de ondersteuning en de 

verspreiding van ‘innovatieve participatievormen’ en het begeleiden van informele, bottom-up 

burgerinitiatieven. 
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In het kader van innovatieve participatie organiseerden we onder meer reflectie- en studiedagen over 

het Right to Challenge en budgetparticipatie. Als startpunt voor onze ondersteuning van 

burgerinitiatieven organiseerden we in 2018 een grote Burgervuur-trefdag in het Vlaams Parlement. 

Daarna vonden nog verschillende laagdrempelige trefmomenten plaats, zodat burgerinitiatieven 

onderling konden netwerken en tips uitwisselen. 

Dit beleidsplan 2021-2025 bevestigt de strategische keuzes rond ‘innovatieve participatie’ en ‘bottom-

up burgerinitiatieven’. Wel leggen we enkele nieuwe accenten op basis van onze recente ervaringen. 

Naast deze klemtonen willen we in ons nieuwe plan ook meer nadruk leggen op een brede en diverse 

betrokkenheid bij participatieve trajecten – zie ook de beleidslijn ‘inclusieve participatie’. 

2.2. Missie en visie 

 

Missie 

DWB omschrijft haar missie als volgt in haar statuten: 

Art. 3. De vereniging heeft als ‘beweging voor participatie en lokale democratie’ tot opdracht om in de 

Vlaamse Gemeenschap de maatschappelijke beweging voor meer voorlichting, inspraak en 

beleidsparticipatie van de burgers te versterken en de ontwikkeling naar een meer participatieve 

democratie en de vorming tot democratisch burgerschap te bevorderen. 

De vereniging geeft daarbij voorrang aan het burgernabije, lokale politieke niveau, zonder de aandacht 

te verliezen voor het beleid van hogere overheden dat gevolgen heeft voor de kwaliteit van die lokale 

samenleving. 

Deze opdracht houdt een combinatie van activiteiten in zoals vorming en sensibilisering, 

maatschappelijke actie en beleidsbeïnvloeding, advies- en steunverlening ten behoeve van de 

plaatselijke praktijk, het ter beschikking stellen van deskundigen, publicaties, een gespecialiseerde 

documentatiedienst, studie- en onderzoekswerk, … 

Art. 4. De vereniging zal haar taak opvatten in de geest van politieke, filosofische en confessionele 

verdraagzaamheid en pluralistische samenwerking. 

Enige extra toelichting bij de statutaire omschrijving van de missie: DWB zet in op een versterking 

van de kwaliteit van de burgerparticipatie – zowel formele als informele vormen, zowel top-down, als 

bottom-up. Hierbij gaat de meeste aandacht naar het lokale niveau: gemeenten, buurten… Daar zijn 

beleidsingrepen vaak het meest tastbaar en kunnen samenwerkingen optimaal bloeien wegens de 

nabijheid van burger en bestuur. 

DWB is een politiek onafhankelijke en ongebonden organisatie. We spreken ons alleen uit over de 

kwaliteit van participatie en nemen geen positie rond concrete inhoudelijke beleidskeuzes. Wel streven 

wij naar een democratische, duurzame en inclusieve samenleving.  

DWB benadrukt sterk het belang om alle relevante groepen, perspectieven en meningen gelijkwaardig 

te betrekken bij participatieprocessen. Deze ‘brede inclusiviteit’ vormt voor ons een geactualiseerde 

invulling van de begrippen ‘verdraagzaamheid’ en ‘pluralisme’ uit de statuten.   

Visie op burgerparticipatie 

DWB gelooft in het belang van actief burgerschap en participatie om verschillende redenen:   

▪ Participatie democratiseert het bestuur. Democratie’ betekent letterlijk ‘het volk heerst’. Dat 

betekent dat de stem van het volk regelmatig moet gehoord worden en dus niet mag beperkt zijn 

tot het uitbrengen van een stem elke x jaar. Ook maatschappelijke groepen, die wat verder van de 

macht verwijderd zijn, worden daarbij betrokken.  

https://www.dewakkereburger.be/nl/burgervuur/nieuws/2247/relaas-van-een-eerste-geslaagde-burgervuur-trefdag
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▪ Participatie versterkt de inhoudelijke kwaliteit van het beleid. Zeker in onze complexe en 

heterogene samenleving is het nodig om de ‘wijsheid van het volk’ in te schakelen. Als alle 

verschillende perspectieven van de bevolking gehoord worden, heeft het beleid de beste 

handvaten om een antwoord te vinden op maatschappelijke uitdagingen. Zo kunnen zij ook 

knelpunten in een beleidsvoorstel op voorhand aanwijzen. 

▪ Participatie zorgt voor een beter draagvlak voor beleid. Betrokkenen kunnen hun bezwaren op 

voorhand uiten. Argumenten pro en contra bepaalde keuzes worden besproken. Dat leidt tot meer 

begrip en vermindert weerstanden. Als burgers een zeg krijgen in het beleid en hun leefomgeving, 

legitimeert het bestuur dus ook zichzelf. 

▪ Participatie zorgt voor empowerment en burgerschapsvorming. Deelnemers aan 

participatieprocessen of burgerinitiatieven ervaren hoe vergaderingen of acties functioneren, ze 

leren samenwerken, ze leren de werking van het lokaal bestuur kennen… Zo komen deze burgers 

zelf – onbewust - ook versterkt uit dat proces.  

Een samenleving vormgeven is volgens DWB dus geen exclusieve opdracht voor beleidsmakers en 

deskundigen, maar ook van burgers en middenveld. Burgers zijn de ervaringsdeskundigen van hun 

eigen leefomgeving en dus ideaal geplaatst om daarover input te geven.  

De visie van DWB op participatie vertrekt vanuit een aantal duidelijk gedefinieerde principes, met als 

gevolg dat wij de ene participatievorm duidelijk verkiezen boven de andere. De basisprincipes achter 

onze visie zijn de volgende: 

▪ Overleg: We verkiezen participatieprocessen waar tijd en ruimte is voor overleg tussen 

deelnemers. Mensen moeten hun ideeën en meningen kunnen delen en daarover in debat kunnen 

gaan. Zo kunnen ze begrip opbrengen voor elkaars standpunten en ervaringen of zelfs van mening 

veranderen. Daarom verkiezen we dergelijke ‘deliberatieve’ participatievormen duidelijk boven 

eerder ‘aggregatieve’ vormen waarbij enkel de som van de stemmen de uitkomst bepaalt (bv. 

referenda). 

▪ Inclusie: We verkiezen participatieprocessen waar voldoende actieve inspanningen gebeuren om 

ook moeilijk bereikbare groepen en hun perspectief aan te spreken. Participatie moet breed en 

divers gebeuren. Dat vereist aangepaste werkvormen, vergaderplaatsen, communicatie en 

doelgroepondersteuning. 

▪ Engagement van het beleid: We verkiezen participatieprocessen waarbij overheden op voorhand 

aangeven dat zij een eerlijk en open proces beogen, waarbij ze de resultaten oprecht meenemen 

in de besluitvorming. Het beleid moet de inspanningen en inbreng ernstig nemen. Indien 

voorstellen niet worden gevolgd is een eerlijke motivering het absolute minimum.  

▪ Onafhankelijke en deskundige procesbegeleiding: We verkiezen participatieprocessen die op 

een deskundige manier worden ontworpen en voldoende onafhankelijk worden begeleid door 

neutrale facilitatoren. 

▪ Juridische garanties: We verkiezen een beperkt juridisch kader voor burgerparticipatie dat ruimte 

laat voor creatieve processen. Wel is er onbetwist nood aan een aantal harde garanties op vlak van 

transparantie, inzage in overheidsinformatie en toegang tot bezwaarprocedures. Ook afdwingbare 

juridische hefbomen die burgers toelaten om kwesties op de politieke agenda te plaatsen. 

Visie op brede betrokkenheid en diversiteit  

DWB expliciteert in dit beleidsplan ook haar visie op diversiteit en op inclusieve participatie. De inhoud 

daarvan vindt u terug in de inleiding bij strategisch doel SD 3 in het hoofdstuk ‘Strategische en 

operationele doelen’.  
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Eigen waarden en normen  

Naast deze visie met basisprincipes, formuleerde DWB in het kader van een traject rond good 

governance ook nog een ‘ethische code’. Daarin staan de waarden en normen die medewerkers, 

bestuursleden en vrijwilligers van DWB naleven en uitstralen als zij de organisatie vertegenwoordigen.  

We verwijzen hiervoor naar het onderdeel over ‘Goed bestuur’ uit het hoofdstuk ‘Zakelijk plan’ en naar 

de bijlage waar u deze ethische code kan nalezen.  

2.3. Structuur 

DWB is een VZW. Het is een relatief kleine sociaal-culturele organisatie met een vrij eenvoudige 

structuur. De organisatie heeft 4 voltijdse medewerkers in dienst. Dit beleidsplan vertrekt ook van die 

personeelsbezetting – tijdelijk aangevuld met een projectmedewerker en/of een stagiair.  

De volledige werking, op enkele kleine zijtrajecten na, valt onder het decreet Sociaal-Cultureel Werk.  

Bestuurlijk niveau 

Bestuur  

Het Bestuur bestaat uit minstens 5 leden. Het bestuur komt in beginsel 4 keer per jaar samen. Vanuit 

het team is ook de coördinator aanwezig (behalve bij eventuele besluitvorming over 

personeelskwesties). Hoofdopdracht is het dagelijkse bestuur van de organisatie en het 

personeelsbeleid. 

Het Bestuur is vernieuwd in 2019 met 2 leden uit de A.V. Dat is een bewuste vertaling van de nieuwe 

strategische keuzes uit het vorige beleidsplan gericht op ‘burgerinitiatieven’ en ‘innovatieve 

participatie’. 

Algemene Vergadering 

De A.V. bestaat vandaag uit 18 leden. Zij komen in beginsel 2 keer per jaar samen: één keer in maart 

voor de formele goedkeuring van alle stukken m.b.t. werking en financiën, één keer in het najaar met 

een wisselende agenda. De A.V. kiest ook de bestuurders. Verder volgt en inspireert de A.V. vooral de 

inhoudelijke werking van DWB.  

Gelet op de nieuwe strategische keuzes in de vorige beleidsperiode werden in 2017 ook nieuwe 

profielen aangetrokken voor de A.V.: een mix van zakelijke knowhow en ervaring met innovatieve en 

bottom-up participatie.  

Leden van de A.V. brengen ook persoonlijk hun deskundigheid in bij concrete activiteiten (bv. als 

spreker op een trefdag) of bij verbetertrajecten (bv. rond communicatiebeleid, IKZ en good 

governance) bij de organisatie. 

Op de A.V. zijn ook alle medewerkers van DWB als waarnemer uitgenodigd als garantie voor 

transparantie en communicatie tussen het bestuurlijke en het uitvoerende niveau 

We houden de leden van de A.V. op de hoogte van de dagelijkse werking via regelmatige info-mails. 

Ze worden ook gratis uitgenodigd op onze activiteiten. 

Ad hoc werkgroepen  

Rond specifieke kwesties roept DWB ad hoc werkgroepen samen. Die bestaan doorgaans uit leden van 

het Bestuur, leden van de A.V. en externe deskundigen. Zij buigen zich over specifieke kwesties zoals 

bv. het communicatiebeleid of de verdere uitwerking van strategische keuzes.  

De komende beleidsperiode zal DWB een meer permanente werkgroep ‘inclusieve participatie’ 

worden opstarten. Die zal als klankbord worden ingezet bij de realisatie van het strategisch doel rond 
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‘inclusieve participatie’ uit dit beleidsplan. Uiteraard streeft DWB ernaar om zoveel mogelijk relevante 

maatschappelijke actoren in die werkgroep te betrekken. Op die manier willen we op maat van de 

betrokken doelgroepen onze acties uitwerken. 

Geassocieerde leden 

Naast de formele leden van Bestuur en A.V. voorziet het huishoudelijk reglement ook de mogelijkheid 

om zogenaamde ‘geassocieerde leden’ te betrekken. Dat zijn in feite ‘externe’ adviseurs die worden 

uitgenodigd voor werkgroepen en bijeenkomsten van de A.V., maar geen stemrecht hebben in de 

bestuursorganen van DWB. 

 

Uitvoerend niveau – Team van medewerkers 

Teamoverleg: De medewerkers van DWB komen in beginsel elke maandag samen voor uitwisseling 

over ieders bezigheden en om feedback of hulp te vragen en te verlenen bij lopende opdrachten. Dit 

overleg is ook het centrale uitvoerende sturingsorgaan waar beleidsplannen concreet worden 

ingevuld, nieuwe projecten vorm krijgen en taken worden verdeeld. Op het uitvoerende niveau willen 

we op een participatieve en gelijkwaardige manier de inbreng van alle medewerkers meenemen.  

Eén keer per maand is ook de voorzitter aanwezig op het teamoverleg als garantie voor een vlotte 

communicatie tussen team en bestuur.  

Bij de uitwerking van concrete projecten betrekt het team ook de relevante bestuursleden met nuttige 

expertise. Ook relevante externe stakeholders worden daarbij betrokken en/of bevraagd.  

Meer informatie over het personeel en personeelsbeleid vindt u terug in het hoofdstuk ‘Zakelijk plan’.  
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  3. ZELFEVALUATIE EN OMGEVINGSANALYSE  

 

De wereld is steeds in verandering, dus het participatielandschap evenzeer. Bij de opmaak van ons 

plan ging DWB dan ook op zoek naar alle nuttige informatie die onze keuzes kon onderbouwen (zie 

ook: het vorige hoofdstuk over de totstandkoming van dit plan).  

Wat wij lazen in literatuur, wat we hoorden in denkgroepen en van bevoorrechte getuigen… vatten we 

hier kort samen. 

We starten dit hoofdstuk met enkele relevante maatschappelijke ontwikkelingen die door 

onderzoekers werden vastgesteld.1 Daarna noteren we de belangrijkste concrete elementen uit onze 

SWOT-oefening. Die hebben we voor de leesbaarheid geordend aan de hand van de grote 

beleidslijnen van dit beleidsplan.  

Tenslotte zoomen we nog kort in op enkele specifieke ambities binnen team en bestuur.  

3.1. Een wereld in verandering. 

Demografische evoluties 

De wereldbevolking groeit: tegen 2050 zal de wereld ca. 9 miljard bewoners kennen. Ook in België zal 

de bevolking naar alle verwachtingen blijven toenemen: tegen 2025 zal ons land 12 miljoen inwoners 

hebben. Dat zorgt voor een toegenomen druk op onze manier van samenleven en onze ruimtelijke 

ordening. Om die transitie in goede banen te leiden, zullen overheden in dialoog moeten treden met 

experts en burgers. Nu al verenigen steeds meer burgers zich in burgerinitiatieven rond hun eigen 

concrete ideeën rond thema’s als mobiliteit, openbaar groen en leefomgeving. 

Naast de toenemende vergrijzing is een van de belangrijkste kenmerken van die groeiende bevolking 

ook de toenemende diversifiëring van de bevolking. Volgens schattingen zal het percentage van 

inwoners met buitenlandse roots in België in 2020 30% bedragen. Ook op religieus vlak stellen 

onderzoekers een steeds meer toenemende diversiteit vast.2 Die diversiteit biedt mogelijkheden, maar 

houdt ook risico’s in. Naast het gevaar op polarisatie is het helaas ook bekend dat sommige 

bevolkingsgroepen geconfronteerd worden met bepaalde drempels die hun participatie aan de 

maatschappij bemoeilijken.  

Op vlak van politieke participatie is het bijvoorbeeld aangetoond dat mensen in armoede en mensen 

met een niet-Belgische nationaliteit verhoudingsgewijs veel minder deelnemen aan 

participatieprocessen.3 DWB moet rekening houden met deze maatschappelijke ongelijkheid en 

uitsluiting en zorgen dat alle stemmen aan bod komen binnen participatieprocessen.  

Maatschappelijke evoluties 

De belangrijkste maatschappelijke evolutie met impact op DWB, is de verandering van vrijwillig 

engagement. Er is niet minder vrijwillige inzet en verenigingsleven, maar engagement vertaalt zich in 

 
1 Naast de hieronder geciteerde specifieke studies baseerden we ons in het algemeen op de 
toekomstverkenning 2025 die Socius bestelde bij Idea Consult: ‘Toekomstverkenning: de blik van sociaal-
cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten en jeugdwerk gericht op 2025’. 
2 Maly (I.), ‘Superdiversiteit: enkele cijfers in perspectief’,  
3 ‘Burgerschap en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie’, Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Brussel en Vermeersch (L.), Beleidsparticipatie van 
personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, HIVA-instituut KU Leuven, Leuven.  
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andere vormen. Steeds meer mensen organiseren zich op eigen initiatief en op basis van flexibele en 

wisselende samenwerkingsverbanden in plaats van de vroegere formele organisaties.  

Die veranderingen inzake vrijwillig engagement zorgen voor interessante mogelijkheden om bottom-

up participatie te verruimen. Om dat te realiseren moeten ten eerste bestaande participatievormen die 

geënt zijn op langdurige engagementen – zoals adviesraden – hun aanpak veranderen om ook lossere 

engagementen mogelijk te maken en aansluiting te vinden bij andere participatievormen. Ten tweede 

moeten de vele spontane burgerinitiatieven ondersteund worden. Zij hebben immers vaak (nog) niet 

de ervaring hebben om te kunnen wegen op het beleid. 

Ecologische evoluties 

Er is consensus over het feit dat er dringend maatregelen nodig zijn om het klimaat te redden. Toch 

komen politieke partijen bijzonder moeilijk tot een consensus welke maatregelen genomen moeten 

worden om bv. de CO2-uitstoot te reduceren en voldoende duurzame energie te produceren. Dat 

zorgt bij veel burgers voor frustratie. Tegelijkertijd zien we dat de klimaatproblematiek ook steeds 

meer burgers motiveert om zelf actie te ondernemen. Vele mensen starten initiatieven die bezig zijn 

met duurzaamheid en korte keten en recent zagen we zelfs dat organisaties zoals Climate Express en 

Youth for Climate enorme aantallen burgers wisten te mobiliseren. 

Economische evoluties 

De hierboven omschreven stijgende kosten inzake de sociale zekerheid zorgen voor toegenomen druk 

op de begroting van de verschillende Belgische regeringen. De overheid stelt daardoor steeds meer 

delen van de welvaartsstaat in vraag: wat zijn de prioritaire taken van de overheid en welke kunnen 

eventueel uitgevoerd worden door private organisaties of zelfs burgers? Vaak wordt dan naar de 

Nederlandse ‘participatiesamenleving’ gekeken. Daar hebben burgers vele taken die vroeger door de 

overheid gebeurden – al dan niet vrijwillig – overgenomen. Ook in het recent ondertekende Vlaamse 

Regeerakkoord dook de ambitie op om een kader uit te werken om het ‘right to challenge’ – waarmee 

burgers hun overheid kunnen ‘uitdagen’ om zelf taken over te nemen – vorm te geven. 

In Nederland zagen we eerder – in economische moeilijke tijden - ook voorbeelden van gemeenten 

die op vlak van besparingen en investeringen nadrukkelijk op zoek gingen naar de mening van de 

bevolking over waar de beleidsprioriteiten liggen. De centrale vraag: waar kunnen we best wel en best 

niet saneren? We komen dan op het domein van ‘begrotingsparticipatie’.  

Een ander gevolg van de druk op de begroting zijn de herhaalde besparingen die in verschillende 

departementen worden doorgevoerd. Ook in het sociaal-cultureel werk doen die besparingen zich 

voelen. Na enkele eerdere besparingsrondes moet DWB ook in 2020 6% besparen en de sector als 

geheel zal dat in de komende jaren ook moeten verduren. Aangezien dit vaak betekent dat 

organisaties minder activiteiten kunnen uitvoeren, vermoeilijkt dit ook de kansen op onderlinge 

samenwerking met de rest van het sociaal-culturele middenveld.  

Politieke evoluties 

Het vertrouwen in de politiek daalt.4 Dat uit zich bijvoorbeeld in verhoogd absenteïsme bij de 

verkiezingen, maar ook de toenemende polarisatie die vele burgers ervaren. Tegelijk stelde de Vlaamse 

stadsmonitor echter vast dat de bereidheid om mee te praten over de stad tijdens ongeveer dezelfde 

periode met 5 procentpunten is toegenomen.5 Een groeiend aantal burgers wil dus graag meedenken 

over beleid en de toekomst van hun stad. Dat opent mogelijkheden voor besturen om 

participatieprojecten uit te tekenen. En omdat onderzoek aantoont dat goed uitgevoerde participatie 

 
4 Een studie van 2018 toonde bijvoorbeeld dat het vertrouwen in de Vlaamse politieke instellingen de laatste 
10 jaar verminderd was: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vertrouwen-in-instellingen 
5 Stadsmonitor 2017, pp 406-407. 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vertrouwen-in-instellingen
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leidt tot meer vertrouwen in de politiek, kunnen we hier een interessante maatschappelijke win-win 

boeken.  

Steeds meer besturen trekken ook deze conclusie en tonen zich gemotiveerd om met nieuwe 

participatievormen aan de slag te gaan. Interessant daarbij is dat onderzoek aantoont dat vooral 

deliberatieve participatievormen een uitermate geschikt instrument tegen polarisatie zijn.6  

Technologische evoluties 

De technologische innovatie zet zich door. Voor onze organisatie zijn in deze zin vooral de 

toegenomen mogelijkheden door digitalisering erg relevant. Allereerst zorgen sociale media voor 

nieuwe mogelijkheden om te communiceren, maar ook om samenwerkingen te sluiten en te 

mobiliseren – zoals we recent nog zagen bij de klimaatbeweging. Ten tweede opent nieuwe 

informatietechnologie steeds nieuwe deuren op vlak van transparantie en participatie. Belangrijke 

beleidsinformatie (bv. de begroting) kan makkelijker toegankelijk en begrijpelijk worden gemaakt voor 

een breed publiek. Via digitale tools kan men makkelijker een zeer grote groep mensen betrekken bij 

participatieve projecten. 

Tegenover deze voordelen staan wel nog enkele belangrijke bezwaren. Ten eerste zijn niet alle 

bevolkingsgroepen even goed mee met deze technologische vernieuwing: ouderen, mensen in 

armoede en mensen die het Nederlands minder machtig zijn, vinden moeilijker hun weg naar 

participatieprojecten. Ten tweede blijft mensen fysiek samenbrengen cruciaal omdat het voorlopig 

bijzonder moeilijk blijft om een inhoudelijk kwalitatief debat te voeren via digitale tools. Omdat DWB 

sterk gelooft in de democratische meerwaarde van informatie en debat, is het dus zaak om te 

bestuderen op welke manier de voordelen en nadelen van online en offline participatie op een zo 

optimaal mogelijke manier kunnen verbonden worden.  

3.2. Binnenblik: een evaluatie van sterktes en zwaktes 

 

STERKE PUNTEN 

Algemeen 

Sterk merk: DWB heeft een uitgebreide kennis over participatie en beleidsinvloed en wordt ook als 

dusdanig erkend in het werkveld. Klassiek waren we al een belangrijk aanspreekpunt op vlak van 

gemeentelijke adviesraden. Ondertussen worden we door onze nieuwe werking rond bottom-up 

participatie en nieuwe participatievormen (bv. begrotingsparticipatie) ook regelmatig gevraagd voor 

jury’s, stuurgroepen en samenwerkingen.  

Onafhankelijke positie: DWB ervaart haar positie als onafhankelijke, pluralistische organisatie als een 

sterkte. Samengevat: DWB heeft een duidelijke visie over de benodigde kenmerken voor kwaliteitsvolle 

participatieve processen, maar spreekt zich niet over de inhoudelijke beslissing aan het eind van dat 

proces. Vanwege die positie wordt DWB door een breed spectrum aan organisaties alsook lokale 

besturen gezien als een neutrale en geloofwaardige procesbegeleider of partner.  

Professionalisering: DWB heeft de voorbije jaren verschillende stappen gezet op het vlak van 

professionalisering, IKZ en good governance. Zoals ook de visitatiecommissie opmerkte is DWB steeds 

een zelfkritische organisatie geweest, maar in de voorbije jaren werd bewust meer actieve aandacht 

geschonken aan bv. functioneringsgesprekken, een systematische aanpak van kwaliteitszorg via het 

EFQM-model en een professionele doorlichting op vlak van good governance. 

 
6 Caluwaerts (D.), ‘Building bridges across political divides: experiments on deliberative democracy in deeply 
divided Belgium’. 
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Divers(er) doelpubliek: DWB is er de afgelopen beleidsperiode in geslaagd om, dankzij haar nieuwe 

strategische keuzes, een veel ander en diverser doelpubliek te bereiken. Naast de burger-experts uit 

adviesraden bereiken we vandaag ook burgers en doe-het-zelvers die zich in spontane 

burgerinitiatieven verenigen. Zowel op onze activiteiten voor burgerinitiatieven als op de live-events 

van Hallo Politici bereikten we een opvallend jonger en vrouwelijker publiek dan op onze reguliere 

vormingsactiviteiten. Met de campagne Ik Stem Ook werkten we in verschillende gemeenten met 

stemgerechtigde niet-Belgen. Tot slot slaagden we er met enkele toegankelijke en grote online 

projecten in om een groot aantal mensen te bereiken. Het recente platform met info over 

gemeentelijke budgetten ‘Jegemeentetelt.be’ werd sinds de lancering begin 2019 meer dan 50.000 

keer bezocht. 

Innovatieve participatie 

Expertise: DWB heeft zich op korte termijn de nodige kennis eigen gemaakt over innovatieve 

participatievormen zoals het ‘right to challenge’ en ‘burgerbegrotingen’. We legden daarvoor contact 

met binnen- en buitenlandse deskundigen en praktijkmensen. Zo formuleerden we een kritische en 

onderbouwde visie over deze onderwerpen. Inmiddels wordt onze expertise ook extern erkend. DWB 

richtte bv. samen met enkele Vlaamse en Nederlandse academici, middenveldorganisaties en bedrijven 

een netwerk rond burgerbegrotingen op. Die samenwerking leidde in 2019 tot een gedeeld online 

kennisplatform over burgerbegrotingen en een inspiratiedag met praktijken uit Vlaanderen, 

Nederland, Duitsland en UK. 

Breed bereik: Het project ‘Je Gemeente Telt’, een platform dat de begrotingen van gemeenten op een 

begrijpbare manier voorstelt, was een groot succes met de nodige media-aandacht tot gevolg. 

Hetzelfde kan gezegd worden voor ons platform voor politieke vragen ‘Hallo Politici’ (2014-2019), 

waarvan zowel de website als de live events de nationale media haalden. 

Referentie inzake adviesraden: DWB heeft een even brede als sterke reputatie als kennis- en 

begeleidingscentrum voor gemeentelijke adviesraden. We zijn een grote – zo niet de grootste – 

referentie in Vlaanderen op dit vlak. DWB heeft een zeer uitgebreide gespecialiseerde kennis over de 

regelgeving en de werking van adviesraden. We hebben een duidelijke toekomstvisie over hoe 

adviesraden meer out-reachend, kwalitatiever en relevanter kunnen worden. Onze jarenlange inzet 

vertaalt zich ondertussen in heel wat plaatselijke vernieuwing binnen deze raden. 

Burgerinitiatieven 

Kwalitatieve events: Hoewel DWB zich pas sinds mei 2018 ten volle op de ondersteuning van 

burgerinitiatieven richt, zijn we er wel al in geslaagd om verschillende kwalitatieve evenementen te 

organiseren. En dat met een behoorlijk bereik van actieve burgers. Op een eerste trefdag in mei 2018 

waren ongeveer 90 aanwezigen en ook bij volgende kleinschaligere events waren er 20 tot 40 actieve 

burgers aanwezig. 

Basisexpertise: op vlak van inhoudelijke expertise legden we al een stevige basis dankzij het 

opbouwen van een praktijkendatabank en het uitwerken van een eerste vormingspakket. Dit werk 

zetten we voort in de volgende beleidsperiode.  

Inclusieve participatie: Succesvolle campagne: De campagne over stemrecht voor niet-Belgen ‘Ik 

Stem Ook’ die DWB, i.s.m. Orbit vzw en het Minderhedenforum, was een opvallend succesverhaal. Met 

relatief bescheiden investeringen werden mooie resultaten bereikt. In gemeenten waar de campagne 

nadrukkelijk aanwezig was met info-sessies e.d.m. noteerde men opvallend veel registraties van 

nieuwe kiezers: 2 tot 5 keer meer dan het gemiddelde Vlaamse percentage. De campagne inspireerde 

ons om deze beleidsperiode een aparte beleidslijn over inclusieve participatie uit te bouwen. 

 

  

http://www.ikstemook.be/
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ZWAKKE PUNTEN  

Algemeen 

Onderzoek: het blijven opvolgen van academisch onderzoek op vlak van participatie gebeurt 

momenteel te fragmentair. Om dat te verhelpen, zal DWB nog meer inzetten op netwerking met de 

academische wereld. Op vlak van burgerinitiatieven en begrotingsparticipatie is DWB bijvoorbeeld al 

deel van een netwerk waar academici ook deel van uitmaken als lid of expert.  

Interne taakverdeling: Door vaak wisselende opdrachten bestaat er bij momenten soms 

onduidelijkheid over de taakverdeling, de persoonlijke autonomie en verantwoordelijkheid onder de 

medewerkers. Deze kwestie kwam ook aan bod tijdens de functioneringsgesprekken. Om dat te 

verhelpen, doorloopt DWB in 2019 en 2020 een professionele doorlichting inzake good governance en 

interne kwaliteitszorg. De resultaten van die doorlichting zullen in de volgende beleidsperiode 

uitgerold worden; met inbegrip van duidelijkheid over verantwoordelijk en autonomie per 

medewerker.  

Te sterk vraaggestuurd: DWB werkte in het verleden sterk vraag-gestuurd in plaats van aanbod-

gestuurd. We speelden vooral in op aanvragen van burgers en lokale besturen, in plaats van zelf 

thema’s en activiteiten in de kijker te zetten. De nieuwe strategie gericht op bottom-up en innovatieve 

participatie bracht hier de laatste tijd verandering in, maar DWB moet intern blijvend de reflex 

bewaken om vooral focus te houden op de eigen strategie en doelen, i.p.v. het inspelen op toevallige – 

maar soms wel interessante – vragen. Zo zouden we bijna voltijds voor adviesraden kunnen blijven 

werken, terwijl we bewust moeten bewaken dat onze nieuwe doelen en aanbod voldoende aandacht 

krijgen.  

Innovatieve participatie 

Minder zicht op adviesraden: Hoewel DWB nog steeds een goed overzicht heeft over het 

adviesradenlandschap, leidde de afbouw van onze werking rond adviesraden toch tot minder 

contacten, tot minder zicht op nieuwe lokale goed praktijken. Ook deze periode blijven we de werking 

rond adviesraden beperken (zie verder). Het zal dus een aandachtspunt blijven om ondanks deze 

verminderde werking actief te zoeken naar actuele goede voorbeelden.  

Arbeidsintensief: DWB heeft in het verleden erg veel tijd en energie geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van digitale participatietools: bv; Hallo Politici, JeGemeentetelt.be…. Vaak waren dat projecten waar 

enorm veel voorbereidend werk en overleg nodig bleek. Het andere werk kwam bij momenten in het 

gedrang. We moeten hier in de toekomst bedachtzaam mee omgaan en enkel de meest interessante 

experimenten nog uitvoeren. 

Burgerinitiatieven  

Naamsbekendheid bij bottom-up: Omdat DWB pas in mei 2018 van start ging met haar 

ondersteuning van burgerinitiatieven, kan de bekendheid als aanspreek- of ondersteuningspunt voor 

actieve burgers nog beter. Hoewel we hier duidelijk progressie merken – zowel 

middenveldorganisaties als actieve burgers vinden ons met vragen over beleidsinvloed, blijft het een 

aandachtspunt om ons in de markt te zetten als steunpunt voor burgerinitiatieven. Dat zullen we doen 

door ten eerste sterk in te zetten op samenwerking en netwerking met andere middenveldorganisaties 

die burgerinitiatieven ondersteunen. Daarnaast ondernemen we ook verschillende extra initiatieven om 

burgerinitiatieven beter te traceren en te bereiken. 

Neutraliteit: Onze keuze om geen standpunten in te nemen over inhoudelijke maatschappelijke en 

politieke kwesties maakt ons voor sommigen een interessante partner. Maar bij de werking voor 

burgerinitiatieven vormt dit een rem. Deze bottom-up initiatieven verenigen zich bij uitstek rond 

inhoudelijke ‘strijdpunt’. Zij zien onze organisatie dus minder als natuurlijke bondgenoot. We vangen 

dat nu op door fors in te zetten op samenwerking met andere, thema-gerelateerde organisaties. 
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Inclusieve participatie 

Kennis en bereik van doelgroepen: DWB heeft de nodige expertise in huis om inclusieve 

participatietrajecten te ontwerpen en tot een goed einde te brengen. Omdat we echter maar een klein 

team vormen, is het onmogelijk om de expertise voor het werken met alle mogelijke doelgroepen en 

kansengroepen (mensen in armoede, etnisch-culturele minderheden, mensen met een beperking, 

kortopgeleiden…) zelf in huis te halen. Om dat probleem te ondervangen zullen we samenwerken met 

lokale en bovenlokale verenigingen die de doelgroep zeer goed kennen. Tijdens de voorbereidende 

gesprekken voor dit meerjarenplan toonden verschillende organisaties al enthousiasme voor zulke 

samenwerkingen. In het verleden deden we dat bijvoorbeeld al met Orbit vzw en het 

Minderhedenforum. 

Samenstelling bestuur en team: Om het belang van inclusie als basisvoorwaarde voor goede 

participatie te benadrukken, is het belangrijk om zelf ook inclusie uit te stralen. Het team en de 

bestuursorganen van DWB zijn echter te homogeen samengesteld. Hoewel het team op vlak van 

gender in balans is, zijn mannen nog steeds oververtegenwoordigd in de AV en Raad van Bestuur. 

Daarnaast zijn verschillende maatschappelijke groepen (mensen met een migratieachtergrond, mensen 

in armoede,…) vandaag weinig betrokken. DWB wil dat opvangen door de vernieuwingsoperatie van 

de AV, waarvan een eerste fase 2 jaar geleden werd afgerond, vanaf 2020 voort te zetten door diverse 

profielen aan te trekken. Daarnaast letten we uitdrukkelijk op om via experts alle belangrijke 

doelgroepen input te laten geven op de opmaak van ons beleidsplan. We betrekken doelgroepen ook 

in werkgroepen bij onze beleidsplanning  

3.3. Buitenblik: Een inschatting van kansen en bedreigingen 

 

KANSEN 

Experimenteerdrang rond innovatie: Via onze contacten met lokale besturen stelden we vast dat 

veel gemeenten enthousiasme tonen om te experimenteren met innoverende vormen van 

burgerparticipatie. DWB kreeg sinds de laatste lokale verkiezingen talloze vragen om de werking van 

adviesraden te vernieuwen. Daarnaast is budgetparticipatie tijdens de laatste legislatuur helemaal 

doorgebroken en zijn er nu steeds meer burgers en gemeenten die met vormen van deliberatieve 

democratie aan de slag willen. DWB moet actief deze kansen in de tussenruimte tussen burger en 

beleid oppikken.  

Financiële opportuniteiten: Begeleidingen voor projecten inzake innovatieve participatie kunnen 

doorgaans tegen betaling gebeuren. De inkomsten die we genereren uit deze activiteiten kan DWB 

investeren in een aanbod voor doelgroepen en burgerinitiatieven die niet over budget beschikken. En 

het helpt de organisatie om iets minder afhankelijk te zijn van subsidies. 

Nieuw publiek: In het recente verleden slaagde DWB erin om dankzij haar werking rond nieuwe 

thema’s zoals “right to challenge”, “commons” of “budgetparticipatie” een nieuw en jonger publiek te 

bereiken. Reflectie- en studiemomenten over dergelijke actuele participatietrends leverden telkens 

volle zalen op.   

Burgerinitiatieven 

Nieuw engagement: Zoals in de omgevingsanalyse werd beschreven is actief burgerschap in bottom-

up-initiatieven een groeiend fenomeen. DWB kan deze evolutie ondersteunen.   

Goedkope, toegankelijke knowhow: DWB kan als gesubsidieerde sociaal-culturele organisatie zijn 

knowhow gratis, goedkoop of in ruil voor een wederdienst (bv. vrijwillige inzet als 

spreker/praktijkdeskundige op trefdag) aanbieden aan actieve burgers en burgercollectieven. In 
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tegenstelling tot gemeenten en professionele organisaties hebben deze burgerinitiatieven immers 

geen budget voor extern advies.  

Vraag naar expertise: Tijdens bevragingen, netwerkmomenten en vormingen stelde DWB vast dat 

veel burgerinitiatieven op zoek zijn naar ‘tools’ om concrete zaken van hun overheid gedaan te krijgen 

of naar manieren om goede relaties met hen te onderhouden.  

Unieke positie: Veel organisaties ondersteunen burgerinitiatieven, maar inzake expertise over 

beleidsinvloed en contacten met overheden heeft DWB toch een unieke positie. Dit maakt van DWB 

een graag gevraagde partner in de ondersteuning van activiteiten voor burgerinitiatieven. 

Inclusieve participatie 

Vraag naar expertise: Tijdens bevragingen, netwerkmomenten en vormingen stelde DWB vast dat 

bijzonder veel middenveldorganisaties die met specifieke doelgroepen werken, vragende partij zijn 

voor samenwerkingen met een organisatie die de wetmatigheden van participatie en beleidsinvloed 

onder de knie heeft. Er is dus een zeker ‘gat in de markt’ voor een organisatie als DWB.  

 

BEDREIGINGEN 

Algemeen 

Besparingen: De besparingsronde bij het sociaal-cultureel werk en andere beleidsdomeinen zorgen 

voor ongerustheid. Niet alleen voor de eigen werking, maar omdat de onzekerheid bij andere 

organisaties zich laat voelen. De vraag is of zij nog tijd en energie kunnen investeren in een 

samenwerking met DWB.  

Arbeidsintensieve thema’s: voor ons aanbod naar adviesraden heeft DWB een kant-en-klaar aanbod 

ter beschikking. Met relatief weinig tijd en energie kon een groot aantal activiteiten worden uitgevoerd 

en herhaald. (De ontwikkeling van) ons aanbod rond bottom-up participatie, inclusieve participatie en 

de rest van innovatieve participatie is veel arbeidsintensiever. Vaak gaat dit ook over eenmalige 

projecten. De focus van DWB zal dus vooral moeten gaan naar kwaliteit in plaats van kwantiteit en 

naar het streven naar een maximale impact voor de acties die we ondernemen. 

Innovatieve participatie  

Arbeidsintensief: Om onze ambities rond nieuwe participatievormen te realiseren, is er vanuit DWB 

een zekere wendbaarheid en capaciteit nodig om nieuwe fenomenen te bestuderen en hier snel op te 

kunnen reageren. Hoewel dit boeiend en motiverend is, kan dit wel de nodige druk leggen op ons 

kleine team. Enigszins proberen we hier op in te spelen door de nodige witruimte te voorzien in de 

meerjarenplanning en fors in te zetten op netwerkvorming, om zo nieuwe innovaties zo snel mogelijk 

op het spoor te komen. 

Burgerinitiatieven  

Traceren van initiatieven: Omdat burgerinitiatieven zich zeer sterk richten op actuele problemen, zijn 

ze vaak ook tijdelijk van karakter. Dat maakt het moeilijk om duurzame netwerken uit te bouwen met 

interessante initiatieven. Het zal zaak zijn om constant inspanningen te leveren om nieuwe initiatieven 

op het spoor te komen en om sterk in te zetten op begeleiding op maat in plaats van klassiek 

vormingswerk. Via het online ontsluiten van onze expertise, het aanwezig zijn op plaatsen waar 

burgerinitiatieven elkaar ontmoeten en het sluiten van de nodige samenwerkingen met andere 

organisaties moet dat lukken. 

Bekendheid: Hoewel DWB een sterk merk is bij lokale besturen, middenveldorganisaties en 

adviesraden, is er nog werk aan onze naamsbekendheid bij burgerinitiatieven. Omdat we ons pas sinds 

mei 2018 toespitsen op het ondersteunen van burgerinitiatieven, kent de doelgroep ons nog niet heel 
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goed. Wel kwamen het laatste jaar steeds meer initiatieven aankloppen voor informatie en advies. Om 

dat op te vangen, zullen we als organisatie zelf meer naar burgerinitiatieven toestappen op plaatsen 

waar zij samenkomen, en veel samenwerken met andere ondersteuners van de doelgroep.  

Financiële kosten: Omdat actieve burgers en burgercollectieven zelden over budgetten beschikken 

voor ondersteuning, moet DWB haar kennis gratis aanbieden. Daarnaast moet DWB ook vaak instaan 

voor een groot deel van de logistieke kant van de activiteit, met de nodige werkuren en financiële 

kosten tot gevolg.  

Beperkt geloof in overheid: Een drempel voor DWB is wellicht ook de vaststelling dat een aantal 

burgerinitiatieven misschien geen ‘nieuwe democratievorm’ zijn, maar misschien eerder een symptoom 

zijn van wat de Nederlandse sociologe Evelien Tonkens ooit omschreef als ‘goedgemutste 

machteloosheid’: burgers die zelf een initiatief nemen omdat ze geen geloof meer hebben in hun 

democratische overheden op vlak van bv. klimaat- of armoedebeleid. Misschien is dit evenzeer een 

kans voor DWB: hen toch wijzen op kansen tot samenwerking en overleg met lokale besturen. 

3.4. Ambities binnen de organisatie  

 

Naast de zelfevaluatie en omgevingsanalyse peilden we ook intern naar persoonlijke ambities binnen 

onze organisatie. Welke doelen zorgen voor extra energie binnen het team? Welke accenten willen 

medewerkers en bestuursleden zelf leggen?  

Nadat de individuele ambities werden samengelegd kwamen de volgende punten naar boven als de 

meest brandende ambities die het team wil verwezenlijken:  

Aandacht voor diversiteit: Er bestaat heel wat ambitie in de organisatie om meer aandacht te hebben 

voor de diversiteit in de samenleving in relatie met burgerparticipatie. Er zou permanente en actieve 

aandacht moeten zijn voor een brede en diverse betrokkenheid bij beleid en samenleving. DWB moet 

dus inzetten op meer inclusieve participatie. 

Aandacht voor democratisch burgerschap: Er bestaat al langer een vraag in de organisatie om 

opnieuw meer aandacht te schenken aan kritische, informatieve activiteiten over de werking van onze 

democratie, aan info-sessies over verkiezingen en werking van de overheid…  
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  4. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELEN 

 

Vanuit de SWOT- en omgevingsanalyse distilleerden we volgende doelen als meest wenselijke 

toekomstige beleidslijnen voor DWB: 

▪ Versterking van de impact en beleidsinvloed van actieve burgers en bottom-up initiatieven. 

▪ Verspreiding van nieuwe participatievormen die overeenkomen met onze visie op participatie. 

Kritische analyse van nieuwe participatievormen die minder overeenkomen met onze visie. 

▪ Versterken van de aanwezigheid van alle relevante stemmen en groepen in participatieprocessen 

▪ Aandacht voor informatie en educatie rond verkiezingen en democratische instellingen. 

De strategische (SD) en operationele doelen (OD) worden geëxpliciteerd in dit hoofdstuk.  

4.1. Bottom-up burgerparticipatie 

 

SD1: Bottom-up burgerinitiatieven zijn ondersteund om op een doelgerichte 

manier in dialoog te gaan met (lokale) besturen  

 

Uitgangspunten 

De opkomst van spontane burgerinitiatieven is een duidelijk teken van hoe de democratie verandert, 

noteren participatie-experts Filip De Rynck en Stef Steyaert in hun recente boek ‘De participatieve 

omslag’.7 Zoals we eerder al aanhaalden, is het aantal burgerinitiatieven de laatste jaren inderdaad 

enorm toegenomen. Actieve burgers verenigen zich rond een gemeenschappelijke, concrete kwestie 

en proberen zo zélf iets te veranderen. Een aantal van die bottom-up initiatieven kijkt daarbij ook 

nadrukkelijk richting het beleid: zij willen bv. iets veranderen in de openbare ruimte (zoals meer groen, 

de herinrichting van een plein…). Andere burgerinitiatieven richten zich op het eerste zicht minder 

expliciet op de overheid: ze organiseren zelf een stadstuintje, een repaircafé of onderlinge ontmoeting. 

Maar ook deze initiatieven, komen op de een of de andere manier vaak toch in aanraking met die 

overheid: bv. voor het verkrijgen van een zaaltje, subsidies of logistieke ondersteuning. Sowieso 

functioneren zij binnen een juridisch kader dat vormgegeven wordt door politici.8 Omdat deze 

burgerinitiatieven een onlosmakelijk onderdeel zijn van de bottom-up democratie, willen wij hen 

helpen om vat te krijgen op de werking van hun overheid. 

 

Vorige beleidsperiode 

De ondersteuning van de bottom-up burgerparticipatie was een onderdeel van onze nieuwe strategie 

uit de vorige beleidsperiode. Toen maakte DWB de strategische keuze om meer aansluiting te vinden 

bij actuele trends in het participatielandschap. Het startmoment voor onze werking rond 

burgerinitiatieven was de lancering van ons project ‘Burgervuur’ in mei 2018. We lanceerden toen een 

digitaal platform met praktijkvoorbeelden van lokale initiatieven en organiseerden een geslaagde 

trefdag in het Vlaams Parlement met ongeveer 90 grote en kleine burgerinitiatieven. Na dat 

evenement hielden we een uitgebreide bevraging naar de verwachtingen van deze actieve burgers 

tegenover de overheden. Dat resulteerde begin 2019 in een inspiratienota voor burgerparticipatie, die 

we bezorgden aan alle gemeentebesturen. Later in 2019 volgden nog twee andere trefmomenten 

 
7 F. De Rynck en S. Steyaert, De participatieve omslag. Onze democratie in transitie, p 115. 
8 Zie ook F. De Rynck en S. Steyaert, De participatieve omslag. Onze democratie in transitie., pp 132-133. 
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(‘Verandercafés) in samenwerking met Socius en een derde activiteit in samenwerking met De 

Federatie, Kwadraet en Vormingplus Oost-Brabant. 

Belangrijk aandachtspunt hierbij: DWB ondersteunt enkel de proceskant van deze bottom-up 

participatie. Wij helpen burgerinitiatieven om de weg te vinden naar het beleid, maar doen zelf geen 

inhoudelijke uitspraken over wat de beste beleidskeuze zou zijn. Dat zou immers indruisen tegen het 

politiek onafhankelijke karakter van onze organisatie.  

Op basis van deze nieuwe ervaringen trokken we twee belangrijke conclusies: 

▪ Burgerinitiatieven verschijnen en verdwijnen in snel tempo. Deze initiatieven ontdekken en 

bereiken is daarom geen eenvoudige opdracht. Het is ook niet eenvoudig om een planmatige 

werking voor en duurzame netwerken met burgerinitiatieven uit te bouwen. Een actieve 

aanwezigheidspolitiek in dit veld en strategische netwerking zijn nodig.  

▪ Burgerinitiatieven worden vaak gepercipieerd als bestaande uit hoogopgeleide witte 

middenklassers. De voortrekkers beantwoorden inderdaad vaak aan dat profiel, maar daarnaast 

tellen burgerinitiatieven vaak nog andere profielen – bv. ‘doeners’ gericht op actie ondernemen – 

met heel andere achtergronden, zoals Emilie Van Daele ook vaststelde.9 Bovendien komt hun 

impact ook ten goede aan andere groepen in de gemeente of buurt. Burgerinitiatieven die ijveren 

voor betere fietspaden of snelheidsbeperkingen strijden uiteindelijk voor een betere en veiligere 

mobiliteit voor iedereen.  

Een dik jaar na de opstart van Burgervuur wordt DWB steeds vaker aangesproken door 

middenveldorganisaties en vormingsinstellingen als expert in bottom-up participatie – getuige 

daarvan ook de vele activiteiten die we samen met andere organisaties lanceerden. DWB wordt dus 

meer en meer erkend als een relevante ondersteuner van burgerinitiatieven. Ondertussen vinden ook 

lokale burgerinitiatieven de weg naar DWB met concrete vragen: hoe start ik een buurtactie, hoe 

contacteer ik mijn lokale overheid… De visitatiecommissie apprecieerde het dat DWB deze nieuwe weg 

insloeg richting burgerinitiatieven en moedigde ons aan om deze inspanningen verder uit te bouwen. 

Daarom zetten we in de komende beleidsperiode de volgende lijnen uit. 

 

OD 1.1: BURGERINITIATIEVEN BESCHIKKEN OVER DE NODIGE BAGAGE OM TE WEGEN 

OP DE LOKALE POLITIEK EN SAMENLEVING 

DWB wil burgerinitiatieven de nodige tools bezorgen om constructief in dialoog te treden met hun 

bestuur. Op verschillende manieren zorgen we dat ze de nodige expertise verwerven over de werking 

van hun bestuur, het onderhouden van goede contacten daarmee en de mogelijkheden tot 

beleidsinvloed. Daarnaast stelden we vast dat er ook veel vraag is naar het ‘democratiseren’ van de 

interne organisatie. Hoe kunnen we met ons initiatief naar buiten treden? Hoe betrekken we andere 

buurtbewoners of nieuwe relevante doelgroepen?  

Acties:  

1. DWB heeft een veelzijdig educatief aanbod voor bottom-up burgerinitiatieven om hun 

greep te vergroten op beleid en leefomgeving. 

We leggen, in plaats van klassiek vormingswerk, een sterke nadruk op het onderling uitwisselen 

van nuttige tips & tricks en van concrete verhalen van andere burgerinitiatieven. Dit op vraag van 

deze burgerinitiatieven zelf. We plaatsen deze hands-on informatie vervolgens binnen een breder 

kader van beleidsinvloed en de werking van de politiek. Rond verkiezingsperiodes maken we ook 

tijd vrij om burgerinitiatieven op vraag te ondersteunen bij de opmaak van ‘eisenbundels’ of 

‘inspiratienota’s’ (naar analogie van de memoranda van de adviesraden), die zij kunnen 

overbrengen aan politieke partijen en/of lokale beleidsmakers. 

 
9 E. Van Daele, ‘Een middenveld dat burgerinitiatieven ondersteunt’. TerZake Magazine 2017/nr. 2. 
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2. DWB ontsluit haar knowhow inzake participatie voor bottom-up burgerinitiatieven  

We zetten meer dan ooit sterk in op de online ontsluiting van onze knowhow. Omdat we minder 

middelen ontvingen dan aanvankelijk gevraagd is dit ook een manier om efficiënter te werken: 

meer online informatie en overleg i.p.v. tijdrovende verplaatsingen voor overleg ter plaatse (zie de 

activiteiten uit punt 1 net hiervoor). We focussen vooral op informatie die zo concreet en 

toepasbaar mogelijk is. We vertalen onze kennis dus in infofiches en stappenplannen en vertalen 

de essentie van onze educatieve inhoud in korte online filmpjes (zie: eerder werk voor een online 

cursus voor sportraden). Ook bouwen we verder aan de praktijkendatabank met goede 

voorbeelden van burgerinitiatieven. Via onze website, nieuwsbrief en sociale media verspreiden we 

deze informatie. Dit is een antwoord op de vaststelling dat burgerinitiatieven vooral snelle hulp en 

informatie verwachten. Zij hebben vragen op het moment dat hun kwestie plots actueel wordt. Op 

voorhand geprogrammeerd cursuswerk is dus minder geschikt.  

3. DWB bouwt een eerstelijnswerking voor burgerinitiatieven uit waarbij we ons profileren als  

‘makelaar in kennis’.  

We verzamelen een pool van ervaren actieve burgers met specifieke ervaringsdeskundigheid. Zij 

kennen door hun hun eigen praktijkervaringen de do’s en don’ts van bottom-up participatie (bv. 

inzake het verkrijgen van inzage in overheidsinformatie, de organisatie van een buurtcomité of het 

efficiënt organiseren van de interne werking). Deze ‘burger-experts’ kunnen zeer praktijkgericht 

advies verlenen, soms ook over details waar DWB minder ervaring mee heeft. DWB zal hier als 

‘makelaar’ in kennis optreden: we koppelen de juiste vrijwillige ‘burger-experts’ aan de juiste vraag 

(bv. om een rol te spelen op trefmomenten, hun verhaal te delen, om vragen te beantwoorden,…). 

Nu al gaven een aantal actieve burgers spontaan aan dat zij graag andere initiatieven willen 

voorthelpen op basis van hun eigen verhalen.  

Tot slot zullen we dankzij de verdere uitbouw van het ondersteuningsnetwerk (zie  OD 1.3.) in de 

toekomst ook efficiënter kunnen doorverwijzen naar organisaties met een gepast 

ondersteuningsaanbod voor burgerinitiatieven.  

4. Op vraag: DWB ondersteunt lokale overheden en ambtenaren over een optimale verhouding 

met burgerinitiatieven. 

De hoofdmoot van onze werking spitst zich toe op de rechtstreekse ondersteuning van actieve 

burgers, maar DWB kan occasioneel en op vraag ook overheden adviseren over de omgang met 

bottom-up burgerparticipatie; bv. fungeren als bemiddelaar. Dat kunnen nuttige opdrachten zijn 

omdat overheden immers de ruimte moeten creëren waarbinnen burgerinitiatieven kunnen actief 

zijn. DWB zal hierop minder inzetten  dan oorspronkelijk gepland: in beginsel alleen op expliciete 

vraag van lokale betrokkenen. We promoten het in feite niet. 

Timing OD 1.1.: Doorlopend – minder aandacht in het verkiezingsjaar 2024 wegens andere 

prioriteiten. 

Doelpubliek: actieve burgers en burgerinitiatieven, in tweede instantie lokale overheden  

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal vormingen dat aangeboden en gegeven wordt aan burgerinitiatieven 

- Aantal aanwezigen bij vormingen, trefdagen en studiedagen 

- Aantal inspiratienota’s, eisenbundels,… door burgerinitiatieven aan de overheid bezorgd 

- Aantal nota’s, stappenplannen, filmpjes, info-fiches, inspirerende tips op de website 

- Aantal vragen van en gesprekken met burgerinitiatieven en actieve burgers 

- Aantal keren dat vrijwilligers als burger-expert optreden 

Tastbaar: 

- DWB wordt herkend en erkend als een betrouwbare ondersteuner van burgerinitiatieven 

- Toegenomen impact van burgerinitiatieven op hun lokale overheid en leefomgeving  

- Overheden zijn gesensibiliseerd om in dialoog te treden met burgers en burgerinitiatieven 

https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/291/online-cursus-voor-sport-en-andere-adviesraden
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/291/online-cursus-voor-sport-en-andere-adviesraden
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OD 1.2: BURGERINITIATIEVEN ZIJN DOOR DWB ONDERSTEUND BIJ HET UITBOUWEN 

VAN NETWERKEN MET NABIJE EN/OF THEMAGERELATEERDE BURGERINITIATIEVEN 

DWB ziet netwerkvorming als een cruciale zaak voor burgerinitiatieven: enerzijds om te leren van 

elkaars ervaringen, anderzijds om hun bereik en impact te vergroten. DWB wil dus een rol van 

facilitator opnemen bij het verbinden van deze actieve burgers.  

Acties: 

1. DWB organiseert trefmomenten waar bottom-up burgerinitiatieven contact kunnen leggen 

met andere relevante initiatieven. 

We nemen, bij voorkeur in samenwerking met derden, initiatieven om uitwisseling te faciliteren 

tussen burgerinitiatieven en eventuele andere relevante actoren. Zowel burgerinitiatieven met een 

gelijkaardige thematische insteek als andere burgerinitiatieven uit dezelfde omgeving kunnen 

relevante partners zijn. We zullen daarom regelmatig en op verschillende locaties deze uitwisseling 

faciliteren via de organisatie van ontmoetingsmomenten. We benutten daarbij samenwerkingen 

met enerzijds partnerorganisaties met goede lokale netwerken (bv. Vormingpluscentra) om zoveel 

mogelijk plaatselijke initiatieven te bereiken en anderzijds organisaties die relevante thematische 

inhoud inbrengen (bv. milieu- of mobiliteitsorganisaties). 

2. DWB bouwt actief een eigen netwerk met relevante burgerinitiatieven verder uit 

We maken onze organisatie en werking kenbaar op plaatsen en activiteiten waar vele 

burgerinitiatieven aanwezig zijn. We sporen proactief naar nieuwe burgerinitiatieven via media en 

andere kanalen. We nemen contact en wijzen hen op ons aanbod. 

We bouwen daarnaast ook een ondersteunend vrijwilligersbeleid uit. We zoeken geëngageerde 

burgers die kunnen fungeren als lokale ‘antennes’. We zullen hen regelmatig bevragen over de 

burgerinitiatieven die zij in de buurt van hun woon- of werkomgeving leren kennen. Tot slot kan 

ook de netwerkdeling met andere organisaties in het ondersteuningsnetwerk (zie ook OD 1.3.) 

ervoor zorgen dat DWB en relevante burgerinitiatieven elkaar leren kennen. 

Timing OD 1.2.: doorlopend 

Doelpubliek: actieve burgers en burgerinitiatieven 

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal georganiseerde netwerkevents voor burgerinitiatieven 

- Aantal aanwezigen op netwerkevents, waarvan telkens ten minste een deel nieuw publiek is 

- Aantal inspirerende praktijkverhalen op platform  

- Aantal samenwerkingen met partners en vrijwilligers 

Tastbaar: 

- DWB wordt gezien als een betrouwbare partner voor de organisatie van netwerkevents 

- DWB spoort interessante praktijken snel op dankzij lokale partners 
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OD 1.3: EEN NETWERK VAN ONDERSTEUNERS VAN BURGERINITIATIEVEN IS 

GEFACILITEERD MET HET OOG OP ONDERLINGE UITWISSELING, SAMENWERKING EN 

TAAKVERDELING  

Tijdens de komende beleidsperiode wil DWB nog nauwer samenwerken met andere 

middenveldorganisaties die burgerinitiatieven ondersteunen. Door deze samenwerking kunnen alle 

partners onderling kennis uitwisselen, netwerken delen en activiteiten afstemmen op elkaar. Die 

nauwere samenwerking zal DWB helpen om dit doelpubliek beter te bereiken en te ondersteunen. Uit 

verschillende samenwerkingen en contacten met andere organisaties aan het einde van de vorige 

beleidsperiode bleek duidelijk dat ook andere partners de meerwaarde voor zo’n samenwerking 

aanvoelden.  

Op deze manier komt DWB ook tegemoet aan de aanmoediging van de visitatiecommissie om onze 

‘bijdrage en rol t.a.v. andere initiatieven die burgerinitiatieven ondersteunen, scherp te krijgen’.  

Acties:  

1. DWB trekt een ondersteuningsnetwerk voor burgerinitiatieven.  

We namen in september 2019 zelf het initiatief om een vijftiental relevante 

middenveldorganisaties samen te roepen voor een startmoment voor dit netwerk. Bij de indiening 

van dit beleidsplan is dat ondersteuningsnetwerk nog in volle uitbouw, maar de gecontacteerde 

partners toonden al een grote bereidheid om mee te stappen in dit initiatief van DWB. In 

november 2019 gaf het steunpunt Socius aan dat zij graag wilden meestappen als begeleider van 

dit netwerk.  

In de komende beleidsperiode neemt DWB dus het engagement op om, samen met Socius, dat 

netwerk verder te trekken en het samen met de andere partners het verder vorm te geven. Het zal 

sowieso interessant zijn om in de komende beleidsperiode informatie en netwerken uit te wisselen 

met deze andere organisaties.  

2. DWB zoekt opportuniteiten om ondersteuningsprojecten voor burgerinitiatieven op te 

zetten met andere organisaties uit het netwerk.  

We grijpen mogelijkheden om samen met andere organisaties activiteiten op te zetten ten 

behoeve van de bottom-up burgerparticipatie. In 2019 werkten we voor trefmomenten al samen 

met Socius en De Federatie.  

Timing OD 1.3.: doorlopend 

Doelpubliek: middenveldorganisaties die burgerinitiatieven ondersteunen, in tweede instantie actieve 

burgers, burgerinitiatieven en academici 

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal deelnemers en samenkomsten van ondersteuningsnetwerk. 

Tastbaar: 

- DWB wordt gezien als een betrouwbare trekker van het ondersteuningsnetwerk  

- Leden van het ondersteuningsnetwerk zijn versterkt in hun eigen werking 
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4.2. Innovatieve participatie 

 

SD2: Burgers en overheden zijn geïnformeerd en geadviseerd over de 

mogelijkheden en minpunten van nieuwe vormen van beleidsparticipatie  

 

Uitgangspunten 

Burgerparticipatie is altijd in verandering. Hoewel het uitgangspunt altijd hetzelfde blijft – burgers 

betrekken in de beleidsvorming – durven vele gemeenten ook te innoveren met de methodes waarop 

ze dat doen. Om ervoor te zorgen dat burgers op een kwaliteitsvolle manier aan het beleidsproces 

participeren, wil DWB goede participatievormen verspreiden en kanttekeningen plaatsen bij minder 

goede praktijken. Om dat te verwezenlijken, wil DWB zich net als in de vorige beleidsperiode 

toeleggen op het nauw opvolgen van en breed communiceren over nieuwe trends in het 

participatielandschap. 

Nieuwe accenten 

De beleidslijn rond innovatie participatie bouwt voort op een van de centrale doelstellingen van het 

vorige beleidsplan. DWB kreeg immers van zowel burgers, middenveld als lokale besturen veel 

appreciatie voor haar rol als onafhankelijk expertisecentrum van nieuwe participatievormen. Op enkele 

vlakken trekken we de beleidslijn door: zo blijven we werken rond het thema budgetparticipatie, 

gezien dit nog steeds een ‘hot item’ in het participatielandschap is. Daarnaast vullen we deze 

beleidslijn ook deels anders in. Ten eerste maken we ruimte om ons toe te leggen op nieuwe 

participatieve methoden die hun opwachting maken, zoals deliberatieve democratie. Ten tweede wil 

DWB bij bepaalde participatietrajecten terug dichter bij de praktijk staan. In de vorige beleidsplannen 

werd de keuze gemaakt om de begeleiding van participatieve projecten in gemeenten over te laten 

aan derden, gezien er voldoende private partners zijn die zulke taken opnemen. Als gesubsidieerde 

organisatie kon DWB zich beter toeleggen op de taken die niet door bedrijven worden uitgevoerd 

wegens het gebrek aan een markt daarvoor. Die redenering volgen we nog altijd, maar omdat we 

vaststellen dat er bv. op vlak van deliberatieve democratie nood is aan een expertisecentrum dat ook 

praktijkvoorbeelden kan ondersteunen, willen we die rol graag opnemen.  

Uitgewerkte doelstellingen en witruimte 

Inspelen op nieuwe en innovatieve trends betekent noodzakelijkerwijs dat een zekere witruimte moet 

voorzien worden in het beleidsplan voor deze strategische doelstelling. Het is nu eenmaal onmogelijk 

om te voorspellen met welke participatievormen gemeenten in 2024 aan de slag willen, laat staan 

welke compleet nieuwe innovaties zich zullen voordoen. Toch kunnen we enkele doelstellingen al meer 

in detail uitwerken. Op basis van onze contacten met het middenveld en lokale besturen voelen we 

immers aan dat verschillende gemeenten graag willen experimenteren met budgetparticipatie, 

deliberatieve democratie en het herdenken van hun adviesraden. Voor die participatievormen schetst 

dit beleidsplan concretere doelstellingen en acties. Al zullen we – indien noodzakelijk – uiteraard alert 

inspelen op plotse nieuwe evoluties en thema’s; bv. wanneer een ander participatie-instrument plots 

hoog op de politieke agenda zou verschijnen.   
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OD 2.1: BURGERS WORDEN OP INFORMATIEVE EN KWALITEITSVOLLE MANIER 

BETROKKEN IN EEN PARTICIPATIEF PROCES VOLGENS DE PRINCIPES VAN 

DELIBERATIEVE DEMOCRATIE 

 

Uitgangspunten van deliberatieve democratie 

Deliberatieve democratie is een methode om burgers via een geïnformeerd en georganiseerd overleg 

tot een besluit te laten komen. Qua concept is deliberatieve democratie de tegenhanger van de 

zogenaamde ‘aggregatieve’ democratie. Bij aggregatie is het uitgangspunt dat de voorkeuren van 

burgers zich uiten via het uitbrengen van stemmen, bijvoorbeeld bij verkiezingen of referenda. Het 

optellen van die verschillende stemmen leidt dan tot een meerderheid en minderheid. Deliberatieve 

democratie vertrekt echter van de idee dat beslissingen moeten gebaseerd zijn op goede argumenten 

die voortkomen uit een publieke discussie. Die discussie moet twee kwaliteitskenmerken bevatten. Ten 

eerste moet de discussie rationeel zijn. Argumenten moeten redelijk zijn (d.w.z. burgers moeten 

voldoende geïnformeerd worden om hun argumentatie te staven) en zo geformuleerd worden dat ze 

aanvaardbaar zijn voor alle aanwezigen. Ten tweede moet de discussie inclusief zijn. Participatie 

volgens het deliberatieve democratie steunt op het ‘all affected’ principe: iedereen die onderworpen is 

aan een beslissing moet worden betrokken in het proces dat leidt tot die beslissing. Omdat het 

onmogelijk is om alle individuele burgers rond dezelfde tafel te krijgen, nemen deliberatieve panels 

vaak de vorm aan van ‘zogenaamde mini-publics’. Via systemen als loting en toeleiding zorgen de 

organisatoren ervoor dat alle relevante stemmen in het debat aan tafel worden gebracht.10 

Voordelen en uitdagingen 

Deliberatieve democratie biedt belangrijke voordelen. Ten eerste zorgt het voor legitimiteit. Omdat 

burgers zeer intensief worden betrokken bij de besluitvorming en alle relevante stemmen gehoord 

worden in het debat, hebben de beslissingen van deliberatieve panels een stevig draagvlak. Ten 

tweede zijn deliberatieve trajecten burgerschapsvormend. Burgers leren respectvol discussiëren en 

leren de werking van hun bestuur van nabij kennen. Ten derde creëren deze processen vertrouwen. 

Deelnemers aan deliberatieve burgerpanels hebben achteraf vaak een groter vertrouwen in hun 

bestuur dan ervoor – op voorwaarde dat politici ernstig aan de slag gaan met de suggesties van het 

burgerpanel. Ten vierde zorgen deliberatieve processen voor goed bestuur. Dankzij goed 

gemodereerde gesprekken leren bestuurders alle relevante perspectieven van hun burgers kennen en 

profiteren ze optimaal van de kennis die aanwezig is in de samenleving.11 

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen verbonden aan het deliberatieve model. Ten eerste zijn, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld referenda, niet alle burgers betrokken bij een beslissing. Omdat het 

onmogelijk is om alle betrokkenen rond de tafel te krijgen, is het cruciaal dat de burgers die wel rond 

de tafel zitten alle relevante stemmen vertegenwoordigen in het debat. Ten tweede steunt het 

deliberatieve model sterk op discussiëren en praten, en niet iedereen is daar even goed in. Daarom is 

het belangrijk dat moderatoren de juiste technieken en methodieken kennen om ook burgers met 

minder bagage in de dialoog te betrekken. 

DWB en deliberatieve democratie   

Ons land is een van de pioniers op vlak van deliberatieve democratie. In 2011 was er al de G1000, waar 

een burgerpanel van ca. 800 gelote deelnemers debatteerde over de grootste politieke problemen in 

België. De echte doorbraak lijkt er echter de laatste jaren pas te komen. In 2019 maakte het parlement 

van het Duitstalige gewest bijvoorbeeld bekend dat het een ‘Burgerraad’ zou introduceren, die als vast 

onderdeel van het parlement zou fungeren. En in datzelfde jaar maakte ook de Brusselse regering 

 
10 D. Caluwaerts, ‘Van stemmen naar praten: het ideaal van de deliberatieve democratie’, SAMPOL 2011/9, pp 
79-85. 
11 F. De Rynck en S. Steyaert, De participatieve omslag, pp 138-141. 
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bekend dat het met gemengde raden van burgers en politici zal experimenteren. Sindsdien vernam 

DWB al van verschillende Vlaamse gemeenten interesse om ook met deliberatieve participatie aan de 

slag te gaan.  

Daarbij komt dat de basisprincipes van deliberatieve democratie naadloos aansluiten bij de visie van 

DWB op participatie. Zoals gezegd zijn deliberatieve burgerpanels gestoeld op het uitwisselen van 

geïnformeerde meningen van burgers en het horen van alle mogelijke stemmen in het debat. Exact 

diezelfde boodschap brengt DWB al jaren in de praktijk in haar educatieve werking (bijvoorbeeld 

tijdens al onze vormingen en begeleidingen van participatieve trajecten). 

Acties: 

1. Enkele kleinere gemeenten worden ondersteund door DWB bij de organisatie van een 

pilootproject waarbij burgers betrokken werden in een kwaliteitsvol deliberatief 

participatief proces. 

Hoewel er nog andere organisaties zijn die de begeleiding van ‘deliberatie-achtige’ vormen van 

participatie aanbieden, zijn deze organisaties niet betaalbaar voor gemeenten met bescheiden 

budgetten. Als gesubsidieerd expertisecentrum wil DWB daarom specifiek voor enkele gemeenten 

met een kleiner budget een eenvoudig maar toch kwalitatief traject van deliberatieve democratie 

aanbieden.  

In samenspraak met de andere relevante spelers op dit domein (bv. G1000, waarmee al contact 

gelegd werd) wordt een draaiboek opgesteld op maat van de betrokken gemeente.  

Om het burgerdebat vakkundig mee te coördineren, zullen sommige medewerkers van DWB 

opleidingen volgen over het begeleiden van zulke processen. Een mogelijke deelopdracht die hier 

ook onder kan vallen, is het opleiden van ambtenaren en/of vrijwilligers tot geschikte 

tafelbegeleiders. 

2. DWB verspreidt de kennis over de praktijk van deliberatieve democratie breed en gericht 

onder Vlaamse gemeenten 

DWB bestudeert grondig de relevante bestaande praktijken van deliberatieve democratie (om te 

beginnen de eigen experimenten, de burgerpanels in de Oostkantons en Brussel en enkele 

Nederlandse gemeenten) en bericht daarover via haar communicatiekanalen.  

Timing OD 2.1.: Vanaf 2022 (i.p.v. 2021) - minder aandacht in het verkiezingsjaar 2024 wegens andere 

prioriteiten. 

Doelpubliek: breed en divers publiek van individuele burgers, lokale besturen… 

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal kwalitatieve experimenten in (middelgrote of kleine) gemeenten 

- Breed en divers publiek bij deze deliberatieve momenten 

- Aantal artikels en events georganiseerd rond deliberatieve democratie 

Tastbaar: 

- De dialoog tijdens experimenten is inclusief én kwaliteitsvol 

- DWB wordt erkend als expert inzake deliberatieve democratie 

- Steeds meer gemeenten (ook kleinere) kennen en experimenteren met deliberatieve democratie 

 

Ter herinnering: Indien tegen 2022 zou blijken dat een ander participatie-instrument plots hoog op de 

politieke agenda zou verschijnen, zullen we daar – indien noodzakelijk - alert op inspelen.   

 

  



geactualiseerde versie  

BELEIDSPLAN 2021-2025       25 

OD 2.2: TRANSPARANTE EN PARTICIPATIEVE LOKALE BEGROTINGEN ZIJN HET 

NIEUWE NORMAAL 

 

Uitgangspunten 

Begrotingen vormen de ruggengraat van het beleid, en zijn misschien zelfs de meest eerlijke weergave 

van de beleidskeuzes en -prioriteiten die gemaakt worden. Het is dan ook cruciaal dat burgers de 

begrotingen van hun besturen op een zo toegankelijk mogelijke manier kunnen consulteren. De 

volgende stap is dan dat burgers zélf ook een deel van die begroting mogen invullen.  

Studies tonen aan dat ‘participatieve budgetten’ of ‘burgerbegrotingen’ uitermate geschikt zijn om een 

diverse groep burgers héél concrete inspraak te geven in het beleid. Burgers beslissen immers zelf 

waar een deel van hun belastinggeld aan besteed wordt.12 De afgelopen jaren geraakten ook steeds 

meer Vlaamse gemeenten overtuigd van het nut van participatief begroten. 

Vorige beleidsperiode 

Tijdens de vorige beleidsperiode ontwikkelde DWB samen met Tree Company en de Vlaamse Overheid 

de digitale tool ‘Je Gemeente Telt’, waarmee burgers en verenigingen de budgettaire keuzes van hun 

lokale bestuur op een begrijpelijke manier kunnen raadplegen. Wanneer besturen nieuwe budgetten 

publiceren, zorgen we ervoor dat burgers de meest recente cijfers kunnen raadplegen. Om die 

informatie nog beter tot bij het brede publiek te krijgen, kozen we bewust voor een samenwerking 

met twee media-partners die een groot en divers publiek bereiken: Het Nieuwsblad en Radio 2. Ook 

andere nationale media (Radio 1 en 2, vrtnws en de standaard) besteedden de nodige aandacht aan 

het platform. Sinds de lancering in februari 2019 kon het platform rekenen op 50.000 bezoekers. 

Daarnaast zette DWB zich in om de kennis rond begrotingsparticipatie verder te verspreiden. Dat 

deden we met diverse publicaties via onze reguliere kanalen, maar ook door het opstellen van een 

uitgebreide ‘inspiratienota’ over budgetparticipatie. Daarin reikten we op basis van diverse Vlaamse 

praktijkvoorbeelden een algemeen kader aan om bestuurders te helpen bij de organisatie van 

participatieve begrotingen, wijkbudgetten enzoverder.  

Tot slot trad DWB toe tot een internationaal netwerk van middenveldorganisaties, private partners en 

academici om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het veld en buiten de landsgrenzen. 

Dat netwerk leidde al tot de organisatie van een trefdag met ca. 70 aanwezigen uit Vlaamse en 

Nederlandse gemeenten en de oprichting van een online platform om kennis over burgerbegrotingen 

te delen.  

Toekomst 

Ook tijdens deze beleidsperiode wil DWB verder expertise verzamelen en verspreiden over 

begrotingstransparantie en -participatie. Dit doen we door de begrotingsinformatie op het platform Je 

Gemeente Telt up to date te houden en via thematische media-campagnes tot bij de burgers te 

brengen. Daarnaast blijven we nieuwe kennis over budgetparticipatie verder verspreiden. 

Acties:  

1. DWB houdt het platform Je Gemeente Telt up to date en organiseert regelmatig 

thematische media-campagnes om het brede publiek te informeren over de budgettaire 

keuzes van hun gemeente. 

We laden jaarlijks de nieuwe begrotingen en rekeningen op deze site. Dat gebeurt op het ogenblik 

dat de Vlaamse overheid deze cijfers in het bezit heeft en beschikbaar stelt. 

 
12 Zie bijvoorbeeld:  E. Wolf, S. Rys en W. Van Dooren, ‘Naar een Vlaamse burgerbegroting?’ 

https://www.woutervandooren.eu/files/rapport%20burgerbegroting.pdf
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2. Gemeenten worden aangemoedigd om aan de slag te gaan met verschillende vormen van 

budgetparticipatie 

Dit doen we door informatie rond budgetparticipatie te verzamelen en verder te verspreiden. DWB 

blijft ook participeren aan het internationale netwerk rond Budgetparticipatie zodat we gemeenten 

ook kunnen inspireren met relevante internationale voorbeelden. 

Timing: voornamelijk in 2021, 2022 en 2023 (Tijdens verkiezingsjaar zijn er minder experimenten met 

nieuwe participatievormen) 

Doelpubliek: deelnemers aan participatieve begrotingen, lokale besturen 

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal artikels, nota’s en activiteiten over budgetparticipatie 

- Aantal bezoeken op kennisplatform burgerbegrotingen.eu en Jegemeentetelt.be 

- Aantal activiteiten georganiseerd door netwerk burgerbegrotingen 

Tastbaar: 

- DWB wordt erkend als expert inzake budgetparticipatie 

- Steeds meer gemeenten (ook kleinere) kennen en gaan aan de slag met budgetparticipatie 

 

 

OD 2.3.: LOKALE ADVIESRADEN ZIJN AANGEMOEDIGD EN ONDERSTEUND IN HUN 

TRANSITIE NAAR MODERNE, DYNAMISCHE ADVIESORGANEN. 

 

Uitgangspunten 

De ondersteuning van burgerparticipatie via de gemeentelijke adviesorganen was lang een van de 

hoofdopdrachten van DWB. We ontwikkelden ons op dit thema tot de belangrijkste referentie in 

Vlaanderen, zoals ook de visitatiecommissie vaststelde.13 Er doen zich echter verschillende problemen 

voor met de werking van vele adviesraden. De agenda wordt te veel bepaald door het bespreken van 

zaken die alleen verband houden met het aanbod en de belangen van verenigingen in plaats van de 

vragen te vertolken van een breder publiek en het opstellen van inhoudelijke adviezen. Daarnaast 

vormen de leden vandaag te vaak een slechte afspiegeling van de bevolking in die gemeente.  

Deels om die redenen hebben nieuwe participatievormen een plaats van de adviesraden tussen 

samenleving en beleid ingenomen. Toch blijven adviesraden ook vandaag nog maatschappelijke 

relevantie behouden. Een aantal adviesraden (bv. jeugd- en cultuurraden), is nog steeds verplicht. En in 

de 300 Vlaamse gemeenten bestaan nog ongeveer 3.000 a 4.000 advies- en overlegstructuren, die 

samen goed zijn voor een maatschappelijk engagement van tienduizenden actieve burgers. 

Vorige beleidsperiode 

Vanwege het dalende belang van adviesraden in het participatielandschap heeft DWB in de voorbije 

beleidsperiode haar werking voor adviesraden afgebouwd. Om onze expertise niet verloren te laten 

gaan, bieden we de meest relevante informatie aan via andere kanalen: op onze website en via 

publicaties, online vorming en infofiches. Zoals voorzien in het meerjarenplan, investeerden we het jaar 

na de lokale verkiezingen meer in dit beleidsdomein. Er kwamen immers veel vragen om de 

adviesstructuren te herdenken en er minder starre en meer open structuren van te maken.  

Deze beleidsperiode 

 
13 Uit het visitatieverslag: ‘De visitatiecommissie stelt vast dat DWB nog steeds het referentiepunt is voor 
gemeentelijke adviesraden.’  
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In de komende beleidsperiode wil DWB zich nog uitsluitend richten op gemotiveerde adviesraden die 

willen innoveren. Specifiek willen we ons focussen op adviesorganen die een dynamische werking 

nastreven en een bredere en diverse betrokkenheid willen bereiken. Via de introductie van open 

denkmomenten, ad hoc werkgroepjes en digitale fora kunnen ze nieuwe doelgroepen betrekken. Zo 

hopen we deze organen te ontplooien tot nuttige en brede participatieplatformen. Op verschillende 

plaatsen stelden we vast dat, deels door onze begeleiding, zulke nieuwe evoluties effectief een groot 

potentieel hebben.  

Acties:  

1. Gemeentelijke adviesraden beschikken over correcte en actuele basisinformatie over een 

doelmatige werking en over relevante regelgeving.   

In de loop van de jaren verzamelde DWB heel wat interessante vormingspakketten, documentatie, 

praktijkvoorbeelden... over de werking van gemeentelijke adviesraden. Die stellen we ter 

beschikking via de volgende kanalen: 

We ontsluiten alle basisinformatie en relevante regelgeving via de website adviesraden.be. We 

houden deze info doorlopend up-to-date.  

We publiceren een info-boekje over efficiënte adviesorganen. Deze uitgave wordt minstens 

geactualiseerd bij de start van de nieuwe gemeentelijke beleidsperiode. We mikken minstens op 

1.000 verkochte exemplaren. 

We houden het online vormingspakket (i.s.m. ISB) up-to-date en vullen dat aan met nieuwe 

praktijken. 

We stellen onze knowhow ook ter beschikking van andere organisaties die zelf adviesraden 

ondersteunen. We deden dit in het verleden bv. al voor de Vlaamse Ouderenraad, die voor zichzelf 

de opdracht zag om lokale ouderenadviesraden te versterken. DWB ondersteunde dit initiatief 

door inhoudelijke info aan te leveren en train-the-trainer-sessies te begeleiden. Op deze manier 

kan DWB met relatief weinig inspanningen, via deze tussenschakel, toch een breed bereik 

realiseren.  

2. Gemeentelijke adviesraden zijn ondersteund bij hun transitie naar een meer dynamisch en 

open adviesorgaan. 

De begeleiding van adviesraden blijven we verder afbouwen. De andere doelstellingen rond 

bottom-up en innovatieve participatie zijn de prioriteiten in dit beleidsplan.  

We focussen nog uitsluitend op begeleidingswerk voor adviesraden die met volle overtuiging werk 

willen maken van een minder starre werking, die betrokkenheid willen van nieuwe doelgroepen, 

die aansluiting zoeken bij andere participatievormen…  

We voorzien wel extra aandacht voor begeleiding van adviesraden in de periode rond de wissel 

van de gemeentelijke legislatuur (2024-25). Op vele plaatsen herbekijkt men dan de werking van 

deze adviesraden en wordt begeleiding aangevraagd.  

We moedigen, in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024, de adviesraden ook aan om 

zelf proactief eigen beleidsprioriteiten te formuleren voor het nieuwe gemeentebestuur. Zo staan 

ze tijdig klaar met eigen voorstellen en suggesties bij de opmaak van het gemeentelijke 

meerjarenplan in 2025. Vaak voorzien gemeenten immers weinig tijd voor de wettelijk verplichte 

participatie bij deze meerjarenplanning. 

 

Timing OD 2.3.: Vooral in 2024-25 (vooral in de periode net voor en na de lokale verkiezingen) 

Doelpubliek: leden van lokale adviesraden  

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal bestellingen nieuwe editie van de publicatie ‘Advies-gps’ 

http://www.adviesraden.be/
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- Aantal bezoekers op website www.adviesraden.be 

- Aantal activiteiten voor innoverende praktijken adviesraden 

- Aantal vrijwilligers via DWB ingeschakeld worden om adviesraden te ondersteunen 

Tastbaar: 

- Adviesraden evolueren steeds meer tot open participatieplatformen 

 

OD 2.4.: Lokale besturen en burgers zijn geïnformeerd over kansen en bedreigingen bij 

nieuwe participatievormen  

 

Witruimte 

DWB beschikt jammer genoeg niet over een glazen bol. Ook wij kunnen onmogelijk inschatten welke 

participatieve werkvormen en praktijken in 2024 en 2025 innovatief of ‘hip’ zullen zijn. Wij willen echter 

snel kunnen inspelen op nieuwe evoluties in het participatielandschap. Daarom houden we binnen 

deze beleidslijn de nodige witruimte vrij om snel te kunnen schakelen, net zoals in de vorige 

beleidsperiode. 

Uitgangspunten 

Net zoals in het vorige beleidsplan bestaat de ambitie van DWB erin om nieuwe evoluties op te volgen 

en daarover te communiceren naar burgers en lokale besturen. De manier waarop zal verschillen 

naargelang het nut dat wij in deze participatievorm zien. Tijdens de vorige beleidsperiode 

concludeerden we bijvoorbeeld dat budgetparticipatie, mits het goed vormgegeven wordt, een zeer 

zinvolle participatievorm is. Daardoor zetten we sterk in op de verspreiding van deze methodiek.  

Het zogenaamde Right to Challenge (dat burgers de mogelijkheid geeft om besturen ‘uit te dagen’ om 

een bepaalde overheidstaak zelf beter te doen) benaderden we kritischer wegens allerlei mogelijke 

valkuilen. Creëert Right to Challenge nieuwe participatiekansen? Of is het een verkapte vorm van 

besparingen? Hier zetten we vooral in op kritische en inhoudelijke duiding over de voor- en nadelen, 

door bijvoorbeeld de organisatie van een studiedag. Deze beleidsperiode zullen we nieuwe 

participatievormen op een gelijkaardige manier analyseren en erover communiceren. Mogelijke 

voorbeelden zijn opnieuw het Right to Challenge (dat de vorige beleidsperiode niet doorbrak, maar nu 

opduikt als beleidsoptie in het Vlaamse regeerakkoord) en de vormen van bindende referenda (zoals 

Kortrijk ze nu organiseert). 

Acties:  

1. DWB analyseert kritisch de belangrijkste nieuwe participatievormen die zich voordoen, en 

communiceert erover naar burgers en besturen 

We zetten in op de verspreiding van goede en zinvolle participatievormen en voorzien kritische 

commentaar wanneer valkuilen zich kunnen voordoen. De verspreiding van deze expertise gebeurt 

via inspiratiemomenten over ‘de toekomst van participatie’, de organisatie van studiedagen en het 

opstellen van publicaties.  

Zo sloot DWB recent een overeenkomst met uitgeverij Vandenbroele over een publicatie rond 

actuele participatievormen in Vlaamse gemeenten. De verspreiding van onze analyses zal dus ook 

via dit boek en de daarbij horende boekvoorstellingen gebeuren. 

Timing OD 2.4.: doorlopend 

Doelpubliek: breed publiek van burgers geïnteresseerd in participatie, lokale besturen 

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal activiteiten georganiseerd over nieuwe participatievormen 

- Publicatie en aantal bestellingen boek over nieuwe vormen burgerparticipatie 

http://www.adviesraden.be/


geactualiseerde versie  

BELEIDSPLAN 2021-2025       29 

Tastbaar: 

- DWB wordt erkend door media en lokale besturen als expertisecentrum inzake nieuwe 

participatievormen  

- DWB communiceert snel, breed en kritisch over deze thematiek  

 

4.3. Inclusieve participatie 

 

SD3: Moeilijk bereikbare doelgroepen krijgen een sterkere stem bij 

burgerparticipatie en verkiezingen 

 

Uitgangspunten 

Zoals we in onze omgevingsanalyse al schreven, wordt onze maatschappij door de toegenomen 

globalisering steeds diverser. In onze visie op participatie moeten al die verschillende perspectieven 

meegenomen worden in de politieke besluitvorming. Het is dus van essentieel belang dat de 

betrokkenheid van al deze verschillende doelgroepen wordt gegarandeerd in deze processen. 

Participatie aan beleid en maatschappij vormt zo een stap in de richting van gelijkwaardige integratie.  

Helaas stelt wetenschappelijk onderzoek vast dat het voor een aantal doelgroepen erg moeilijk blijft 

om politiek te participeren. Een voorbeeld: mensen in armoede of personen met een migratie-

achtergrond participeren minder aan het beleid en aan verkiezingen.14 Dat is bijzonder jammer volgens 

DWB, want komen een aantal stemmen weinig of niet aan bod tijdens beleidsprocessen. Gelukkig zijn 

steeds meer lokale besturen zich bewust van het belang om inspanningen te leveren om alle stemmen 

in hun gemeente te horen. Ook DWB wil daar in de komende beleidsperiode nadrukkelijker op 

inzetten. 

DWB en inclusieve participatie 

Inclusieve participatie zit in het DNA van DWB. Zoals we hogerop al stelden in onze missie en visie op 

participatie, is een ‘brede en diverse betrokkenheid’ een van de voornaamste kwaliteitselementen voor 

een sterk participatieproces. Om die reden neemt ook ‘inclusie’ een belangrijke plaats in een ethische 

code, die DWB voor zichzelf formuleerde na een IKZ- en good governance-traject in het najaar van 

2019. (zie: zakelijk plan) 

DWB nam ‘diversiteit’ al op als een transversaal doel doorheen het gehele vorige beleidsplan. We 

benadrukten dus in onze ganse werking steeds het belang van inclusieve participatie. Eén van onze 

kernboodschappen aan zowel overheden, adviesraden als actieve burgers is dan ook dat de impact 

van burgerparticipatie niet alleen sterk wordt bepaald door de inhoudelijke kwaliteit van advies of 

eisen, maar ook door een ruim, divers en representatief draagvlak. Naast de globale aandacht voor 

diversiteit bij participatie doorheen alle activiteiten en publicaties, ondernamen we nog een aantal 

opvallende initiatieven.  

Eén voorbeeld: met de campagne ‘Ik Stem Ook’, in samenwerking met Orbit vzw en het 

Minderhedenforum, moedigde DWB via een brede campagne niet-Belgen aan tot registratie als kiezer 

en om deel te nemen aan de lokale verkiezingen van 2018. De partners maakten een info-website, 

online filmpjes, basisinfo in verschillende talen… en organiseerden ook infosessies in verschillende 

 
14 ‘Burgerschap en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie’, Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Brussel, 2018 en Vermeersch (L.), Beleidsparticipatie van 
personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, HIVA-instituut KU Leuven, Leuven. 2017  
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gemeenten. Meer dan 80 gemeenten gebruikten het campagnemateriaal. Ook de resultaten waren 

opvallend bevredigend, vooral in die gemeenten waar we extra inspanningen deden via bv. de 

infosessies. Tussen 1 maart en 1 augustus 2018 (deadline registratie) steeg het aantal inschrijvingen 

met iets meer dan 30% nieuwe kiezers. In gemeenten waar ‘Ik Stem Ook’ nadrukkelijk actief was, 

bedroeg deze stijging tussen 60 en 180%. DWB wordt ook regelmatig gevraagd als expert in 

stuurgroepen m.b.t. diversiteit en participatie en we schreven ook mee aan een studie van het HIVA 

(KU Leuven) over de beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen.  

Deze beleidsperiode 

Deze beleidsperiode wil DWB concreter inzetten op inclusieve participatie: ruimer dan de transversale 

beleidslijn doorheen de werking in de voorbije beleidsperiode, nemen we in de toekomst eveneens 

enkele concrete acties. Onze doelstellingen bouwen we op rond verschillende assen. We bouwen 

verder op het opvallende succes van ‘Ik Stem Ook’ (2018) bij de lokale verkiezingen van 2024. Dit 

verkiezingswerk vullen we aan door een educatief aanbod over verkiezingen, politiek, werking van de 

instellingen… voor deze doelgroepen. Tenslotte ontplooien we ook nieuwe activiteiten rond de 

integratie van moeilijk bereikbare doelgroepen in participatieve processen. Zo zullen we in enkele 

gemeenten moeilijker bereikbare doelgroepen begeleiden om ook hun politieke wensen te formuleren 

en hun stem te laten horen. 

Om dit alles waar te maken zal DWB ook intern stappen zetten om deze doelstellingen te realiseren 

met betrokkenheid en inbreng van deze doelgroepen. 

 

OD 3.1: NIET-BELGISCHE KIEZERS ZIJN GESENSIBILISEERD EN GEÏNFORMEERD OM EEN 

BEWUSTE STEM UIT TE BRENGEN.  

Niet-Belgen die in ons land wonen kunnen zich registreren als kiezer voor de gemeenteraads- en 

districtsraadverkiezingen. EU-Burgers kunnen dat onmiddellijk wanneer ze ingeschreven zijn in het 

bevolkingsregister. Niet-EU burgers moeten vijf jaar ononderbroken in België wonen om van dit recht 

gebruik te kunnen maken.  

Verkiezingen vormen voor DWB een laagdrempelige en essentiële democratische peiling naar de 

politieke mening van de hele bevolking. Nu gebeurt die peiling onvolledig: een groot deel van 

potentieel kiesgerechtigden neemt niet deel aan de stembusgang. Daarom wil DWB, i.s.m. met andere 

partners, dit burgerrecht bekender maken zodat meer potentiële kiezers zich registreren. Naast deze 

campagne zal DWB ook informatie en vorming aanbieden rond verkiezingen en de werking van de 

politieke instellingen. 

Acties: 

1. DWB stimuleert niet-Belgen om zich te registreren als kiezer en deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2024 

Ter info: Gelet op de samenwerking met Orbit vzw, een collega-organisatie uit het sociaal-cultureel werk, 

spraken wij af om een gelijklopende beschrijving van deze campagne op te nemen in hun beleidsplan 2021-25. 

We hernemen en vernieuwen daarom de succesvolle campagne ‘Ik Stem Ook’. We vormen 

daarvoor een samenwerkingsverband met Orbit vzw en het Minderhedenforum (Gelet op 

onzekerheid over hun toekomstige rol, is de toezegging van het Minderhedenforum onder 

voorbehoud) . We zoeken lokale partners voor de verdere verspreiding van de campagne (lokale 

besturen, lokale verenigingen en netwerken…). 

We bezorgen correcte informatie aan potentiële niet-Belgische kiezers over de registratie-

procedure via een site, flyers, infosessies...  

We sporen gemeentebesturen aan om – via een plan van aanpak – werk te maken van een vlotte 

registratie zonder overbodige drempels.  

https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/273/beleidsparticipatie-van-personen-van-buitenlandse-afkomst
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/273/beleidsparticipatie-van-personen-van-buitenlandse-afkomst
http://www.ikstemook.be/
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We gaan, voorafgaand aan deze campagne, na welke incentives deze burgers nodig hebben om 

zich politiek te engageren en gebruik te maken van hun stemrecht. We gaan de motieven na 

waarom niet-Belgische kiezers zich in het verleden registreerden. We gaan na welke bestaande 

administratieve en andere drempels dat afremmen.  

We volgen de mogelijke wijzigingen van kieswetgeving (cfr. Vlaams regeerakkoord) op en 

informeren over de nieuwe regels via de site. 

We overleggen met de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en de Vereniging van Vlaamse 

Steden en Gemeenten voor een campagne over dit gemeentelijk stemrecht vanaf april 2023.  

We gaan ook op zoek naar extra middelen voor de campagne ‘Ik stem ook’, o.a. om de 

website www.ikstemook.be te professionaliseren… 

We realiseren hierbij: 

- Er zijn tegen de lokale verkiezingen van oktober 2024 meer geregistreerde niet-Belgische 

kiezers dan bij het begin van de campagne. Er is campagnemateriaal en een site met 

toegankelijke informatie over de registratieprocedure en over het verloop van de verkiezingen 

en hun impact op het beleid. 

- Er is een overzicht van gemeenten die een plan van aanpak hebben ontwikkeld 

- Er is een overzicht van alle initiatieven die het samenwerkingsverband ‘Ik stem ook’ neemt 

gericht op potentiële niet-Belgische kiezers 

2. DWB heeft een aangepast educatief aanbod over democratie, verkiezingen en lokale politiek 

Bij de bekendmaking van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord in november 2019 stelde DWB vast 

dat de Vlaamse regering o.a. de afschaffing voorziet van de opkomstplicht voor lokale 

verkiezingen. Deze plotse nieuwe evolutie overtuigde DWB van het nut van een informatief 

aanbod voor kiezers (Voor meer uitleg zie SD 4). 

We willen dit aanbod – parallel met ‘Ik stem ook’ – ook ter beschikking stellen voor het publiek van 

(potentiële) niet-Belgische kiezers. Via samenwerking met netwerken en organisaties in deze 

doelgroepen én via een aangepaste aanpak (bv. met aandacht voor taalverschillen) willen we ook 

hen informeren over het belang en verloop van lokale verkiezingen in Vlaanderen. 

Timing OD 3.1.: 2023-2024 

Doelpubliek: (potentieel) stemgerechtigde niet-Belgische burgers 

Realisaties:  

Meetbaar: 

- Tegen de verkiezingen van oktober 2024 zijn er meer geregistreerde niet-Belgische kiezers dan 

bij het begin van de campagne.  

- Campagnemateriaal en een site met toegankelijke informatie 

- Overzicht van gemeenten die een plan van aanpak hebben ontwikkeld 

- Aantal vormingen over democratie, verkiezingen en politiek voor niet-Belgen 

- Aantal vermeldingen van resultaten Ik Stem Ook in de media 

Tastbaar: 

- Meer aandacht van lokale besturen om niet-Belgen te informeren en sensibiliseren voor 

deelname lokale verkiezingen 

 

 

  

http://www.ikstemook.be/


geactualiseerde versie  

BELEIDSPLAN 2021-2025       32 

OD 3.2: PARTICIPATIEVE PROCESSEN ZIJN TOEGANKELIJKER VOOR EEN BREDER EN 

DIVERSER PUBLIEK  

Naast de specifieke acties die DWB ontwikkelt rond inclusieve participatie, is het meer inclusief en 

divers maken van belangrijke participatieve processen een transversale doelstelling binnen onze 

werking. Inclusie is immers een basisvoorwaarde voor elk goed participatief project. We bereiden deze 

doelstelling goed voor en starten tegen ten laatste 2022 met de uitrol van deze beleidslijn. 

Ter herinnering: brede en diverse betrokkenheid benadrukt DWB in al zijn publicaties en activiteiten. 

Het is een van de essentiële kwaliteitselementen in onze visie op burgerparticipatie  

Onder dit OD 3.2 was in het oorspronkelijk plan een actie 1 geformuleerd, waarbij DWB specifieke 

doelgroepen wou ondersteunen bij het formuleren van hun politieke prioriteiten, noden…: “We willen 

moeilijk bereikbare doelgroepen ondersteunen bij het nadenken over en formuleren van hun eigen 

politieke wensen. Niet alleen een zekere ‘participatie-elite’ moet immers gehoord worden tijdens 

participatieve processen. Daarom zullen we in samenwerking met middenveldorganisaties, die nauwe 

contacten hebben met de doelgroep en/of lokale besturen verschillende ‘droommomenten’ organiseren. 

Tijdens deze activiteiten worden mensen samengebracht om na te denken over maatschappelijke 

kwesties in hun gemeente. Wie deze doelgroepen specifiek zijn, hangt uiteraard af van verschillende 

factoren in elke gemeente: de sociale samenstelling, het verenigingsleven enzovoort. Het kan bijvoorbeeld 

gaan over ouderen, kortopgeleiden, mensen in armoede, etnisch-culturele minderheden, mensen met een 

beperking, maar evenzeer mensen uit specifieke wijken of deelgemeenten.” 

Gelet op de kleinere personeelsequipe lijken deze activiteiten moeilijk haalbaar. Het zijn vaak erg 

arbeidsintensieve processen: verkennen van het lokale veld, contacten leggen, vertrouwen winnen… tot 

en met het begeleiden van de participatie zelf. Bovendien denken we ondertussen dat het aanbieden 

van één werkvorm aan één doelgroep wel de juiste richting is. Als organisatie die mikt op brede en 

diverse participatie willen we nadrukkelijker op zoek gaan naar vormen van participatie die meer 

verbinding in zich dragen. Die meer verbindende vormen van participatie kunnen we ook beter enten 

op andere thema’s en acties uit dit meerjarenplan: bv. meer representatieve deliberatieve burgerpanels 

of outreachende overlegorganen.    

Dit alles sluit niet uit dat we het oorspronkelijke idee als “nice-to-have’ in het achterhoofd houden: in 

de juiste omstandigheden en binnen een praktisch haalbaar kader zou een droommoment nog 

mogelijk zijn.  

 

Acties:  

1. DWB besteedt extra aandacht aan inclusie door haar strategische keuzes in verschillende 

andere delen van haar werking 

Dat doen we door burgerinitiatieven advies te verlenen om meer burgers alsook relevante 

afwezige doelgroepen te betrekken (zie  OD 1.1.). In onze werking rond adviesraden (zie ook  OD 

2.3) focussen we specifiek op adviesraden die willen inzetten op een meer dynamische en 

outreachende werking. Ook onze focus op budgetparticipatie (zie  OD 2.2.) valt deels te verklaren 

omdat budgetparticipatie zich beter leent tot het betrekken van een diverser doelpubliek dan de 

meeste andere participatievormen. Deliberatieve democratie, tot slot, is een participatiemethode 

bij uitstek om inclusie te verzekeren. Zoals uitgelegd in  OD 2.1. is het vormen van een 

representatief deelnemerspubliek een van de uitgangspunten van deliberatieve democratie. 

2. DWB inspireert moeilijk bereikbare doelgroepen, relevante middenveldactoren en lokale 

besturen met goede praktijken van inclusieve participatie 

Dat kan bijvoorbeeld via aanwezigheden op netwerkevents, publicaties en onze eerder beschreven 

kanalen, maar evenzeer via de organisatie van studiedagen of (leer)debatten. 
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Interne actie 

Naast het ontwikkelen van een aanbod rond inclusieve participatie, willen we binnen de eigen 

organisatie ook zo inclusief mogelijk werken. Walk the talk! 

Daarom nemen we volgende stappen (voorzien in good governace-traject van het zakelijk plan):  

▪ DWB bouwt verder aan een gender- en diversiteitsplan 

Als resultaat van het IKZ-traject kwam naar voor dat de organisatie nog een specifieker gender- en 

diversiteitsplan behoefde. Dit wordt in de loop van 2020 verder uitgewerkt en de jaren nadien 

stelselmatig uitgerold.  

▪ DWB vernieuwt haar AV verder  

Na een eerste vernieuwingsoperatie van de AV die in 2017 plaatsvond, zal DWB haar 

bestuursorganen verder vernieuwen. Daarvoor zijn we op zoek naar expertise die aansluit bij onze 

strategische doelstellingen, maar we zorgen er ook voor dat onze AV voldoende voeling kan 

houden met verschillende relevante stemmen in het brede participatielandschap (bv. mensen uit 

de private sector, mensen uit specifieke doelgroepenorganisaties die met participatie bezig zijn, 

enzovoort). We doen daarbij inspanningen om een getrouwe afspiegeling van de maatschappij te 

vormen. Daarnaast wil DWB, naar analogie van haar eigen filosofie, werken met zo open mogelijke 

bestuursorganen. Dat wil zeggen dat ook interessante personen en organisaties die niet in de AV 

zitten, regelmatig bevraagd worden om in werkgroepen adviezen te geven voor haar werking. Dat 

deden we trouwens ook al uitgebreid ter voorbereiding van dit beleidsplan. 

▪ Betrokkenheid van doelgroep 

We roepen voor de realisatie van deze doelstelling rond inclusieve participatie regelmatig een 

denk- en klankbordgroep bij elkaar. Op die manier zijn we verzekerd van een regelmatige 

opvolging van onze werking en kunnen we verschillende moeilijker bereikbare doelgroepen zelf 

ook inbreng geven in de uitwerking van deze activiteiten, zonder dat betrokkenen daarom een 

zwaarder engagement als A.V.-lid moeten opnemen. 

 

Timing OD 3.2.: Doorlopend vanaf 2022.      

Doelpubliek: Doelgroepen die vaak afwezig zijn bij participatieprocessen, in tweede instantie lokale 

besturen 

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal droommomenten  

- Aantal artikels, publicaties en andere communicaties over goede praktijken inzake inclusieve 

participatie  

- Gender- en diversiteitsplan en meer diverse samenstelling van onze bestuursorganen 

Tastbaar: 

- Toegenomen aandacht van lokale besturen voor belang en problematiek rond inclusieve 

participatie 

- DWB wordt nog meer erkend als expertisecentrum inzake inclusieve participatie 
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4.4. Democratie en verkiezingen 

 

SD 4: Kiezers zijn geïnformeerd en gesensibiliseerd om een doordachte stem uit 

te brengen bij de verkiezingen van 2024 

 

Toen het nieuwe Vlaamse regeerakkoord in november 2019 bekend werd vielen enkele ingrijpende 

aanpassingen op aan de kieswetgeving voor lokale verkiezingen: afschaffing van de opkomstplicht en 

de lijststem, een nieuwe regeling voor het aanduiden van de burgemeester… DWB zag plots de 

noodzaak om een aanbod te hebben om kiezers te informeren en te mobiliseren. Verkiezingen blijven 

immers een essentieel moment van politieke participatie. Het lijkt ons cruciaal dat zoveel mogelijk 

mensen hun stem uitbrengen. Een aantal jaren gelden stopte DWB grotendeels met dit soort educatief 

werk. Het werd ook aangeboden door een collega-organisatie Toemeka, maar deze organisatie is niet 

langer actief. We hebben de ambitie Daarom nemen we deze taak opnieuw op. Het is bovendien ook 

een kans om in te gaan op de aanbeveling van de visitatiecommissie om ook een werking te 

ontplooien voor een breed publiek.  

Last minute werd onder deze SD4 nog een sensibiliseringscampagne toegevoegd aan het 

oorspronkelijke meerjarenplan n.a.v. de voorziene wijzigingen van de gemeentelijke kiesregels (vooral  

gericht op de gevolgen van de afschaffing van de stemplicht). Daarvoor was o.a. een behoorlijk budget 

ingeschreven. Door de besparingen komt deze ambitie in dit geactualiseerde plan te vervallen. We 

hopen dat de betrokken overheden en de politieke partijen de nodige sensibilisering voorzien zodat 

zo veel mogelijk kiezers hun stem uitbrengen. DWB overweegt wel – indien geen andere instanties 

daartoe initiatief zouden nemen – om zelf basismateriaal uit te werken met argumenten. Dit met het 

oog dat verenigingen, lokale besturen… kunnen beschikken over de nodige inhoud om rond deze 

kwestie aan de slag te gaan.    

We verwerken deze informatie uiteraard nadrukkelijk in ons educatief aanbod, hieronder voorzien 

onder actie 1. Zo krijgen deze info-momenten ook een sensibiliserend karakter. 

 

OD 4.1: Het brede publiek kan terecht bij DWB voor een aanbod over het verloop en 

belang van verkiezingen en democratie. 

Acties: 

1. DWB heeft een educatief aanbod over democratie, verkiezingen en lokale politiek 

We organiseren laagdrempelige infomomenten over het belang van verkiezingen, de kies- en 

zetelverdelingsprocedure en de werking van lokale besturen. Dat kan gebeuren via creatieve en 

toegankelijke werkvormen. In het verleden boden we bv. info-momenten aan in de vorm van een 

quiz. Deze formule viel erg in de smaak.  

Deze laagdrempelige activiteiten richten zich écht op een breed publiek. In het verleden werden 

deze info-momenten al georganiseerd voor etnisch-culturele verenigingen, voor welzijns- en 

armoedeverenigingen, voor het publiek van een lokaal buurthuis en dienstencentrum… Daarom 

behoudt DWB de ambitie om in die verkiezingsperiode extra man-/vrouwkracht in te huren. We 

putten daarvoor uit de positieve overgedragen financiële resultaten van de vorige werkjaren.   
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2. Onder voorbehoud: DWB lanceert een campagne rond het belang om te participeren aan de 

lokale verkiezingen.  

Indien nodig – omdat andere instanties geen soortgelijk initiatief nemen – produceert DWB het 

nodige basismateriaal met overtuigingsargumenten pro deelname aan de stemming. Derden (bv. , 

middenveldorganisaties, overheden…) kunnen daarmee zelf inspanningen doen om het publiek 

daartoe warm te maken. 

We bekijken welke partners ons daarbij kunnen helpen (bv. de Vlaamse Overheid, VVSG, andere 

organisaties, academici…). 

Timing: 2023 (voorbereiding) – 2024 (uitrol) 

Doelpubliek: breed publiek van kiezers  

Realisaties: 

Meetbaar: 

- Aantal vormingen, info-momenten, quizzen 

- Informatief materiaal 

Tastbaar: 

- Kiezers in verschillende gemeenten waar DWB actief was zijn gemobiliseerd en beter 

geïnformeerd om hun stem uit te brengen 

- Lokale besturen zijn geïnformeerd over het optimaal mobiliseren van zoveel mogelijk kiezers 

  



geactualiseerde versie  

BELEIDSPLAN 2021-2025       36 

 5. PERSONEELSTEAM 

 

▪ 1 VTE coördinator / educatief medewerker (universitair) 

▪ Coördinatie en representatie 

▪ Begeleiding van adviesraden (vooral rond 2024) 

▪ Participatiebegeleiding en -advies, vormingswerk… (incl. vorming rond verkiezingen in 

2024) 

▪ 0,8 VTE educatief medewerker (universitair) 

▪ Projectverantwoordelijke digitale tools (bv. Jegemeentetelt.be …)  

▪ Participatiebegeleiding en -advies, vormingswerk… 

▪ Organisatie van projecten en trefmomenten voor burgerinitiatieven 

▪ Vrijwilligersbeleid 

▪ 0,8 VTE communicatieverantwoordelijke / educatief medewerker (universitair) 

▪ Communicatie 

▪ Organisatie van projecten en trefmomenten voor burgerinitiatieven 

▪ 0,6 VTE administratieve medewerker  

▪ Secretariaat, ondersteuning boekhouding en personeelsbeheer… 
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  BIJLAGEN 

 

 

▪ STATUTEN – gecoördineerde tekst (mrt ’21) 

▪ ETHISCHE CODE / GOOD GOVERNANCE  
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 STATUTEN – VZW DE WAKKERE BURGER  
 

gecoördineerde tekst [laatste wijziging: 2012]  
 

 
Oprichtingsakte:  
 12/01/1983 (B.S. 09/06/83) 
Wijzigingen:  
 1985: art. 6, 12, 17 en 18 (B.S. 29/04/86). 
 1996: art. 3 (B.S. 23/05/96). 
 2005: art. 2, 3, 6, 7, 18, 19, 26, 27 (B.S. 01/02/06): (aanpassing aan wijziging vzw-wetgeving) 
 2012: art. 2, 6 en 16 (B.S. 17/05/2013): (o.a. nieuw adres zetel) 
 

 
I. Vorm en naam 
 
Art. 1. De vereniging draagt de naam “DE WAKKERE BURGER”, vereniging zonder winstoogmerk. 
  
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Priemstraat 51 (gerechtelijk 

arrondissement Brussel). Hij kan door beslissing van de Algemene Vergadering naar een ander 
adres, zelfs naar een andere gemeente worden overgebracht, voor zover deze ligt in het Vlaams 
Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  
 
II. Wezen en doel 
 
Art. 3.  De vereniging heeft als “beweging voor participatie en lokale democratie” tot opdracht om in 

de Vlaamse Gemeenschap de maatschappelijke beweging voor meer voorlichting, inspraak en 
beleidsparticipatie van de burgers te versterken en de ontwikkeling naar een meer 
participatieve democratie en de vorming tot democratisch burgerschap te bevorderen.  

 
 De vereniging geeft daarbij voorrang aan het burgernabije, lokale politieke niveau, zonder de 
aandacht te verliezen voor het beleid van hogere overheden dat gevolgen heeft voor de 
kwaliteit van die lokale samenleving.  

 
Deze opdracht houdt een combinatie van activiteiten in zoals vorming en sensibilisering, 
maatschappelijke actie en beleidsbeïnvloeding, advies- en steunverlening ten behoeve van de 
plaatselijke praktijk, het ter beschikking stellen van deskundigen, publicaties, een 
gespecialiseerde documentatiedienst, studie- en onderzoekswerk, … 

  
Art. 4. De vereniging zal haar taak opvatten in de geest van politieke, filosofische en confessionele 

verdraagzaamheid en pluralistische samenwerking. 
 
Art. 5.  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
 
III. Leden 
 
Art. 6. Het aantal vaste leden mag niet minder bedragen dan vijf. De ondergetekende oprichters zijn 

de eerste werkende leden. Kunnen als lid worden opgenomen alle personen die op voorstel 
van de raad van bestuur door de algemene vergadering bij tweedemeerderheid worden 
aanvaard. 

  
 Het kandidaat–lid aanvaardt de statuten. Het aanvaarden van de statuten sluit het aanvaarden 

van de huishoudelijke reglementen in.  
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De kandidaten moeten evenwel aan volgende voorwaarden voldoen: 
1. Nederlandstalig zijn; 
2. Geen mandaat vervullen in een parlement of regering van een federale, gewestelijke of 

gemeenschapsoverheid, in een provincieraad of bestendige deputatie, een college van 
burgemeester en schepenen; 

3. Niet tewerkgesteld zijn bij een politieke partij. 
 
Art. 7. De vereniging kan ook geassocieerde leden aanvaarden volgens de criteria bepaald in het 

huishoudelijk reglement. Deze geassocieerde leden hebben geen stemrecht. Zij hebben een 
adviserende functie binnen de vereniging. Zij voldoen aan dezelfde voorwaarden als vaste 
leden, zoals opgesomd in artikel 6, maar mogen in tegenstelling tot de vaste leden wel een 
mandaat vervullen in een gemeenteraad, een college van burgemeester en schepenen of in een 
raad voor maatschappelijk welzijn. 

 
Art. 8.  Aan het mandaat van de leden komt een einde: 

- door persoonlijk ontslag en dit bij brief aan de Raad van bestuur; 
- door drie opeenvolgende niet gemotiveerde afwezigheden; 
- door uitsluiting. 
 
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden besloten met een 
tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, na een met reden 
omkleed voorstel van de Raad van bestuur. 

 
Art. 9. De vereniging bestaat uit de Algemene Vergadering en de Raad van bestuur, verkozen uit haar 

midden. 
 
 
IV. De Algemene Vergadering    
 
Art. 10. De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan en bepaalt de beleidslijn van de 

vereniging. 
 
Art. 11 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Zij komt tenminste 

éénmaal per jaar bijeen tijdens het eerste kwartaal in statutaire vergadering, waarop de 
begrotingen en rekeningen worden goedgekeurd, het activiteitenverslag uitgebracht en 
eventueel de beheerders benoemd. 

 
 Een buitengewone zitting van de Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op voorstel van 
de Raad van Bestuur aan de voorzitter of van tenminste één vijfde van de leden. 

 
 Zij heeft plaats binnen de 21 dagen. Het verzoek moet de op de agenda in te schrijven punten 
vermelden. 

 
Art. 12. De uitnodiging vermeldt de agenda en wordt verstuurd tenminste acht dagen vóór de 

vergadering. 
 
Art. 13. De Algemene Vergadering kan slecht geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zoniet wordt zij binnen de veertien dagen opnieuw 
samengeroepen en beraadslaagt zij geldig, wat ook het aantal aanwezigen is. 

 
Art. 14. Elk lid beschikt over één stem. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij 

in de statuten anders bepaald wordt. 
 

 Elk lid kan slecht over één mandaat beschikken. Elk lid kan zich op de vergadering laten 
vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht. Niemand mag 
meer dan één lastgever vertegenwoordigen. 
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V. De Raad van Bestuur 
 
Art. 15. De Raad van bestuur is het uitvoerend orgaan van de vereniging. Zijn taak bestaat in het 

dagelijks beheer. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handeling. 

 
Art. 16. De leden van de Raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de Algemene 

Vergadering met een tweederde meerderheid van de stemmen. 
   

De kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur moeten evenwel aan volgende voorwaarden 
voldoen: 
1. Nederlandstalig zijn; 
2. Geen mandaat vervullen in een parlement of regering van een federale, gewestelijke of 

gemeenschapsoverheid, in een provincieraad of bestendige deputatie, in een 
gemeenteraad, een college van burgemeester en schepenen of in een raad voor 
maatschappelijk welzijn; 

3. Niet tewerkgesteld zijn bij een politieke partij.” 
  

 Ontslag van een lid van de Raad van bestuur wordt schriftelijk bij de Raad van bestuur 
ingediend. Wordt als ontslagnemend beschouwd het lid dat drie opeenvolgende keren niet 
gemotiveerd afwezig is. 

 
Art. 17.  De Raad van bestuur is samengesteld uit tenminste vijf leden. 
 
Art. 18. De leden van de Raad van bestuur worden verkozen voor de duur van vier jaar. Uittredende 

leden zijn herkiesbaar. 
   
Art. 19. De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig 

of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. 
 

 Een lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van 
een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. 
 
Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. 

 
Art. 20. De Raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester, een secretaris 

en eventueel andere bestuursleden aan die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn. 
 
Art. 21. De Raad van bestuur is bevoegd om handelingen van beheer te verrichten, daarin begrepen 

organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel, en het uitvaardigen van 
huishoudelijke reglementen. 

   
 De Raad van bestuur is bovendien bevoegd om daden van beschikking te stellen, die niet 
uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn 
voorbehouden. 
 
De Raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde 
handelingen en taken overdragen aan één der beheerders, of zelfs met machtiging van de 
Algemene Vergadering aan een ander persoon, lid van de vereniging of niet. 
  
Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de 
verbintenis van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de 
gegeven opdracht en tot de in hun beheer bedreven misgrepen. 

 
Art. 22 De Raad van bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en wordt bijeengeroepen door zijn 

voorzitter of op verzoek van tenminste drie leden. 
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VI. Financiën 
 
Art. 23. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
Art. 24. Het beheer van de financiële middelen van de vereniging wordt toevertrouwd aan de 

penningmeester. Hij staat onder toezicht van de voorzitter van de Raad van bestuur en is steeds 
verantwoording verschuldigd aan de Raad van bestuur. 

 
Art. 25. Jaarlijks worden aan de Algemene Vergadering de rekeningen van het afgelopen jaar, de 

inventaris en de balans alsmede de begroting voor het volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Art. 26.  In opdracht van de Algemene Vergadering controleert een erkend accountant of een revisor de 

rekeningen alvorens deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Een schriftelijk 
verslag daarvan wordt opgesteld en ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering. 

 De accountant of revisor kan mededeling eisen van al de bescheiden en inlichtingen die ze voor 
hun onderzoek nuttig achten. 

 
Art. 27.  De maximum-bijdrage van de leden is 5 euro. 
   
 
VII. Wijzigingen van statuten en ontbinding 
 
Art. 28. Wijzigingen van statuten gebeuren volgens art. 8 van de wet van 27 juni 1921. 
 
Art. 29. Wanneer het aantal leden minder dan vijf bedraagt, wordt de vereniging ontbonden.  
 
Art. 30. Bij ontbinding van de vereniging zal het actief, na zuivering der schulden, overgedragen worden 

aan de Stichting-Lodewijk de Raet, instelling van openbaar nut. Bij ontstentenis van of niet-
aanvaarding door deze instelling, zal het door de Algemene Vergadering verdeeld worden of 
toegewezen worden aan een instelling, stichting of instituut met gelijkaardige doelstellingen. 

 
Art. 31. Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken 

inzake verenigingen van toepassing. 
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 ETHISCHE CODE – GOOD GOVERNANCE  
 

 
Ten geleide: Good governance is een nieuw aandachtspunt binnen het decreet SCW. DWB doorliep in het 
najaar een traject waarvan een van de resultaten een ethische code is met de waarden, normen en andere 
basisprincipes achter DWB. Het is ook een vorm van checklist voor het formuleren van opinies, aangaan van 
partnerschappen,… Past een verzoek bij het DNA van DWB? 
 
De Wakkere Burger is een organisatie die zich inzet voor participatie en democratie. Om die missie waar te 
maken is ‘goed bestuur’ een noodzakelijkheid. Deze ethische code, die fungeert als toetssteen voor onze 
werking en moreel kompas voor onze bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers, legt daarvoor de basis. We 
verwachten van deze voornoemde actoren dat zij zowel binnen de organisatie als tijdens onze externe werking 
conform deze code handelen en zo de waarden van De Wakkere Burger uitdragen. 
 
Deze ethische code werd opgesteld door het team in het kader van een traject inzake ‘good governance’ (sept.-
nov. 2019) dat de organisatie volgde om zich te conformeren volgens de richtlijnen van het decreet sociaal-
cultureel werk. Daarna wordt het voorgelegd aan de AV. 
 
We splitsten deze beginselen op in een interne dimensie (Hoe gaan we er binnen de organisatie mee om?) en 
een externe dimensie (Hoe gaan we er onze activiteiten mee om? In contacten met derden? Tegenover de 
samenleving?).  

 

Werk participatief: 
- Intern: neem beslissingen in samenspraak met teamleden en bestuursleden, en behandel iedereen op 

een gelijkwaardige manier.  
- Extern: promoot en versterk beleidsparticipatie van burgers. Ga samenwerkingen en partnerschappen 

ook aan op een participatieve wijze. 

Streef naar impact: 
- Intern: werk planmatig en doelgericht om je bereik en invloed op de maatschappij zo groot mogelijk te 

maken. Creëer een motiverende omgeving waarbinnen iedereen zijn/haar eigen potentieel maximaal 
waar kan maken en ambitieuze initiatieven uit kan werken. 

- Extern: streef ernaar om de maatschappij zoveel mogelijk op een positieve manier te veranderen. Zet 
daarbij niet lukraak in op acties, maar maak doordachte keuzes om strategische doelen van de 
organisatie te realiseren. 

Wees transparant: 
- Intern: zorg dat alle relevante informatie beschikbaar is voor alle medewerkers, bestuurders en 

vrijwilligers. Breng alles wat de werking van de organisatie kan verbeteren of bemoeilijken ter tafel.  
- Extern: zorg dat alle verplichte en relevante informatie publiek en toegankelijk beschikbaar is. 

Communiceer ook helder, toegankelijk, open en eerlijk over je acties, initiatieven en intenties.  

Wees inclusief: 
- Intern: betrek alle maatschappelijke groepen bij het bepalen en uitvoeren van onze werking. Toon 

empathie en wees begripvol voor de standpunten en persoonlijke situatie van bestuurders, 
medewerkers en vrijwilligers.  

- Extern: luister oprecht naar alle betrokkenen en behandel hun standpunten op een respectvolle en 
gelijkwaardige manier. Maak er een punt van dat alle relevante maatschappelijke groepen betrokken 
worden bij het beleid.  

Werk wettelijk:  
- Intern: respecteer de universele mensrechten en alle andere relevante rechtsregels zoals 

arbeidswetgeving, vzw-wetgeving en regelgeving inzake sociaal-cultureel werk. 
- Extern: werk binnen de relevante wettelijke kaders zoals participatie-regels, inzagerecht en de 

mensenrechten. IJver voor aangepaste participatieregels wanneer dit nodig blijkt om de rechten en 
vrijheden van de burgers te vrijwaren. 
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Wees innovatief: 
- Intern: zorg voor een omgeving waar creativiteit en vernieuwing worden aangemoedigd: wees 

ontvankelijk voor de ideeën van collega’s en bestuurders en help waar mogelijk bij de verdere 
uitwerking ervan. Durf ‘out of the box’ te denken. 

- Extern: wees alert voor veranderingen en vernieuwingen in de maatschappij en het werkveld. Reageer 
snel, gevat en geïnformeerd. Streef ernaar om als organisatie een unieke plaats te bekleden: neem 
vooral de maatschappelijk belangrijke taken op die anders niet zouden gebeuren. 

Wees integer: 
- Intern: wees trouw aan de missie, visie en waarden van de organisatie 
- Extern: draag de missie, visie en waarden van de organisatie uit. Zij vertolken de beslissingen die 

intern op een participatieve wijze genomen zijn.  

Geef en neem autonomie en verantwoordelijkheid: 
- Intern: verduidelijk de taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden en medewerkers. Geef en 

neem de autonomie om je taken adequaat uit te voeren en ondersteun je collega’s bij de hunne. 
- Extern: bewaak actief de participatieve beleidsaanpak en de democratische rechten van de burgers. 

Vertrek daarbij vanuit de eigen onafhankelijke kijk op participatie en pluralistisch overleg. 

Toon kwaliteit: 
- Intern: verzamel de nodige deskundigheid. Maak tijd voor de uitbouw van goede processen, het 

sluiten van interessante partnerschappen en het uitvoeren van degelijke kwaliteitscontrole.  
- Extern: toon deskundigheid en draag zo het imago als geloofwaardig leverancier van expertise uit. 

Kom gemaakte afspraken na. Lever alleen ondersteuning of medewerking aan projecten of initiatieven 
die kwaliteitsvolle participatie toelaten.  

 
 

 
 


