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Burgertop Limburg: op bezoek bij BZK
Op 24 oktober waren de Raad van Advies leden, het Organiserend Comité en de trainees
uitgenodigd door de directie Democratie & Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag voor een informele uitwisseling van ervaringen
met het Programmateam Versterking lokale democratie en bestuur. De aanpak, de resultaten
van de pilot Burgertop Limburg 2018 en het werken met Burgertoppanels gepresenteerd en
gedeeld.
Meer te weten komen over de Burgertop Limburg? Kijk dan op www.burgertoplimburg2018.nl

Burgerparticipatie: de evaluatie uitvoeren
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De participatieladder toegepast op het Tip-burgerpanel
Arnstein (1969) komt met zijn burgerparticipatieladder nog vaak terug in de huidige literatuur.
De ladder geeft weer in welke mate burgers worden betrokken bij het besluitvormingsproces
van het openbaar bestuur. Dit varieert van het verstrekken van informatie tot het

meebeslissen van de burger met de betre ende organisatie.
Tip-burgerpanels kunnen worden onderverdeeld.
Hoe? Klik dan op onderstaande button.
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Wat is representativiteit?
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‘Toponderzoek is een voorbeeld
van een organisatie uit de third
sector'
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Weten waarom (Tip-)burgerpanels in de 'third
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button.
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Klik dan op onderstaande

Heeft u goede voorbeelden rondom burgerparticipatie-projecten bij u in de gemeente? Laat het
ons weten. Dan besteden we daar graag aandacht aan in de Topletter.

