In gesprek over Burgerberaad
Gesprekshandleiding bij de burgerberaad cartoon

Opzet van deze handleiding
We werken met vragen die uitnodigen tot gesprek.
De korte uitleg in het kader bij elk plaatje kan gebruikt worden om
helderheid te creëren, maar we beginnen liefst met een vraag.
Alle vragen staan in italic zodat ze makkelijk te gebruiken zijn.

Alle informatie over
Burgerberaad vind je hier:
https://www.detransitiemotor.nl/
burgerberaad/
Zo ben je goed voorbereid en kun
je je verder verdiepen.

Begin het gesprek
Doel: We willen in gesprek over wat een burgerberaad precies is en kennis delen.

IJsbreker

Vertel eerst: Waarom ik voor burgerberaad ben en waarom het voor mij belangrijk is…

Vraag 1a: Heb jij wel eens over burgerberaad gehoord? Wat weet je ervan?
Luister goed: Volg de gang van het gesprek. Wellicht wordt er gedacht aan andere vormen
van burgerparticipatie. Ga dan naar plaatje 5…

Vraag 1b: Hoe kijk jij naar de grote vraagstukken van onze tijd?
Spanning: Het gesprek kan snel zwaar worden, want veel mensen ervaren deze tijd als
onzeker. Geef daar ruimte voor. Geef aan dat het burgerberaad erop gericht is om er samen
uit te komen.

1 – Waarom een burgerberaad?
Geef alleen uitleg van de problematiek die wordt
geschetst als daar om gevraagd wordt.
•

•

•

•
•

Polarisatie: groepen in de samenleving dreigen zo
ver uit elkaar te groeien dat ze niet meer naar elkaar
kunnen luisteren, en niet meer samen tot
oplossingen willen komen.
Korte termijnbeleid: Politici nemen geen moeilijke
beslissingen omdat ze dan mogelijk niet herkozen
zullen worden. Het klimaatbeleid is daarom
ontoereikend, want dat heeft een langer
termijnbeleid nodig.
Minder vertrouwen in de politiek: Veel burgers
voelen zich niet gehoord en denken dat hun stem
weinig invloed heeft. De recente toeslagenaffaire
laat dat zien. Burgers moeten vechten met de overheid in plaats van dat de overheid dienstbaar is.
De politiek komt er niet uit: Economische belangen lijken meer aandacht van de staat te krijgen dan
bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het milieu die alleen geld lijken te kosten.
Invloed van lobby groepen: Grote bedrijven kunnen veel invloed hebben op politieke besluitvorming.
Er is weinig transparantie rond politiek lobbyen. Motieven en belangen van lobbygroepen zijn daardoor
onduidelijk. Een lobbygroep zou de democratie moeten versterken, maar kan door de macht van het
grote geld dat erachter zit een bedreiging voor de democratie zijn.
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Vraag 2a: Wat valt je op in het plaatje over de inbreng van burgers?
Vraag 2b: Als iedereen mee mag praten zou jij dan vertrouwen hebben in de
uitkomst?
Cynisme: We vertrouwen de ander niet meer. Er is veel ‘wij – zij’ denken ontstaan. Voel
mee en geef informatie over het succes van burgerberaden in andere landen.

2 – het inclusieve potentieel van burgers
Samen weten en kunnen we meer dan alleen. De politiek
is van ons, maar we hebben er slechts een verzuilde
relatie mee via de partijen. Daardoor blijven veel idee-en
liggen, en komen veel mogelijkheden niet tot bloei.
Voorbeelden uit andere landen laten zien dat er veel
wijsheid en verantwoordelijkheid bij burgers zit.
Bijvoorbeeld in Ierland heeft het burgerberaad een
doorbraak kunnen realiseren in de langdurige polarisatie
rond abortus.

Vraag 3a: Is het duidelijk wat een burgerberaad is?
Vraag 3b: Heb je er nog vragen over?
Cynisme: “Dat gaat de politiek nooit doen!” Dit is een belangrijke opmerking. We moeten

zorgen dat het mandaat van de politiek naar het burgerberaad helder is, en dat het duidelijk
is wat er met de aanbevelingen gedaan gaat worden. Als de politiek de aanbevelingen van
het burgerberaad niet opvolgt dan daalt het vertrouwen van burgers nog verder.
Ongeloof: “Dat gaan de lobbygroepen nooit toelaten.” Daar komen we zo aan toe (Platen 5
en 6).

3 – Wat is het burgerberaad precies?
Een brug tussen burgers en politici waarbij een
vertrouwensrelatie het uitgangspunt is. Burgers gaan er
samen uitkomen. Door naar elkaar te luisteren en te
overleggen kunnen ze tot nieuwe inzichten komen en
van mening veranderen. De politiek gaat met de
uitkomst aan de slag.
Het kabinet voert voorgestelde maatregelen uit. Als een
nieuwe wet nodig is, stelt het parlement deze vast.
Vooraf maakt de politiek duidelijk dat ze de uitkomst
serieus zal nemen, dat wil zeggen dat ze niet zullen
vasthouden aan partijstandpunten, maar de
aanbevelingen van het burgerberaad zullen overnemen.
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Vraag 4a: Denk je dat de gelote burgers ook jou mening en ideeën zullen
inbrengen?
Vraag 4b: Waar zou een eerlijke afspiegeling van onze samenleving aan
moeten voldoen?
4 – Iedereen doet mee
In onze samenleving horen we vaak kleine groepen die
hard op links of rechts roepen. De meeste mensen kijken
stilletjes vanuit het midden toe.
In het burgerberaad doen mensen met verschillende
ideeën, ervaringen en wensen mee, en ze komen
allemaal aan bod. Door naar elkaar te luisteren en te
overleggen kunnen ze tot nieuwe inzichten komen en
van mening veranderen. Samen komen ze tot de
gedragen beslissingen.

Vraag 5a: Zou jij mee willen doen aan een burgerberaad?
Vraag 5b: Wat is er nodig zodat je mee kunt doen?
Vraag 5c: Als je niet ingeloot bent zou je het dan willen volgen?
5 – het begint met samen leren
Er wordt behapbare informatie gedeeld, experts en
belangenorganisaties (ook lobby groepen) worden
gehoord. Net als bij ‘Wie is de Mol?’ gaat je standpunt
meebewegen met de informatie die je krijgt. Je leert de
problematiek van alle kanten te bekijken. Je kunt
daardoor je mening bijstellen. Mensen in het
burgerberaad doen dit ook. Ze gaan de ander steeds
beter begrijpen en uiteindelijk komen ze er samen uit.
De burgerberaad-methode zorgt dat we het met zijn
allen kunnen volgen.
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Vraag 6a: Hoe kijk jij naar het ‘algemeen belang’?
Vraag 6b: Hoe nemen we minderheidsbelangen mee?
6 – Overleggen
Iedere gelote deelnemer komt aan bod. Lobbygroepen
doen niet in het overleg mee. Deelnemers beraden zich
over alles wat ze geleerd hebben. Wat is voor ons
allemaal het beste? Het algemeen belang is leidend maar
belangen van individuen en minderheden moeten wel
meegenomen worden. Democratie is ook
rekeninghouden met anderen. Wat hebben we voor
elkaar over?
Door goed te beraden kunnen we met de besluiten
leven, ook al zijn we het niet overall mee eens. Omdat
we het snappen kunnen we het ondersteunen.

Vraag 7a: Welke ervaring heb jij met inspraak of burgerparticipatie?
Vraag 7b: Ben jij door overleg of dialoog wel eens tot heel andere inzichten
gekomen?
7 – Burgers besluiten, dus wat is het niet…
Bij een burgerberaad besluiten burgers namens zichzelf,
en met elkaar. Het burgerberaad staat dus boven de
partijen en is a-politiek. Het is wel een (zwaar)politiek
middel voor lange termijn problemen wanneer politieke
partijen niet tot doelmatige lange termijn besluiten
kunnen komen.
Het burgerberaad staat naast andere de vormen van
democratie en burgerparticipatie die we al hebben,
zoals inspraakavonden en bezwaar maken. Daarin kun je
niet besluiten maar slechts je mening geven of
meedenken over beleid of wijze van uitvoering. Bij het
burgerberaad zegt de politiek vooraf toe om de uitkomst
serieus te nemen en deze over te nemen. Zij toetst de
uitkomst ook aan de (grond)wetten en stelt indien nodig nieuwe wetgeving voor. Zo houden we elkaar in
balans.
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Vraag 8a: Waar zou jij een burgerberaad over willen?
Vraag 8b: Als je ingeloot wordt doen je dan mee? Ook als je niks met het
onderwerpt hebt?
8 – De politiek? Dat zijn wij!
De politiek kan niet goed functioneren zonder betrokken
burgers. Burgers lopen soms voor op de politiek. Ze
verlangen urgente, verdergaande besluiten rond de
grote kwesties van deze tijd.
Het burgerberaad maakt het mogelijk voor burgers om
verantwoordelijkheid te nemen die de politieke partijen
overstijgt. Het is geen vervanging van de tweede kamer
of de gemeenteraad, maar wel een waardevolle
toevoeging aan onze democratie met veel positieve
effecten voor de samenleving
.
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