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Abstract 

Background: This research was conducted on behalf of the organisers of the Burgertop in 

Leiden. The purpose of this study was to evaluate the Burgertop held on March 22nd 2017 in 

Leiden. The research question addressed is: How are the Leidse Burgertop and the previous 

house-chamber discussions established? Did the chosen approach, house-chamber 

discussions, lead to the predetermined goals? Furthermore, how did the Burgertop score on 

the six important aspects determinded by earlier researches; inclusion, influence, deliberation, 

citizenship, transparency and legitimacy. Method: This study uses a mixed design model. In 

the quantitative research, 111 attendees (M=50,64, SD = 15,31) of either the Burgertop, the 

house-chamber discussions, or both, filled out the evaluation questionnaire. In the qualitative 

research, 7 organisers (5 volunteers and 2 civil servants) were interviewed. Results: 

The Burgertop in Leiden had high scores on the aspects of legitimacy and deliberation, middle  

scores on transparancy and low scores on the ascpects of inclusion, influence and citizenship.  

Conclusion: Based on the results of this study it can not be concluded that the chosen 

approach for the Burgertop in Leiden led to more diversity of the attendees than approaches of 

other Burgertoppen.  
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1. Inleiding 

 

‘Met elkaar in gesprek over onze stad’ (Leiden in gesprek). Deze boodschap vormt de kern 

van de Burgertop in Leiden op 22 maart 2017. In opdracht van de organisatoren van de 

Burgertop, twintig vrijwilligers uit Leiden, ligt hier voor u een evaluatieonderzoek naar de 

Leidse Burgertop, met als onderzoeksdoel: inzicht krijg in het effect en de opzet van de 

Burgertop in Leiden. Dit interdisciplinaire onderzoek maakt gebruik van inzichten uit de 

disciplines: bestuurskunde, sociale psychologie, sociologie en politicologie.  

 

Literatuurverkenning 

 

Vertrouwen in de huidige democratie 

De Nederlandse burger begeeft zich minder vaak naar de stembus. De databank met 

verkiezingsopkomsten laat zien dat de opkomst van mensen die mogen stemmen voor de 

Tweede Kamerverkiezingen sinds de afschaffing van de opkomstplicht in 1970, met 

uitzondering van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2017, gestaag daalt. In 2006 

was de opkomst nog 80%, in 2012 daalde dit percentage naar 74% (databank 

verkiezingsuitslagen). Wanneer we andere verkiezingen in Nederland bestuderen, 

bijvoorbeeld de Gemeenteraadverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen, dan loopt de 

opkomst nog veel sterker terug (Thomassen, 2000). Van Reybrouck (2016) spreekt over een 

‘democratisch vermoeidheidssyndroom’. De burger verliest zijn geloof in de verkiezingen en 

in de politici. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat het 

vertrouwen in de politiek inderdaad niet groot is. In 2016 heeft 48% van de burgers 

vertrouwen in de Tweede Kamer en 44% van de burgers vertrouwen in de regering. Dit 

vertrouwen is dus relatief laag, maar blijft over de jaren wel stabiel (Den Ridder et al., 2016). 

Deze democratische vermoeidheid doet echter geen afbreuk aan de politieke interesse en 

daarbij het geloof in de democratie. Thomassen beargumenteert dit aan de hand van de 

waardeoriëntatie theorie van politicoloog Inglehart (2015). Inglehart stelt dat verschillende 

generaties een andere waardeoriëntatie hebben. Deze waardeoriëntatie verschilt voornamelijk 

in de mate waarin belang gehecht wordt aan materialisme (Inglehart, 2000). Anno 2017 

zouden Nederlanders in belangrijke mate een postmaterialistische waardeoriëntatie hebben. 

Deze oriëntatie ontstaat als de basisbehoeften van mensen vervuld zijn en mensen zich 
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overwegend richten op de behoefte aan zelfontplooiing en de kwaliteit van het leven 

(Thomassen, 2000). De interesse in de politiek blijft, maar het huidige politieke systeem sluit 

minder aan bij de wensen van de burgers. Het volk heeft een te beperkte rol en vraagt om 

andere vormen van democratie (Thomassen, 2000). Onderzoek van het SCP sluit zich hierbij 

aan en laat zien dat het vertrouwen in de democratie als staatsvorm onder de Nederlandse 

burgers hoog is. Er bestaat echter onvrede over de huidige representatieve democratie (Den 

Ridder & Dekker, 2015).  

 

Nieuwe vormen van democratie 

De hang naar nieuwe vormen van democratische besluitvorming neemt toe. In een groeiend 

aantal landen komen op kleine schaal mensen bij elkaar om te discussiëren over een bepaald 

onderwerp. Deze nieuwe initiatieven komen zowel van vrijwilligers als van gemeenten en 

organisaties (Chwalisz, 2015). Ook in Nederland wordt er veel geëxperimenteerd met nieuwe 

vormen van democratie. Een aantal gemeenten in Nederland experimenteert met een 

zogenoemde Burgerbegroting. Bewoners binnen de gemeente kunnen aangeven wat zij 

belangrijke veranderingen voor de stad vinden. Op basis daarvan wordt óf het hele beleid 

ontwikkeld óf een bepaald geldbedrag apart gezet om deze veranderingen te verwezenlijken 

(Van Houwelingen et al., 2014). Een andere nieuwe vorm van democratie wordt de tweede 

mening genoemd. De gemeente Utrecht biedt mensen een kans een eigen probleem voor te 

leggen aan een groep burgers. Deze burgers verdiepen zich in dit probleem en geven hun 

mening. De gemeente krijgt met dit experiment de kans om te reflecteren op de eigen 

besluitvorming. Wanneer de groep zich niet aansluit bij de beslissing van de gemeente, leert 

de gemeente van de argumenten (de Tweede Mening). Tot slot is de Burgertop of G1000 een 

nieuwe vorm van democratie. Een Burgertop is een bijeenkomst waar een groep inwoners 

vanuit de betreffende gemeente met elkaar discussiëren over de toekomst van de gemeente en 

over mogelijke knelpunten. Het initiatief kan komen vanuit de gemeente zelf of vanuit een 

groep vrijwilligers. Een burgertop is een vorm van directe democratie waarbij de burger zelf 

het heft in handen neemt en niet afhankelijk is van indirect verkozen politici (Boogaards et al., 

2016).  

 

Overheid  

Hoe staat de overheid tegenover deze nieuwe vorm van democratie? Wat opvalt is dat de 

overheid de burger de afgelopen jaren een steeds meer zelf- en samen redzame rol heeft 

toegedeeld. Er wordt gesproken over ‘de burger ruimte geven’ en er wordt een beroep gedaan 
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op de gemeenschapszin. Omdat er bezuinigd moest worden, koos de overheid ervoor om meer 

verantwoordelijkheid bij de burgers te leggen (Roorda et al., 2015). Daarnaast werkt 

bijvoorbeeld het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties eraan om de burger 

meer te betrekken bij maatschappelijke problemen. Het project de City Deal is hier een 

voorbeeld van. Met behulp van de kennis en vaardigheden van studenten, docenten en 

onderzoekers moeten maatschappelijke problemen in de stad versneld opgelost kunnen 

worden (Agenda Stad). Ook het fenomeen ‘Open Overheid’ wijst erop dat de overheid de 

burgers meer lijkt te willen betrekken bij de politiek. Mee kunnen doen in de maatschappij 

vraagt om eenzelfde informatiepositie van overheid en burgers. Met het fenomeen Open 

Overheid werkt de overheid mee aan deze transparantie (Open Overheid). Sinds de jaren 

zeventig heeft de overheid de bewuste keuze gemaakt burgerparticipatie in te zetten om meer 

steun en interesse te verkrijgen voor beleid en de politiek (Steenbruggen, 2016). Nu de 

verzorgingsstaat aan het veranderen is in een participatiesamenleving biedt dat een nieuwe 

kijk op de rol van de overheid. De focus verschuift van de staat als uitgangspunt, naar de 

samenleving als uitgangspunt. Burgers zijn niet langer een van de drie factoren - de markt, de 

overheid en de burgers -, maar integreren binnen de andere factoren. Dit betekent dat de 

burger een actieve rol aanneemt en zich bemoeit met de markt en de overheid (Steenbruggen, 

2016).  

Burgerparticipatie  

In alle facetten van de samenleving ligt de nadruk steeds meer op een actieve rol van de 

burger. Het SCP spreekt over drie generaties van burgerparticipatie. De eerste generatie is de 

burgerparticipatie in het openbaar bestuur, meestal nadat de beslissingen genomen zijn. Het 

gaat dan om inspraak. De tweede generatie betreft het betrekken van burgers in een vroeg 

stadium, ook wel interactieve beleidsvoering genoemd (Van Houwelingen, et al., 2014). De 

Burgerbegrotingen en de tweede mening zijn voorbeelden van de tweede generatie 

burgerparticipatie. Tot slot is de derde generatie burgerparticipatie het burgerinitiatief zelf. 

Hierbij komt het initiatief van de burgers zelf en participeert de overheid, bijvoorbeeld de 

gemeente, indien nodig. De burgertop is een voorbeeld van een derde generatie 

burgerparticipatie. Een uitgebreidere definitie van de term burgerinitiatief komt van Müjde en 

Daru (2005): 

 

 ‘Een burgerinitiatief is een vorm van zelforganisatie van burgers, gericht op de verbetering 

van de eigen levenssituatie en/of de samenleving waarbij een aantal mensen betrokken is in 
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een al dan niet tijdelijke initiatiefgroep, actiegroep of projectgroep. Burgerinitiatieven 

worden gerund door vrijwilligers, zijn hoogstens semiprofessioneel, kleinschalig en niet of 

weinig geïnstitutionaliseerd’.  

Burgertop 

Het fenomeen Burgertop is in 2011 bedacht door de Belgische schrijver David van 

Reybrouck. In die tijd werd België met vele problemen geconfronteerd en tegelijkertijd bleek 

de politiek niet in staat te zijn om een kabinet te vormen. Om toch de problemen aan te 

pakken besloot van Reybrouck duizend burgers bijeen te brengen om te praten over de 

ontstane problemen, oplossingen te bedenken en deze ten uitvoer te brengen (Reybrouck van, 

2016).  

Achtergrond en inhoud  

In België wordt een Burgertop een G1000 genoemd en veel gemeenten in Nederland nemen 

deze naam over (Boogaards et al., 2016). Amersfoort begon in 2014 als eerste Nederlandse 

gemeente met een Burgertop. In Nederland hebben vrijwilligers en bekende politici een 

stichting opgericht die informatie, reclame en ideeën verspreidt over de G1000. Job Cohen en 

Gerdi Verbeet zijn ambassadeurs van de stichting. De stichting formuleert zeven belangrijke 

uitgangspunten voor een G1000. Allereerst moet er sprake zijn van een burgerinitiatief. Ten 

tweede moet er geen agenda zijn. Dit betekent dat de punten van overleg niet van tevoren 

klaarliggen, maar al pratende tussen burgers naar voren komen. Ten derde wordt er niet 

gesproken over discussiëren maar over ‘in dialoog gaan met elkaar’. Dit betekent open staan 

voor andermans mening en elke mening even zwaar laten meewegen. Ten vierde moeten alle 

inwoners uit een gemeente evenveel kans hebben om mee te doen aan de burgertop. Loting 

moet hiervoor zorgen. Ten vijfde ligt de focus tijdens de burgertop op het hele systeem. Dit 

houdt in dat zowel de burger, de overheid en bedrijven deelnemen aan de dialoog en zich daar 

verantwoordelijk voor voelen. Ten zesde moeten de uitkomsten van de dialogen transparant 

zijn. De deelnemers moeten een overzicht krijgen van wat er allemaal naar voren is gekomen. 

Het zevende punt gaat over de veiligheid van de dag. Deelnemers moeten op de hoogte zijn 

van de ‘spelregels’ en zich veilig voelen over het uiten van zijn of haar mening (G1000).  

Doel G1000  

Het doel van de G1000, zoals omschreven op de website van de G1000 stichting, is:  

‘Het resultaat is een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden 

en waar wij, de burgers, samen onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze 
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gemeente, stad, dorp of wijk. Zo vormt de G1000 een vaste aanvulling op het huidige 

democratische bestel’ (G1000).  

De G1000 moet uiteindelijk tien concrete voorstellen opleveren waar de gemeente en de 

burgers zelf mee aan de slag kunnen (G1000). Het is belangrijk om het succes van een 

burgertop niet af te lezen aan het wel of niet behalen van de tien voorstellen. Zoals blijkt uit 

de beschrijving van de G1000 stichting is het uiteindelijke doel een actieve en betrokken 

gemeenschap. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012) stelt dat 

betrokken burgers erg belangrijk zijn voor een democratie. Burgers zorgen voor 

maatschappelijke vernieuwing, houden de overheidsinstanties scherp en verschaffen 

draagvlak voor het uitvoeren van het beleid. Vertrouwen in de politiek hebben, wordt ook wel 

politiek zelfvertrouwen genoemd. Het tegenovergestelde hiervan is politieke machteloosheid. 

De mate van politieke machteloosheid wordt bepaald door de opvattingen over de eigen 

politieke competentie, het vermogen om de politiek zelf te beïnvloeden en de mening over de 

responsiviteit van de overheid. Deze politieke machteloosheid zorgt voor meer cynisme onder 

burgers en minder begrip voor de politiek (Castenmiller, 2001). Het is voor de besturing van 

een land belangrijk dat de burgers positief staan tegenover de politiek. Door de burger actief 

te betrekken bij de gemeenschap zorg je ervoor dat het wantrouwen en cynisme jegens de 

politiek afneemt.  

Eerder onderzoek 

Voor het onderzoek naar burgertoppen is een bepaalde methodiek ontwikkeld. De 

burgertoppen worden op zes verschillende aspecten beoordeeld en vergeleken. Deze 

methodiek is ontleend aan de democratische waarden die samengaan met burgerparticipatie. 

De zes verschillende aspecten zijn insluiting, invloed, deliberatie, burgerschap, transparantie 

en legitimiteit. Insluiting gaat over de diversiteit van de groep participanten. Zijn alle sociale 

groepen vertegenwoordigd? Invloed betreft de mate waarin de deelnemers invloed hebben op 

de verschillende fases van het proces. Deliberatie betreft de manier van overleg, gebeurt dit 

op een gelijkwaardige en respectvolle manier? Burgerschap gaat over de mate waarin de 

participanten zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de gemeenschap. Transparantie 

heeft betrekking op het proces: is duidelijk voor de participanten wat er gaat gebeuren, hoe 

besluiten tot stand komen en wat er met het resultaat gebeurt? De legitimiteit van beslissingen 

heeft betrekking op de inzet van de deelnemers. In welke mate voelen zij zich verbonden met 

het proces en de uitkomsten daarvan (Boogaards et al., 2016).  
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Voorlopige bevindingen  

De gemeenten Amersfoort, Uden, Kruiskamp, Amsterdam en Groningen hebben allen een 

burgertop georganiseerd en zijn vergeleken met de beschreven methodiek. Wat opvalt is dat 

de manier van burgers selecteren, door loting of open uitnodiging, weinig uitmaakt voor de 

diversiteit van de groep deelnemers (Boogaards et al, 2016). De hoogopgeleide burger op 

leeftijd is oververtegenwoordigd en de jongere van origine niet westerse Nederlander is 

ondervertegenwoordigd (Binnema & Michels, 2016). Daarbij komt dat de meeste deelnemers 

niet per se actief zijn in de buurt of gemeente, veelal wel stemmen en niet cynisch zijn over 

het functioneren van de gemeenteraad en het gemeentebestuur (Binnema & Michels, 2016). 

De uitkomsten van de burgertoppen zijn nog niet meteen vertaald in plannen en opgenomen in 

het lokale beleid. De burgertoppen hebben er wel toe geleid dat de politiek enthousiast is 

geworden over het betrekken van burgers in een burgertop setting (Boogaards et al, 2016). Op 

het aspect deliberatie scoren de onderzochte burgertoppen hoog.  In alle gemeenten voelden 

deelnemers zich vrij om te zeggen wat ze wilden (Boogaards et al, 2016). Op de vraag - of 

burgers zich na deelname aan de burgertop meer betrokken voelen bij de gemeente - 

antwoorden de respondenten dat ze zich iets meer betrokken voelen. De voornaamste reden 

voor de kleine toename is het feit dat veel deelnemers al erg betrokken waren bij de gemeente, 

wat voor velen ook de reden van deelname was. Bovendien blijkt dat de betrokkenheid in een 

vervolgonderzoek 3,5 maanden later al weer weggeëbd is. De redenen voor het weer afnemen 

van de betrokkenheid zijn de beperkte tijd die burgers beschikbaar hebben om daadwerkelijk 

iets te doen, de teleurstelling over de realisatie van de plannen, de inzet en samenstelling van 

de groep en de ondersteuning van de gemeente (Boogaards et al, 2016). Omdat de burgertop 

vaak een eenmalige activiteit is, blijkt het tot nu toe moeilijk om de betrokkenheid van de 

deelnemers vast te houden (Boogaards et al, 2016).  
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2. Evaluatieonderzoek Burgertop Leiden 
 

Aanpak Burgertop Leiden   

De burgertop van Leiden, de L750 genoemd, ontleent haar naam aan het feit dat Leiden 750 

jaar geleden haar stadsrechten ontving. De L750 is geïnitieerd door een groep vrijwilligers, 

die hun eigen draai aan het G1000 fenomeen hebben gegeven. Omdat de stad 750 jaar 

stadrechten heeft, zijn zij niet op zoek naar 1000 maar naar 750 mensen. Bovendien werken 

ze niet met loting. De burgertop Leiden bestaat uit een combinatie van huiskamergesprekken 

(gesprekken bij mensen thuis) en een burgertopbijeenkomst (een avond waarop burgers samen 

komen). Het idee is dat de huiskamergesprekken bijdragen aan een grotere diversiteit van 

deelnemers aan de burgertop.  

Voor de huiskamergesprekken zijn gespreksleiders geworven. Aan de mensen die zich 

hiervoor aanmelden, is gevraagd om een huiskamergesprek te leiden over de verbeterpunten 

voor de stad. Voor dit huiskamergesprek mogen zij mensen vanuit het eigen netwerk 

uitnodigen, vrienden, collega’s, maar ook volkomen vreemden. Zolang het maar inwoners van 

Leiden zijn. Per huiskamergesprek kunnen 8-10 mensen deelnemen. Samen praten zij over de 

stad en de verbeterpunten voor de stad. De gesprekken kunnen gaan over lokale problemen, 

zoals te felle lantaarns in de straat, maar ook over stadsbrede onderwerpen. Uiteindelijk moet 

de groep samen in overleg tot een top vijf aan verbeterpunten komen. Deze punten werden 

doorgegeven aan de organisatie. Alle ideeën uit de huiskamergesprekken zijn samengebracht 

tot 19 thema’s. Deze thema’s werden op de burgertop, op 22 maart 2017, besproken. De 

mensen die bij de huiskamergesprekken aanwezig waren, werden uitgenodigd om ook naar de 

burgertop te komen om daar verder te praten en dieper in te gaan op de onderwerpen (Leiden 

in gesprek). Het doel van de burgertop wordt door de groep vrijwilligers als volgt 

geformuleerd: ‘Doel is om uiteindelijk te komen tot een lijst van aandachtspunten, een 

agenda voor de stad, die als input dient voor politieke partijen, de gemeente, maar ook 

instellingen, bedrijven en alle andere inwoners van de stad’ (Leiden in gesprek). Per 

aandachtspunt wordt er gekeken op welke manier het punt gerealiseerd kan worden. Zo wordt 

er gekeken of er hulp van vrijwilligers of de gemeente nodig is en of er een budget voor nodig 

is. Aan de uitvoerbaarheid van de punten wordt ook gedacht. In september 2017 worden de 

ideeën van de Leidse Burgertop op een burgerfestival gepresenteerd (Leiden in gesprek). 
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Onderzoek Burgertop Leiden 

De Leidse burgertop is interessant om te onderzoeken omdat bij de voorbereiding en opzet 

van deze burgertop duidelijk rekening gehouden is met de resultaten van de eerder gehouden 

burgertoppen. Loting werd de afgelopen jaren gezien als dé methode om de meest 

representatieve groep deelnemers uit de gemeente naar de Burgertop toe te krijgen. Uit 

onderzoek kwam naar voren dat het op deze manier uitnodigen van mensen niet leidt tot een 

grote deelname en tot een diverse groep. De opkomst na loting was in de meeste gevallen zo 

laag dat anderen manieren van mensen werven, ingezet zijn (Boogaards et al, 2016).  

De organisatoren van de Burgertop Leiden hebben niet voor loting gekozen, maar kiezen een 

nieuwe combinatie van huiskamergesprekken en Burgertop. In Leiden moeten de 

huiskamergesprekken, met gebruik van de ‘zwaan-kleef-aan-methode’, de eerdergenoemde 

netwerkmethode zorgen voor een diverse groep deelnemers. Diversiteit wordt wenselijk 

geacht om de creativiteit te bevorderen en homogeen groepsdenken te voorkomen en daarmee 

de democratische legitimiteit te waarborgen (Boogaards et al, 2016). Wanneer er gestreefd 

wordt naar diversiteit is het belangrijk om naast aandacht voor de werving ook de locatie, 

datum en religieuze obstakels als punten van aandacht te zien (Boogaards et al, 2016).  

Naast de huiskamergesprekken gaan de vrijwilligers van de L750 ook actief op zoek naar 

diversiteit. Zij houden extra huiskamergesprekken op locaties waar mogelijke onder-

gerepresenteerde groepen mensen zich bevinden, bijvoorbeeld bejaardentehuizen en 

gehandicapten. De L750 verschilt van andere burgertoppen in de duur van de top. De L750 

organiseerde een Burgertopavond in tegenstelling tot een hele dag. Het idee hierachter is dat 

veel onderwerpen al aan bod zijn gekomen tijdens de huiskamergesprekken en de Burgertop 

enkel voor de verdieping van deze onderwerpen dient (Leiden in gesprek).   

Dit evaluatieonderzoek kijkt tot welk resultaat deze andere aanpak leidt. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van dezelfde onderzoek methodiek waarmee de andere Burgertoppen ook 

onderzocht zijn. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de beschrijving van het proces, als 

hulpmiddel bij het verklaren van de resultaten. Zo is er gekeken naar de voorbereiding van de 

burgertop, de genomen beslissingen en tot welke keuzes dit heeft geleid. Onderzoeken tot nu 

toe hebben nog weinig gebruik gemaakt van een procesbeschrijving. 
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Verwachtingen en hypothesen 

Dit evaluatieonderzoek wil een bijdrage leveren aan kennis over het fenomeen Burgertop en 

wil een uitgebreide evaluatie bieden van zowel het proces om tot de burgertop te komen als 

van de uitvoering van de burgertop zelf.  

 

Het onderzoeksdoel is: 

 

Inzicht krijgen in het effect en de opzet van de Burgertop in Leiden. 

 

De onderzoeksvraag is:  

 

Hoe zijn de Leidse Burgertop en de hieraan voorafgaande huiskamergesprekken tot stand 

gekomen? Heeft de gekozen opzet geleid tot de vooraf gestelde doelen? 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag zijn meerdere deelvragen opgesteld in overleg 

met de organisatoren van de Burgertop.  

1. Hoe scoort de burgertop op de elementen insluiting, invloed, deliberatie, burgerschap, 

transparantie en legitimiteit? (Kwalitatief en Kwantitatief) 

2. In hoeverre heeft de aanpak via huiskamergesprekken geleid tot een diverse deelname 

aan de burgertop?  (Kwantitatief) 

3. Wat doet deelnemers aan de huiskamergesprekken bewegen om wel of niet naar de 

burgertop te komen? (Kwantitatief) 

4. Welke organisatorische keuzes zijn er gemaakt voorafgaand aan de burgertop en hoe 

zijn deze tot stand gekomen?  (Kwalitatief) 

De verwachtingen vanuit de organisatie zijn dat de Burgertop mogelijk iets hoger scoort op 

diversiteit dan de andere Burgertoppen in Nederland. Deze betere score op diversiteit van de 

deelnemers moet door de aanpak via de huiskamergesprekken komen. Vanuit de literatuur 

zijn weinig verwachtingen te vormen omdat het onderwerp Burgertop relatief nieuw is in 

Nederland en deze manier met huiskamergesprekken nog niet eerder is toegepast. 
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3. Methode 

Voor dit evaluatieonderzoek is gekozen voor een mixed-method design. Het kwalitatieve deel 

van het onderzoek, door middel van interviews, betreft een procesevaluatie van de organisatie 

van de Burgertop. Belangrijke aspecten uit het kwalitatieve onderzoek zijn vervolgens nader 

onderzocht in het kwantitatieve deel van de studie. Het kwantitatieve onderzoek betreft een 

vragenlijst gestuurd aan alle deelnemers van de Leidse Burgertop en de hieraan voorafgaande 

huiskamergesprekken (bijlage 2). Om een compleet beeld te vormen over de evaluatie van de 

Burgertop is het nuttig om eerst de procesevaluatie (bijlage 1) te lezen voordat de resultaten 

van het kwantitatieve deel van het onderzoek beschreven worden.  

 

Dataverzameling 
Kwalitatief 

Het kwalitatieve onderzoek betreft een procesbeschrijving van de totstandkoming en de 

uitvoering van de Burgertop. Hierbij is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews, 

met behulp van een gesprekspuntenlijst, die in overleg met de organisatie is opgesteld. De 

twee uur durende interviews zijn in de periode 5 tot 14 april 2017 afgenomen bij zeven 

organisatoren van de Burgertop Leiden. Naast de interviewer zat een notulist, die direct de 

antwoorden van de geïnterviewden uittypte. De interviews zijn niet opgenomen. De 

interviewer en de notulist bespraken het interview en de notulen direct na afloop samen na. 

Met deze reconstructie beoogden ze een zo betrouwbaar mogelijk verslag te leveren. De 

respondenten hebben allen een informed consent getekend (bijlage van het kwalitatieve 

onderzoek) en kregen voorafgaand aan het interview informatie over het onderzoek. De 

organisatoren hebben zelf zeven personen aangedragen en benaderd voor een interview.   

 

Kwantitatief  

Het kwantitatieve deel van het onderzoek beoogt inzicht te bieden in de effecten van de 

Burgertop. Met behulp van Google Forms is een online vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst 

is een combinatie van een al bestaande vragenlijst van de Utrechtse onderzoekers Binnema en 

Michels en van specifiek voor deze Burgertop toegevoegde vragen. Alle deelnemers van de 

Huiskamergesprekken en de Burgertop waarvan de emailadressen bekend waren, hebben 

vanuit het emailadres van de organisatie (L750) op 9 mei 2017 een e-mail ontvangen met de 

vraag of zij mee wilden werken aan een evaluatieonderzoek. De link naar de vragenlijst zat in 

deze email. Op 17 mei hebben alle deelnemers een reminder ontvangen en alle ingevulde 
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vragenlijsten tot en met 26 mei zijn meegenomen in het onderzoek. De deelnemers aan het 

onderzoek maakten door deelname kans op een bol.com cadeaubon. Daarnaast werd onder in 

het mailbericht extra informatie geboden over het onderzoek en zijn de contactgegevens van 

de onderzoeker opgenomen.  

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

 
Kwalitatief  

Betrouwbaarheid: Met de organisatie van L750 is de afspraak gemaakt dat alle 

organisatoren de kans kregen op- en aanmerkingen te maken over de procesbeschrijving. 

Daarom kregen zowel de geïnterviewden als de overige organisatoren de procesbeschrijving 

via de mail toegestuurd. Uiteindelijk hebben alle vrijwilligers meer dan een maand de kans 

gekregen om op- en aanmerkingen te melden. Hier hebben acht van de vijftien vrijwilligers 

gebruik van gemaakt. Met als resultaat een door alle vrijwilligers direct of indirect 

geaccordeerde procesevaluatie. Deze manier van onderzoeken waarborgt de betrouwbaarheid 

van de procesevaluatie. Validiteit: De topiclist is in overleg met de organisatoren opgesteld. 

Daarnaast stond het de geïnterviewden vrij om tijdens het interview onderwerpen die zij 

belangrijk vonden aan de procesevaluatie toe te voegen. De interviews zijn uitgevoerd door 

twee personen. Dit zorgt voor een verhoogde vorm van validiteit. Er was met de organisatie 

van tevoren afgesproken dat de geïnterviewden niet anoniem zouden zijn. Ook was het voor 

de geïnterviewden vooraf duidelijk dat de uitkomsten van de interviews, samengevat, naar de 

overige organisatoren van de Burgertop toegestuurd zouden worden. Dit kan ertoe 

bijgedragen hebben dat sommige mensen mogelijk sociaal wenselijke antwoorden hebben 

gegeven.  

Kwantitatief 

Betrouwbaarheid: Het kwantitatieve onderzoek maakt gebruik van een al bestaande 

vragenlijst. Verwacht wordt dat de vragenlijst betrouwbaar is maar dat de uitkomsten wel 

verschillen omdat de opzet van de Burgertop verschilt met die uit eerder onderzoek.   

Validiteit: Het merendeel van de vragen komt uit eerder onderzoek. Dit evaluatieonderzoek 

gaat er van uit dat de vragen meten wat ze moeten meten.  
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Meetinstrumenten 

 
Kwantitatief  

Voor onderzoek naar Burgertoppen is een bepaalde methodiek ontwikkeld. De Burgertoppen 

worden op zes verschillende aspecten beoordeeld en vergeleken. Deze methodiek is ontleend 

aan de democratische waarden die samengaan met burgerparticipatie. De zes verschillende 

aspecten zijn insluiting, invloed, deliberatie, burgerschap, transparantie en legitimiteit. De 

resultaten van dit onderzoek zullen ook gemeten en beschreven worden aan de hand van deze 

zes aspecten, die hieronder kort toegelicht worden.  

Insluiting gaat over de diversiteit van de groep participanten. Hierbij worden 

achtergrondkenmerken, de politieke interesse en de mening over de gemeente gemeten. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de huidige werkwijze van de gemeente. Een vraag hierbij is: 

‘gemeenteraadsleden weten goed wat er onder de bevolking leeft’. De antwoordschaal loopt 

van helemaal oneens tot helemaal eens. Invloed betreft de mate waarin de deelnemers van 

mening zijn dat zij invloed kunnen uitoefenen op de verschillende fasen van de burgertop. 

Hierbij is een extra vraag toegevoegd: ‘hoeveel van de 12 ideeën schat je uitvoerbaar in’? 

Deliberatie betreft de mate van overleg, gebeurt dit op een gelijkwaardige en respectvolle 

manier? Drie vragen moeten samen beoordelen of de respondenten zich vrij voelden om te 

zeggen wat ze wilden, of ze zich gehoord voelden door de andere gesprekspartners en of zij 

vonden dat de gesprekspartners een zinvolle bijdrage leverden aan de dialoog. Burgerschap 

gaat over de mate waarin de participanten zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de 

gemeenschap. Naast de betrokkenheid voor de gemeente en de buurt wordt de inzet van 

mensen gemeten. Is de inzet voor de buurt veranderd na de huiskamergesprekken/Burgertop? 

Transparantie heeft betrekking op de duidelijkheid van het proces voor de respondenten. De 

vragen of respondenten bekend waren met de website van de L750 en hun mening over het 

selectieproces van de ideeën op de burgertop zijn een toevoeging op de twee vragen waarmee 

dit aspect is gemeten. Tot slot gaat het bij de legitimiteit van beslissingen om de inzet van de 

deelnemers. Voelen zij zich verbonden met het proces en de uitkomst. Gevraagd wordt of zij 

deelname aan een huiskamergesprek en aan een Burgertop aanraden aan familie of vrienden. 

De vraag of zij in de toekomst van plan zijn een van de ideeën uit te werken met andere 

burgers, is aan dit aspect toegevoegd. Op verzoek van de organisatoren van de Burgertop zijn 

nieuwe aspecten aan de bestaande methodiek toegevoegd. Deze nieuwe aspecten bekijken de 

mening over de gekozen locatie en de reden van de deelnemers van de huiskamergesprekken 

om niet naar de Burgertop toe te komen. 
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Respondenten 

 

Kwalitatief 

Aan het kwalitatieve onderzoek hebben zeven organisatoren van de Burgertop deelgenomen. 

De organisatoren hebben zelf zeven personen binnen hun groep aangedragen om geïnterviewd 

te worden. Zij hebben gekozen voor twee gemeenteambtenaren en vijf vrijwilligers. Met de 

gemeenteambtenaren voerden zij elke twee weken overleg over de vorderingen van de 

Burgertop. De vrijwilligers zijn gekozen op basis van de belangrijke rol die ze hadden binnen 

de organisatie van L750 en vanwege hun verscheidenheid in visie ten aanzien van de opzet 

van een Burgertop. In totaal zijn er vier vrouwen en drie mannen geïnterviewd.  

Kwantitatief 

Aan het kwantitatieve onderzoek hebben 111 van de 465 uitgenodigde deelnemers 

deelgenomen. Allen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De ingevulde vragenlijsten 

bevatten geen uitschieters. Daarom zijn alle 111 vragenlijsten in de analyse meegenomen.  

Onder de respondenten (N=111) waren 53 vrouwen en 58 mannen. De leeftijd van de 

respondenten varieert van 19 jaar tot 76 jaar (M=50,64 SD = 15,31). Het merendeel van de 

respondenten is hbo of universitair geschoold (87%) en woonachtig in Leiden (88%). De 

deelnemers die niet uit Leiden kwamen, hadden een wildcard voor de Burgertop ontvangen en 

vertegenwoordigden op de Burgertop een organisatie. De verdeling van de deelname aan de 

verschillende onderdelen van de Burgertop is als volgt:  

- 19 respondenten hebben alleen aan de huiskamergesprekken deelgenomen; 

- 47 respondenten hebben alleen aan de Burgertop deelgenomen; 

- 45 respondenten hebben aan beide onderdelen deelgenomen.  

 

Analysemethode 
 

Kwalitatief 

De interviews zijn open gecodeerd en deze codes kwamen overeen met gekozen topiclist van 

de organisatoren. Er is gekozen voor een chronologische volgorde van onderwerpen; 

totstandkoming van het idee, de methode, rol van de gemeente, overwegingen voor de 

toekomst en de conclusie. Na elk onderwerp volg een korte evaluatie.  

Kwantitatief 

De data is geanalyseerd in Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Voor dit 
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onderzoek is gebruik gemaakt van een chi-kwadraat toets en een ANOVA toets. 

De chi-kwadraat toets is gebruikt om de samenhang van meerdere variabele te toetsen. 

Voordat deze toets uitgevoerd kan worden, moet er aan enkele assumpties zijn voldaan. De 

variabelen die met elkaar getoetst worden, moeten nominaal gemeten zijn. Dit is 

gecontroleerd en de variabelen die ordinaal waren, bijvoorbeeld leeftijd, zijn gecodeerd tot 

een nominale variabele. De variabele leeftijd is bijvoorbeeld in drie categorieën opgedeeld. 

De tweede assumptie waar aan voldaan moet worden, is de eis dat niet meer dan 20% van de 

cellen een waarde lager dan 5 mag hebben. Het was vaak niet haalbaar om aan deze assumptie 

te voldoen. Op veel vragen antwoorden de respondenten eensgezind, waardoor de overige 

antwoorden vaak een waarde lager dan 5 hadden. In de resultaten worden alleen de toetsen 

besproken waarbij aan alle assumpties voldaan wordt. De ANOVA toets is gebruikt om twee 

of meerdere gemiddelden van bepaalde groepen met elkaar te vergelijken. De ANOVA toets 

laat alleen zien of er een verschil is tussen groepen, de data moeten nader bestudeerd worden 

om te bepalen waarin dit verschil zich uit. De eerste assumptie van de ANOVA toets is de 

onafhankelijkheid van de steekproeven. De uitkomsten van de ene variabele moeten niet 

beïnvloed worden door de andere variabele. De tweede assumptie is normaliteit. De data van 

een bepaalde groep moeten normaal verdeeld zijn. De derde assumptie tenslotte is 

homoscedasticiteit. De groepen moeten dezelfde variantie hebben.  
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4. Resultaten 

 
Deelvraag 1 wordt beantwoord met de scores op de elementen insluiting, invloed, deliberatie, 

burgerschap, transparantie en legitimiteit’? Deelvraag 2, ‘In hoeverre heeft de aanpak via 

huiskamergesprekken geleid tot een diverse deelname aan de Burgertop’ wordt eveneens 

beantwoord door het element insluiting, uitgesplitst naar deelnemers van een 

huiskamergesprek (HK) en deelnemers aan de burgertop (BT). Deelvraag 3 wordt beantwoord 

onder het kopje: wel naar een huiskamergesprek, niet naar de Burgertop.  

Alle vragen zijn afzonderlijk met een chi-kwadraat toets of ANOVA getoetst op significantie 

voor de drie groepen. Bij veel vragen kon niet voldaan worden aan de tweede assumptie voor 

een chi-kwadraat toets. Alleen de uitkomsten van de acht toetsen die aan alle assumpties 

voldaan hebben, worden genoemd.   

Kwantitatief  

Insluiting  

Achtergrond: Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de drie groepen voor de 

achtergrondkenmerken geslacht (χ2(2)=1.850, p=.396) en leeftijd (χ2(4)= 5.879, p=.204). De 

111 respondenten, 53 vrouwen en 58 mannen, varieerden in leeftijd van 19 jaar tot 76 jaar 

(M=50,64, SD = 15,31). 87% van de respondenten heeft een hbo of universitaire studie 

afgerond en 102 van de 111 respondenten hebben bij de afgelopen gemeenteverkiezingen 

gestemd (92%). Van de 111 respondenten woont 88% in de Leiden. Met name deelnemers die 

alleen aan de Burgertop deelgenomen hebben wonen niet in Leiden (21%). Er is een 

significant verschil tussen de groepen en de plek waar zij wonen (χ2(2)= 7.787, p=.020). De 

meeste deelnemers werken in loondienst (41%), zijn zelfstandig ondernemer (21%) of zijn 

met pensioen (17%). Van de 111 deelnemers zijn negen deelnemers niet in Nederland 

geboren. Twee deelnemers hebben deze vraag met ‘geen antwoord’ beantwoord. Van vier van 

deze negen deelnemers zijn de ouders ook niet in Nederland geboren. In tabel 1 worden de 

achtergrondkenmerken opleiding, leeftijd en etnische achtergrond naast de gegevens van de 

populatie van Leiden gelegd (Leiden.Buurtmonitor).  
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Tabel 1: Achtergrondkenmerken deelnemers in afgeronde percentages.  

  Leiden Burgertop Leiden populatie  

Opleiding Laag  

Midden 

Hoog 

4 

9 

87 

23 

33 

44 

Leeftijd  0 – 15 

16 – 34 

35 – 54 

55 en ouder 

-  

20 

30 

50 

14 

35 

25 

26 

Etnische 

achtergrond  

Nederlands 

Westers 

Niet – westers 

Geen antwoord 

90 

4 

4 

2 

70 

14 

16 

- 

 

Actief in de wijk/buurt: In totaal is 67,6% van de respondenten in het afgelopen jaar actief 

geweest bij wijk- en buurtactiviteiten. Opvallend is dat deelnemers aan de 

huiskamergesprekken het afgelopen jaar minder actief zijn geweest (53%) dan de deelnemers 

aan de Burgertop (77%).  

Tabel 2: Afgelopen jaar actief geweest bij in wijk/buurt. 
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Mening over Gemeenteraadsleden en Gemeentebestuur: Deze mening is gemeten door middel 

van drie stellingen waarop een cijfer gegeven kon worden tussen 1 helemaal oneens en 10 

helemaal eens. De vraag ‘gemeenteraadsleden zijn niet geïnteresseerd in meningen van 

mensen zoals ik’ is een gehercodeerde variabele en wordt door de drie groepen gemiddeld 

beantwoord met een 6,45 (HK 6,10, BT 7,12 Beiden 6,31). Op de vraag ‘gemeenteraadsleden 

weten goed wat er onder de bevolking leeft’ wordt geantwoord met een 6,09 (HK 6,58, BT 

6,19 Beiden 5,49). Tot slot de vraag ‘het gemeentebestuur heeft echt het beste met ons voor’ 

krijgt een 6,25 (HK 6,32, BT 6,53, Beiden 5,89). Met behulp van een Principale componenten 

analyse (PCA), met een varimax rotatie, is bekeken of de drie items een achterliggend 

construct meten. De drie items laden op één factor met een eigenwaarde van 1,784 en met 

59,48% verklaarde variantie. De factor lijkt de mate van cynisme over het functioneren van de 

gemeenteraad en het gemeentebestuur te meten. Hoge scores op de items betekenen een 

positieve mening over de gemeenteraad en het gemeentebestuur en een lage score wijst op een 

cynische houding jegens het functioneren van de gemeenteraad en het gemeentebestuur.  

Werving methode Burgertop en rol deelnemers: Op welke manier zijn de deelnemers 

gevraagd deel te nemen aan de Burgertop en in welke rol hebben zij deelgenomen? Het 

merendeel van de respondenten heeft zichzelf opgegeven voor de Burgertop (29,3%), 21,7% 

is via via gevraagd om deel te nemen, 16,3% is gevraagd in het huiskamergesprek om deel te 

nemen aan de burgertop, 15,2% heeft een wildcard aangeboden gekregen, de overige groep 

deelnemers heeft zichzelf (of via via) aangemeld als vrijwilliger.  

De meeste deelnemers (52,5%) hebben als burger van Leiden deelgenomen, 20,7% als 

vertegenwoordiger van een organisatie, 15,2% als vrijwilliger (gespreksleider) of organisator, 

10,8% heeft deelgenomen als ambtenaar en politicus (gemeenteraad, wethouder) van Leiden.  

Invloed  

Er is geen significant verschil gevonden tussen de drie groepen, wat betreft de mate van 

invloed op het gemeentelijk beleid (F (2,108) = .882, p=.417). Op een tienpunt schaal van 

totaal geen invloed tot veel invloed, is het gemiddelde van de drie groepen een 5,61. Dit geeft 

aan dat men de mate van invloed niet heel hoog inschat. Op de vraag ‘hoeveel van de 12 

ideeën, geselecteerd op de Burgertop, schat je uitvoerbaar’ wordt 3-6 ideeën het meest 

genoemd door de drie groepen (47,7%). Mensen die alleen deelgenomen hebben aan de 

huiskamergesprekken schatten de uitvoerbaarheid van het aantal ideeën hoger in dan 

deelnemers die ook of alleen deelnemen aan de Burgertop. Dus de respondenten die aanwezig 
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waren bij de Burgertop zijn minder positief over de uitvoerbaarheid van de ideeën van deze 

Burgertop.  

Deliberatie  

Drie vragen moeten samen meten of de respondenten zich vrij voelden om te zeggen wat ze 

wilden, zich gehoord voelden door de gesprekspartners en of zij vinden dat de andere 

gesprekspartners een zinvolle bijdrage aan de dialoog leverden. In Tabel 3 staan de 

antwoorden op deze vragen per groep (HK, BT, Beiden,).  

Tabel 3: Waardering kwaliteit dialoog (afgerond percentage dat een 7 of hoger geeft, 

schaal 1-10) 

 Alleen 

huiskamergesprekken 

Alleen 

Burgertop  

Beiden 

onderdelen.  

HK BT 

Vrij om te zeggen 100 94 93 82 

Voelt zich gehoord 95 98 80 73 

Zinvolle bijdrage anderen  84 77 84 60 

 

Respondenten voelen zich vrij om te zeggen wat ze vonden en voelen zich gehoord. De 

bijdrage van anderen werd iets minder positief beoordeeld. Bij de huiskamergesprekken 

worden deze drie aspecten hoger gewaardeerd dan bij de Burgertop. 

Ook is aan de respondenten gevraagd welke aspecten zij het beste vonden passen bij de 

huiskamergesprekken en de Burgertop. De uitkomsten daarvan staan in tabel 4. 
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Tabel 4: Ervaring huiskamergesprekken/Burgertop (maximaal drie antwoorden per 

persoon). 

 

Tabel 4 toont aan dat de respondenten de huiskamergesprekken en de Burgertop met name als 

ontspannen, constructief en inspirerend ervaren. Met name de deelnemers aan alleen de 

huiskamergesprekken scoren hoog op ontspannen en constructief. 

Burgerschap  

Betrokkenheid bij de gemeente: Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de 

groepen op de vragen: Sinds het huiskamergesprek/Burgertop voel ik me meer betrokken bij 

mijn buurt’ (F (2,108) = .825, p=.441), ‘Sinds het huiskamergesprek/Burgertop voel ik me 

meer betrokken bij de gemeente Leiden’ (F (2,108) = .293, p=.746). Gemiddeld geven de 

groepen samen, op een tienpunt schaal, met 1 helemaal oneens en 10 helemaal eens, de 

toename in betrokkenheid bij de buurt een 4,80 en de toename in betrokkenheid bij de 

gemeente een 5,37. De mensen die alleen naar de huiskamergesprekken geweest zijn scoren 
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de betrokkenheid met de buurt hoger. De mensen die naar de Burgertop geweest zijn (BT en 

Beiden) scoren op de betrokkenheid met de gemeente hoger.  

Vertrouwen in de politiek: Aan de respondenten van de Burgertop is gevraagd of zij nu meer 

vertrouwen in de politiek hebben dan voor de Burgertop. Dit konden zij ook aangeven op een 

tienpunt schaal met 1 helemaal oneens en 10 helemaal eens. Gemiddeld geeft deze groep het 

vertrouwen in de politiek na de Burgertop een 4,86.  

Inzet voor de buurt: Er is geen significant verschil gevonden tussen de groepen op de vraag 

‘ik draag sinds het huiskamergesprek/Burgertop vaker mijn steentje bij aan het verbeteren van 

mijn buurt’ (F (2,108) = .778, p=.462). Opvallend is dat Deelnemers aan beide onderdelen 

hierop het laagst scoren (4,07). 

 

Transparantie 

Duidelijkheid verwachtingen: Deelnemers aan de huiskamergesprekken geven de 

duidelijkheid over de verwachtingen van het huiskamergesprek gemiddeld een 7,94. De 

duidelijkheid wat er met de resultaten gedaan wordt scoort gemiddeld een 7,38. Voor de 

deelnemers aan de Burgertop was het minder duidelijk wat er van hen verwacht werd, zij 

gaven een 6,76. Tot slot de vraag of het voor de deelnemers van de Burgertop duidelijk was 

wat er met de resultaten gedaan werd, scoren zij een 6,11. Er zijn geen significante verschillen 

te vinden tussen de groepen wat betreft de verwachtingen over het onderdeel waar zij aan 

deelgenomen hebben en de verwachtingen wat er met de resultaten gedaan wordt. 

Website: Er is sprake van een significant verschil tussen de groepen op de vraag of de 

deelnemers bekend zijn met de website van de L750 (χ2 (2)= 10.007, p=.007). Van de 

deelnemers aan zowel de huiskamergesprekken als aan de Burgertop is 82,2 % bekend met de 

website. Van de deelnemers aan alleen de huiskamergesprekken is dat 52,6%, 53,2% van de 

deelnemers aan alleen de Burgertop is bekend met de website.  

Bekend met Ideeën: Van de deelnemers aan alleen de huiskamergesprekken is 15,8% bekend 

met de uiteindelijk gekozen ideeën op de Burgertop. De samenhang tussen bekendheid van de 

website en bekendheid met de ideeën van deze groep deelnemers kon niet getoetst worden 

omdat er niet aan de tweede assumptie van de chi-kwadraat toets voldaan is.  

Selectiemethode: Aan alle respondenten die deelgenomen hebben aan de Burgertop (n=92) is 

gevraagd de selectiemethode van de ideeën te beoordelen met een cijfer. Daarbij was het 

cijfer 1 ‘spreekt mij totaal niet aan’ tot 10 ‘de manier van selecteren spreekt mij heel erg aan’. 

Het gemiddelde cijfer van deze groep van respondenten was een 5,66. In procenten geeft 

47,8% de selectiemethode een cijfer gelijk aan of hoger dan een 7.  
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Legitimiteit  

Op de vraag of de respondenten naasten zouden aanbevelen om deel te nemen aan de 

huiskamergesprekken en/of Burgertop antwoordt 90,1% ja (HK 94,7%, BT 91,5%, Beiden 

86,7%). Vervolgens kregen de respondenten de mogelijkheid om de keuze toe te lichten. De 

deelnemers die deelname niet aanbevelen, noemen als reden met name dat zij het idee hebben 

dat er weinig met de input gedaan wordt. Deelnemers die deelname wel aanraden geven hier 

onder andere als reden voor dat het goed, leuk en interessant is om zelf over de politiek na te 

kunnen denken. Daarnaast vinden zij de Burgertop een manier om als actieve burger je 

betrokkenheid bij de stad te laten zien. In totaal geeft 29,7% van de respondenten, met name 

de deelnemers aan de Burgertop, aan van plan te zijn om de ideeën in de toekomst verder uit 

te werken met andere burgers. Er is geen significant verschil gevonden tussen de drie groepen 

wat betreft het plan om in de toekomst een van de 12 ideeën met anderen burgers uit te 

werken (χ2 (4)=5.272, p=.261).  

Wel huiskamer niet naar de Burgertop 

De 19 respondenten die alleen aan de huiskamergesprekken deelgenomen hebben, gaven bijna 

allen (16) tijdens het huiskamergesprek al aan ‘misschien of niet’ naar de Burgertop te komen. 

Twee respondenten hebben aangegeven wel te willen komen, maar zijn uiteindelijk niet naar 

de Burgertop gekomen. De reden hiervoor was bij de een ziekte en de andere respondent weet 

de reden niet meer. De mensen die misschien aanwezig zouden zijn, geven als belangrijkste 

redenen van afwezigheid het gevoel dat ze alles al gezegd hadden en het feit dat ze geen zin 

of tijd hadden.  

Locatie Burgertop  

Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat de organisatoren benieuwd waren of de 

locatie van de Burgertop, de stadsgehoorzaal, een (grote) rol had gespeeld in de beslissing van 

de deelnemers aan de huiskamergesprekken om niet naar de Burgertop te komen. Deze vraag 

is op drie manieren in de vragenlijst opgenomen. De eerste vraag was: wat is de belangrijkste 

reden dat u (toch) niet aan de Burgertop deelgenomen heeft? Met als een van de antwoord 

opties, de locatie van de Burgertop stond mij tegen. Dit antwoord is door geen van de 

respondenten gegeven. De tweede vraag was meer direct: ‘Heeft de locatie, de stadgehoorzaal 

een rol gespeeld in uw overwegingen wel of niet naar de burgertop te gaan’? Alle 

respondenten van de huiskamergesprekken hebben hier nee op geantwoord. De derde (open) 

vraag, vraagt de mening van de deelnemers aan de Burgertop over de gekozen locatie. Enkele 

deelnemers geven aan dat de locatie mogelijk een te grote drempel vormt voor de ‘sociaal 
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zwakkeren’ uit Leiden omdat zij daar nooit komen. Het merendeel van deze groep 

respondenten is erg positief over de locatie.  

Kwalitatief 

Efficiëntie en Geld 

De groep vrijwilligers geeft aan geen inschatting van de besteedde tijd aan dit project te 

kunnen geven. Zij vinden dit niet belangrijk en zien het als een mooi avontuur. Aan de 

voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van de burgertop is ongeveer 32.000 euro 

besteed. De organisatie beschikte over een budget van 40.000 euro van de gemeente en 5000 

euro van het Druckerfonds.  
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5. Conclusie en discussie 
 

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het effect en de opzet van de 

Burgertop in Leiden. De onderzoeksvraag luidde: Hoe zijn de Leidse Burgertop en de hieraan 

voorafgaande huiskamergesprekken tot stand gekomen? Heeft de gekozen opzet geleid tot de 

vooraf gestelde doelen?’.  

Op basis van het kwalitatieve onderzoek is een procesbeschrijving tot stand gekomen. In dit 

onderzoek is gevonden dat enkele aspecten voor het organiseren van een Burgertop van 

wezenlijk belang zijn. Zo is het belangrijk om de logistiek goed te organiseren en veel 

aandacht te besteden aan de communicatie met de burgers, niet alleen voor en tijdens de 

burgertop, maar ook daarna. Continuïteit in de communicatie is volgens veel vrijwilligers een 

voorwaarde om betrokken burgers te krijgen en houden. Dit aspect had beter gerealiseerd 

kunnen worden op de Burgertop van Leiden door bijvoorbeeld deelnemers na de 

huiskamergesprekken en de Burgertop een bedankmail te sturen of de toekomstplannen toe te 

lichten. Daarnaast had het aantal deelnemers aan de Burgertop verhoogd kunnen worden door 

meer bekendheid te geven aan de huiskamergesprekken en aan de Burgertop. Zelf opperen de 

organisatoren dat dit gekund had door de website actueler te houden, een eigen pand te 

hebben in de stad of bijvoorbeeld door een blog bij te houden. Dat de website niet actueel 

gehouden werd wijten de organisatoren veelal aan geld- en tijdgebrek. Een interessant aspect 

uit het kwantitatieve onderzoek dat hierbij aanhaakt is de bekendheid van de website. 

Inschrijving voor de Burgertop verliep via de website. Dit gegeven maakt de 64,9% van alle 

deelnemers die bekend zegt te zijn met de website erg laag. Tot slot heeft de Burgertop in 

Leiden 32.000 euro gekost, wat in vergelijking met de andere Burgertoppen relatief hoog is; 

Amsterdam (€20.000), Groningen (€22.000), Amersfoort en Uden (tussen de €26.000 en 

€32.000) (Binnema & Michels, 2016). Deze vergelijking kijkt alleen naar de totaal bedragen 

van de Burgertop en richt zich niet op de verschillende kostenposten. 

Voor het kwantitatieve onderzoek zijn de scores van de respondenten op de elementen 

insluiting, invloed, deliberatie, burgerschap, transparantie en legitimiteit onderzocht. 

Opmerkelijke resultaten worden genoemd. Deliberatie: De waardering van de respondenten 

van alle drie de groepen over de kwaliteit van de dialoog is opmerkelijk hoog. Met name de 

respondenten die deelgenomen hebben aan de huiskamergesprekken voelden zich zeer goed 

gehoord en voelden zich vrij om te zeggen wat ze wilden. Burgerschap: De scores voor de 

toegenomen betrokkenheid bij de gemeente en de inzet voor de buurt zijn voor alle groepen 
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laag. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat deelnemers aan dit soort evenementen 

al een hoge betrokkenheid voelen bij hun omgeving (Binnema & Michels, 2016). Opvallend 

is dat respondenten die aan beide onderdelen deelgenomen hebben het laagste scoren op de 

vraag ‘sinds het huiskamergesprek/burgertop draag ik vaker mijn steentje bij aan het 

verbeteren van mijn buurt’. Vervolgonderzoek zou uitgevoerd moeten worden om deze lage 

scores kunnen verklaren. Transparantie: De respondenten scoren de duidelijkheid van wat er 

met de resultaten gedaan wordt met een 6. Daarnaast was er op het einde van de vragenlijst 

ruimte voor deelnemers om opmerkingen te plaatsen. Veel respondenten geven hier aan dat 

zij het onduidelijk vinden wat er met de resultaten gebeurt De organisatoren hebben in de 

interviews aangegeven dat de communicatie naar de deelnemers hierover beter had gemoeten. 

Invloed: Het is opmerkelijk dat de respondenten van de drie groepen hun invloed op het 

gemeentelijk beleid niet heel hoog inschatten. Het is op basis van de resultaten van dit 

onderzoek niet te zeggen wat de redenen hiervan zijn en vervolgonderzoek zou hier meer 

inzicht in kunnen geven. Legitimiteit: Opvallend hoog is het aantal respondenten dat 

deelname aan huiskamergesprekken of de Burgertop aanraadt aan naasten (90,1%). Dit 

percentage is hoger dan in Groningen (83,1%), Amsterdam (81,5%), Amersfoort (87,1%), 

Uden (77,5%) en Kruiskamp (78,5%) (Binnema & Michels, 2016). Deze hoge score geeft aan 

dat de Leidse deelnemers deelname aan de huiskamergesprekken en de Burgertop zeer hebben 

gewaardeerd.  

In hoeverre heeft de aanpak via huiskamergesprekken geleid tot een grotere diversiteit van 

deelnemers aan de burgertop? De Burgertop van Leiden kan zich qua leeftijd (gemiddeld 50 

jaar) en opleiding (87% van de respondenten heeft hbo of universiteit afgerond) in het rijtje 

plaatsen van de andere Burgertoppen. Het aantal respondenten met een etnische achtergrond 

die deelgenomen hebben aan de Burgertop in Leiden is in procenten lager dan het geval is bij 

andere Burgertoppen (Groningen, Amsterdam, Uden, Kruiskamp). Daarnaast zijn de 

deelnemers aan de Burgertop in Leiden (67,6%) in vergelijking met andere Burgertoppen 

(Amsterdam 85%, Uden 92%) niet heel actief in wijk- en buurtactiviteiten (Binnema & 

Michels, 2016). Uit onderzoek blijkt dat een typische deelnemer aan een Burgertop niet 

betrokken hoeft te zijn bij wijk- en buurtactiviteiten, maar meestal wel iets van 

buurtactiviteiten doet (Binnema & Michels, 2016). Uit het kwantitatieve onderzoek kan niet 

gesteld worden dat de aanpak via huiskamergesprekken voor een hoge diversiteit heeft 

gezorgd. Wel zijn er met de huiskamergesprekken groepen bereikt die anders mogelijk onder 

de radar blijven en met een Burgertop alleen mogelijk niet bereikt waren.  
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Tabel 5 laat de achtergrondkenmerken van de deelnemers van de Burgertop in Leiden zien in 

vergelijking met gegevens van andere Burgertoppen (Binnema & Michels, 2016). 

Tabel 5: Achtergrondkenmerken Burgertoppen in percentages.  

  Leiden Amersfoort Uden Kruiskamp Amsterdam Groningen 

Opleiding Laag  

Midden 

Hoog 

4 

9 

87 

8 

15 

77 

15 

28 

57 

6 

9 

85 

11 

14 

75 

9 

14 

77 

Leeftijd  16 – 34 

35 – 54 

55 en ouder 

20 

30 

50 

10 

47 

43 

3 

22 

75 

33 

52 

15 

17 

22 

61 

21 

38 

41 

Etnische 

achtergrond  

Nederlands 

Westers 

Niet – westers 

Geen antwoord 

90 

4 

4 

2 

n.b. 90 

2 

8 

 

90 

2 

8 

 

79 

7 

14 

84 

8 

8 

 

Tot slot hadden de organisatoren van de Burgertop verwacht dat veel mensen die deelnamen 

aan een huiskamergesprek ook naar de Burgertop zouden komen. Dit bleek echter niet het 

geval te zijn. Uit het kwantitatieve onderzoek komt naar voren dat de locatie geen rol 

gespeeld heeft bij de overweging van de respondenten om wel of niet naar de Burgertop te 

komen. De deelnemers aan de huiskamergesprekken geven aan dat ze geen tijd of zin hadden 

om ook naar de Burgertop toe te komen, of voelden dat ze alles al gezegd hadden. Hierbij kan 

meegespeeld hebben dat tijdens de huiskamergesprekken te weinig duidelijk is gemaakt dat 

de Burgertop een gevolg was op de huiskamergesprekken. Bedoeld om de aangekaarte 

problemen verder toe te lichten. Ook kan meegespeeld hebben dat er veel tijd zat tussen de 

huiskamergesprekken en de Burgertop. Sommige huiskamergesprekken vonden voor de kerst 

plaats, terwijl de Burgertop op 22 maart was.  

Discussie 

Dit onderzoek biedt mogelijk geen representatieve weergave van de werkelijkheid. Gedurende 

de huiskamergesprekken zijn veelal alleen de emailadressen verzameld van de deelnemers die 

aangaven misschien naar de Burgertop te komen. De organisatoren zijn juist ook benieuwd 

naar de mening van de deelnemers die niet gekomen zijn. Juist deze groep heeft de vragenlijst 
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niet ontvangen. Naast het feit dat niet alle emailadressen opgevraagd zijn, was dit soms ook 

niet mogelijk. Sommige deelnemers bezitten geen emailadres, bijvoorbeeld de deelnemers in 

het verzorgingstehuis. Helaas kan hierdoor hun mening niet meegenomen worden in het 

kwantitatieve onderzoek. Niet alleen ontbraken er gegevens van deelnemers, maar ook met de 

email gegevens die wel opgevraagd zijn, is (soms) onnauwkeurig omgegaan. Uiteindelijk is 

de vragenlijst naar 465 werkende emailadressen gestuurd. Het exacte aantal deelnemers aan 

de huiskamergesprekken en aan de Burgertop valt niet precies meer te achterhalen. 

Interessant is dat de deelnemers die geen emailadres hadden of wilde geven, juist de 

diversiteit van het onderzoek hadden kunnen beïnvloeden. De leeftijd had een meer diverse 

samenstelling gehad door de gegevens van de kinderen op de scholen en de ouderen in het 

verzorgingstehuis ook mee te nemen. Ook de deelnemers aan het huiskamergesprek in de 

moskee en de vrouwenopvang hadden mogelijk qua etnische achtergrond voor meer 

diversiteit kunnen zorgen. Het is goed mogelijk dat huiskamergesprekken tot een meer diverse 

groep deelnemers op de Burgertop leidt. Door het ontbreken van deze cruciale gegevens van 

alle deelnemers kan hier met de verzamelde gegevens nu geen uitspraak over gedaan worden.   

Aanbevelingen  

Met de huiskamergesprekken zijn deelnemers bereikt die anders zelden bereikt worden 

(bejaarden, vrouwen uit de vrouwenopvang, mensen met een migratieachtergrond 

enzovoorts). Daarom verdient het aanbeveling om deze methode in andere steden te herhalen 

en de effecten hiervan nader te onderzoeken. Een andere aanbeveling is om in 

vervolgonderzoek veel aandacht te besteden aan de reden waarom deelnemers hun invloed op 

het gemeentelijk beleid niet hoog inschatten. Interessant is om de gevolgen van deze 

inschatting in kaart te brengen. Op de Burgertop in Leiden heeft het selectieproces van de 

ideeën niet tot tevredenheid geleid. Ook bij ander Burgertoppen met andere manieren van 

selecteren geven deelnemers aan niet tevreden te zijn (Binnema & Michels, 2016). 

Vervolgonderzoek kan aantonen waar dit door komt. Dit onderzoek had niet de mogelijkheid 

een vragenlijst pilot te draaien om op die manier de vragenlijst te beoordelen op validiteit en 

betrouwbaarheid. Vervolgonderzoek kan zich richten op het perfectioneren van de vragenlijst. 

Tot slot komt uit dit onderzoek dat mensen graag meedenken maar minder vaak tot actie 

overgaan. Mensen actief maken lukt, maar mensen actief houden is moeilijker. Hierin ligt een 

gezamenlijke opdracht voor burgers en politiek.  
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1. Inleiding  

‘Met elkaar in gesprek over onze stad’ (Leiden in gesprek). Deze boodschap vormt de kern 

van de Burgertop in Leiden op 22 maart 2017. In opdracht van de 

organisatoren van de Burgertop, twintig vrijwilligers uit Leiden, ligt 

voor u het kwalitatieve onderzoek van een mixed-design 

evaluatieonderzoek naar de Leidse Burgertop. Dit onderzoek bestaat uit 

twee onderdelen: een kwantitatief onderzoek en een kwalitatief 

onderzoek. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het effect 

en de opzet van de Burgertop Leiden. De resultaten van de 

onderzoeken samen moeten een antwoord bieden op de onderstaande onderzoeksvraag.  

 

Hoe zijn de Leidse Burgertop en de hieraan voorafgaande huiskamergesprekken tot stand 

gekomen? Heeft de gekozen opzet geleid tot de vooraf gestelde doelen? 

 

De onderzoeksvraag is opgedeeld in vier deelvragen: 

 

1. Hoe scoort de burgertop op de elementen insluiting, invloed, deliberatie, burgerschap, 

transparantie en legitimiteit?  

2. In hoeverre heeft de aanpak via huiskamergesprekken geleid tot een diverse deelname 

aan de burgertop?   

3. Wat doet deelnemers aan de huiskamergesprekken bewegen om wel of niet naar de 

burgertop te komen?  

4. Welke organisatorische keuzes zijn er gemaakt voorafgaand aan de burgertop en hoe 

zijn deze tot stand gekomen?   

In dit deel van het evaluatieonderzoek wordt de vierde deelvraag beantwoord. Gekozen is 

voor een kwalitatieve onderzoeksopzet met behulp van semigestructureerde interviews met 

zeven personen die betrokken zijn bij de organisatie van de Burgertop (Bijlage IV).  Deze 

zeven personen zijn voorgedragen door de organisatoren van de Leidse Burgertop. Om het 

beeld zo volledig mogelijk te krijgen, is een eerste verslaglegging ter accordering voorgelegd 

aan de overige organisatoren van de Burgertop. Het doel is om een zo volledig mogelijk 

beschrijving te geven van de organisatorische keuzes en de totstandkoming hiervan.  

Resultaten uit de procesevaluatie zullen worden opgenomen in het kwantitatieve onderzoek. 

Ook wordt, na uitvoering van het kwantitatieve onderzoek, bekeken of de kwantitatieve 
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resultaten verklaard kunnen worden vanuit het proces. De procesevaluatie is opgedeeld in de 

thema’s: het eerste begin, de gekozen methode, belangrijke factoren, de rol van de gemeente, 

overwegingen en conclusie.  
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2. Het eerste begin 

2.1 Totstandkoming van het idee  

In het voorjaar van 2016 liepen in Leiden meerdere mensen rond met dezelfde vraag: hoe 

betrekken we burgers meer bij de stad? De een werd hierbij geïnspireerd door het boekje van 

David van Reybrouck (2016), de ander was geïntrigeerd door burgerinitiatieven in andere 

gemeenten. Toen zij elkaar ontmoeten, besloten zij om zich gezamenlijk in te zetten voor de 

stad. Hier werd het idee van de Leidse Burgertop geboren.   

2.2 Geen G1000 maar de L750 

Allereerst legden zij contact met het platform van de G1000. Hoewel dit platform graag 

gezien had dat Leiden een G1000 organiseerde, kwam deze aanpak niet overeen met de 

wensen van de iniatiefnemers. Zij konden zich niet in alle uitgangspunten van de G1000 

vinden, wilden zelf beslissen over de vorm van de Burgertop en wilden hierin geen concessies 

doen. Met name het lotingsprincipe stootte hen tegen de borst, omdat zij niet het idee hadden 

dat dit zou leiden tot een diverse samenstelling van de deelnemers. Leiden trok haar eigen 

plan en doopte de Burgertop L750. De naam is ontstaan naar aanleiding van 750 jaar 

stadsrechten van Leiden.  

2.3 Doel 

Het doel van de Burgertop in Leiden is om een beweging op gang te brengen. Iets organiseren 

wat niet eenmalig is, maar blijvend effect houdt. Het doel is mensen betrekken bij de stad en 

ze actief maken voor de stad. Twee belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

 Een goede afspiegeling van de Leidse bevolking betrekken  

 Goed contact hebben over de Burgertop met de gemeente.  

Daarnaast moet de burger aan het woord komen, iedereen die mee wil doen moet bereikt 

worden en het proces is net zo belangrijk als de uitkomst. Tussen de burgers moet een dialoog 

ontstaan, de wensen moeten concreet worden en uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden. 

2.4 Van idee tot aanpak 

Naast het bestuderen van eerdere Burgertoppen zochten de initiatiefnemers naar meer 

denkkracht. Hiervoor hebben zij allen, drie mensen uit hun netwerk gevraagd om mee te 

brainstormen. Tijdens de brainstorm is het idee ontstaan om voorafgaand aan de Burgertop, 

huiskamergesprekken te organiseren. In een huiskamergesprek komen inwoners in eigen kring 

bijeen om ideeën uit te wisselen. Dit werd gezien als het middel om een goede afspiegeling 

van de Leidse bevolking te betrekken. Daarnaast is besloten om vanaf het begin veel aandacht 
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te besteden aan de follow-up. De follow-up moet het blijvende effect van de beweging in 

gang zetten. De helft van de twaalf deelnemers aan de brainstorm heeft vervolgens besloten 

om zich blijvend in te zetten voor de burgertop. Om deze groep vrijwilligers uit te breiden is 

aansluiting gezocht bij Stadslab Leiden. Dit heeft geleid tot een groep van ongeveer twintig 

vrijwilligers.  

2.5 Vrijwilligers 

De groep vrijwilligers bestond uit mensen woonachtig in Leiden. Zij vormen zelf geen 

representatieve afspiegeling van de Leidse bevolking. Zij zijn hoog opgeleid, overwegend 

50+ en betrokken bij de stad. De groep was zich hier terdege van bewust. De groep 

vrijwilligers is niet een constante groep geweest. Er kwamen mensen bij en sommige 

vrijwilligers stopten. Binnen de groep vrijwilligers wordt gesproken van een kerngroep, dit 

zijn de mensen die het best op de hoogte waren van de organisatie rondom de Burgertop. Ook 

deze kerngroep heeft verschillende samenstellingen gekend.  

2.6 De manier van organiseren 

Vooraf is afgesproken dat de organisatie van de Burgertop op een ‘organische’ manier zou 

verlopen. Het proces werd niet strak georganiseerd en er was vooraf geen duidelijke 

taakverdeling gemaakt. Iedereen werd geacht zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en die 

taken uit te voeren waar hij of zij goed in was. Iemand die goed kan organiseren doet een deel 

van de organisatie, iemand die contact heeft met de pers regelt de persberichten. De groep 

wilde geen controlegroep worden met strakke afspraken maar op elkaar kunnen rekenen en 

vertrouwen dat het goed kwam. Deze organische manier van werken leidde ertoe dat er soms 

lang gepraat werd voordat er uiteindelijk een beslissing viel. Het uitgangspunt tijdens het hele 

proces was: ‘volg de goede energie’.  
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3. De methode   

3.1 Huiskamergesprekken  

De organisatoren hebben voor een unieke laagdrempelige aanpak gekozen om met de burgers 

van Leiden in gesprek te gaan, namelijk via huiskamergesprekken. In een huiskamergesprek 

gaat een groep van maximaal tien mensen samen een dialoog aan over de toekomst van de 

stad. Dit gesprek wordt geleid door een gespreksleider. De gespreksleiders zijn geworven 

door advertenties in het Leidsch Dagblad, Leids Nieuwsblad en door het inschakelen van het 

eigen netwerk van de organisatoren. Omdat diversiteit een belangrijk streven was, was het de 

bedoeling dat de gespreksleiders in hun eigen netwerk zochten naar een diverse groep van 

deelnemers.  

3.1.1 Uitgangspunt huiskamergesprekken 

Het uitgangspunt van de huiskamergesprekken is om samen ideeën aan te reiken voor de stad. 

De deelnemers moeten samen nadenken over wat beter kan in de stad en niet blijven hangen 

in dingen die slecht gaan. De deelnemers doen mee op persoonlijke titel en niet als 

vertegenwoordigers van een bepaalde groep.  

3.1.2 De gebruikte methode  

De gespreksleiders kregen een bepaalde methode aangereikt, aan de hand waarvan zij 

geïnspireerd werden om het huiskamergesprek te leiden. Deze methode werd toegelicht 

tijdens een instructiebijeenkomst voor gespreksleiders. Elk huiskamergesprek bood de ruimte 

voor vijf ideeën - voor de Burgertop. Indien er niet gekozen kon worden of er teveel goede 

ideeën waren, was er ruimte voor een extra idee, de zogenoemde joker. Uiteindelijk zijn alle 

ideeën samengebracht in negentien overkoepelende thema’s. Deze thema’s werden besproken 

op de Burgertop. Het achterliggende idee van de methode is het volgen van de energie, niet 

blijven hangen in negativiteit en problemen, maar doorgaan. Om meteen positief te beginnen 

werd er gestart met de vraag: waar ben je trots op in Leiden? 

3.1.3 Uitvoering  

Het doel van de organisatoren was het realiseren van 100 huiskamergesprekken. Uiteindelijk 

zijn er 63 huiskamergesprekken gehouden. De huiskamergesprekken vonden plaats over een 

periode van enkele maanden. Hierdoor hadden de organisatoren zicht op welke groepen wel 

en niet bereikt werden met de huiskamergesprekken en konden zij op tijd bijsturen. De 

groepen die niet vertegenwoordigd waren, werden zelf benaderd door de organisatoren. 

Hierbij kan gedacht worden aan dak- en thuislozen, ouderen, jongeren en gehandicapten.  
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3.2 Evaluatie Huiskamergesprekken 

Het duurde lang voordat de huiskamergesprekken echt gingen leven onder de burgers van 

Leiden. Mogelijk kwam dit door de kerstperiode die net na de start van dit project aanbrak. 

Ook kan het komen door gebrek aan ruimte, tijd en geld voor de promotie van de 

huiskamergesprekken. Een meer persoonlijke benadering van potentiele gesprekleiders was 

mogelijk een oplossing geweest om de mensen echt aan te spreken, aldus enkele 

organisatoren. De meeste huiskamergesprekken zijn op de gewenste manier gevoerd en 

hebben vijf positieve ideeën, per huiskamergesprek, voor de stad opgeleverd. Hoewel het 

uitgangspunt de positieve energie was, ontstond er op sommige plekken toch een klaagzang 

over de gemeente. Daarover zeggen de organisatoren dat het belangrijk is om daar ook ruimte 

aan te bieden.  

 

Fouten in het proces zijn er volgens de organisatoren niet echt gemaakt. Wel zijn er bepaalde 

aandachtspunten die de organisatoren door willen geven. Zo is de formule van de 

huiskamergesprekken volgens hen ijzersterk, maar is het organiseren van het geheel, de 

huiskamergesprekken en de burgertop teveel voor een groep vrijwilligers. Daarnaast is het 

van belang dat er meer tijd en moeite wordt gestopt in de communicatie en de zichtbaarheid 

van de huiskamergesprekken en de burgertop. Bijvoorbeeld door gebruik van een up to date 

website, een eigen pand en een blog. Het samenbrengen van alle ideeën tot de 19 

overkoepelende thema’s is ook een aandachtspunt. De organisatoren waren zich ervan bewust 

dat dit op een subjectieve manier gebeurde en hebben geprobeerd de ideeën zo zuiver 

mogelijk te houden, zodat mensen zich erin konden blijven herkennen. De organisatoren van 

de L750, hadden gelukkig zelf de tijd om actief op zoek te gaan naar bepaalde doelgroepen 

die ondervertegenwoordigd waren. In het contact leggen met die doelgroepen en het voeren 

van de gesprekken, is heel veel tijd gaan zitten. Tot slot zijn de organisatoren te optimistisch 

geweest over het aantal te realiseren huiskamergesprekken. De verwachting, 100 

huiskamergesprekken is niet uitgekomen en deze optie is van tevoren te weinig onderkend.  

Op de vraag of de doelen van de huiskamergesprekken gehaald zijn, wordt unaniem 

bevestigend beantwoord! De diversiteit is naar wens van de organisatoren, de uitvoering is 

naar tevredenheid en er zijn veel ideeën opgehaald.  

3.3 Burgertop  

Het streven van de organisatoren van de Burgertop is om mensen te betrekken bij de stad en 

ze actief te maken voor de stad. In Leiden was het doel om 750 Leidenaren deel te laten 
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nemen aan de Burgertop. Deze Burgertop werd georganiseerd op een doordeweekse avond 

tussen zes en tien uur. Alle deelnemers van de huiskamergesprekken zijn uitgenodigd om naar 

de Burgertop toe te komen. Daarnaast werden er 100 wildcards uitgedeeld aan mensen met 

een politieke en professionele achtergrond. Bijvoorbeeld mensen van de Universiteit en 

Hogescholen, woningcorporaties en alle raadsleden en collegeleden van Leiden. De 

wildcardhouders mochten aanschuiven aan tafel en meedenken over de onderwerpen. Zij 

werden wel geacht een luisterhouding aan te nemen en niet de leiding in het gesprek te 

nemen. Het uitnodigen van wildcardhouders was naar voorbeeld van de G1000. De Burgertop 

vond plaats in de Stadsgehoorzaal van Leiden. 

3.3.1 Uitgangspunten Burgertop  

De gesprekken op de Burgertop zijn bedoeld om een open dialoog tussen burgers tot stand te 

brengen en positieve energie te creëren. De gesprekleiders zijn er om het gesprek te faciliteren 

en niet om het gesprek te sturen. De organisatoren willen iets neerzetten waarmee de stad 

verder kan in de toekomst. Het maakt niet uit hoeveel en welke ideeën uit de Burgertop 

komen. Het gaat om de energie die bij dit proces vrijkomt en de mate waarin deze energie 

mensen aanzet tot het realiseren van de ideeën.  

3.3.2 De gebruikte methode  

De avond begon in de plenaire zaal met het nabootsen van een huiskamergesprek op het 

podium. Op deze manier werd de verbinding tussen de huiskamergesprekken en de Burgertop 

gelegd. De 19 thema’s zijn verdeeld over 35 dialoogtafels. Deze dialoogtafels waren verdeeld 

over zes ruimtes in de Stadsgehoorzaal. In elke ruimte werd over dezelfde of verwante 

thema’s gepraat. Deelnemers en wildcard houders hadden van tevoren de mogelijkheid om 

aan te geven over welk onderwerp binnen een bepaald thema zij in gesprek wilden met 

stadsgenoten. De gespreksleiders werden vooraf geïnstrueerd over hun rol tijdens de 

Burgertop. Op de avond zelf kregen ze een lijst met de verzamelde ideeën bij het betreffende 

thema uit de huiskamergesprekken. Wanneer het gesprek stilviel of het onderwerp afdwaalde 

konden zij een van de ideeën aanreiken om het gesprek weer op gang te brengen. Elke 

dialoogtafel werd geacht één idee naar voren te brengen. Dit idee werd vervolgens gepitcht 

binnen het overkoepelende thema. De twee beste ideeën van elk thema kwamen door middel 

van een stemronde binnen het thema uiteindelijk op het podium terecht. Daar werden de 

ideeën, twaalf totaal, nogmaals gepitcht voor alle deelnemers van de Burgertop.  
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3.3.3 Uitvoering  

Het doel om 750 burgers uit Leiden deel te laten nemen aan de Burgertop is niet bereikt. Wel 

hebben er in totaal, inclusief de huiskamergesprekken ongeveer 750 mensen meegedacht en 

gepraat over de Burgertop. Het idee was dat een groot gedeelte van de deelnemers van de 

huiskamergesprekken óók naar de Burgertop zou komen. Toen duidelijk werd dat het aantal 

aanmeldingen voor de Burgertop achterbleef bij de verwachtingen, zijn de organisatoren op 

zoek gegaan naar andere manieren om mensen te werven voor de Burgertop. Dit hebben zij 

geprobeerd door alle deelnemers van de huiskamergesprekken opnieuw uit te nodigen en hen 

te vragen iemand mee te brengen. Ook is er gebruik gemaakt van sociale media en kranten om 

iedereen die geïnteresseerd was uit te nodigen. Deze veranderende werkwijze had tot gevolg 

dat de organisatoren hun grip op de diversiteit kwijtraakte. Het doel was dat alle deelnemers 

van de huiskamergesprekken ook naar de Burgertop zouden komen. Nu iedereen zich kon 

aanmelden was het afwachten hoe divers de groep op de Burgertop zelf zou zijn. In totaal 

waren ongeveer 300 burgers aanwezig op de Burgertop. Per tafel werd gestreefd naar een 

samenstelling van drie wildcards houders en zeven burgers. Vanwege de achterblijvende 

opkomst is het streven aangepast naar ongeveer twee wildcardhouders per tafel. Van de 100 

uitgenodigde wildcardhouders zijn er 60 wildcardhouders naar de Burgertop gekomen. Dit 

maakte de burger/wildcard verhouding bijna 4:1.  

3.4 Evaluatie Burgertop  

Over het verloop van de Burgertop zijn de organisatoren over het algemeen erg tevreden. De 

diversiteit was beter geweest, indien alle deelnemers aan de huiskamergesprekken 

daadwerkelijk naar de Burgertop waren gekomen. De organisatoren vragen zich af of de 

geringe opkomst te maken heeft met de locatie van de Burgertop. Misschien is de 

Stadsgehoorzaal een te elitair gekozen locatie. Enkele organisatoren vragen zich af of er niet 

te weinig tijd was voor het gesprek, de pitch voorbereiden en de uiteindelijke ideeën 

presentatie in de hoofdzaal. Daarnaast zijn er leerpunten op het logistieke vlak. Zo leidde de 

organische werkwijze ertoe dat sommige plannen gaandeweg veranderden. Zo hebben 

sommige deelnemers zich twee keer moeten aanmelden voor de Burgertop omdat er midden 

in het proces bedacht werd dat mensen zich in moesten schrijven op een thema. Mogelijk is 

dit voor sommige mensen te onduidelijk geweest en een te grote tegenslag om nog naar de 

Burgertop te komen. De organische werkwijze vroeg ook veel flexibiliteit van de 

organisatoren zelf. Zo werd bijvoorbeeld het idee om te stemmen binnen een thema twee 

weken voor de Burgertop nog gewijzigd.  
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4. Rol van de gemeente  

Beiden groepen, de vrijwilligers en de contactpersonen bij de gemeente kijken positief terug 

op de samenwerking. 

4.1 Vanuit de vrijwilligers  

Vanaf het moment dat er geld bij elkaar gezocht werd om de Burgertop te financieren kwam 

de gemeente Leiden in beeld. Vanuit de gemeente werd er een contactpersoon aangewezen 

om afspraken met de organisatoren te maken. De organisatoren vonden het belangrijk om 

commitment voor de Burgertop van de gemeente te hebben. Zij wilden duidelijk uitstralen dat 

het zelf organiseren van een Burgertop geen manier van afzetten tegen de gemeente was. De 

organisatoren streefden een goed contact met de gemeente na en indien mogelijk een 

samenwerking.  

Vanuit de gemeente kwam het idee van een Leidse Burgerbegroting. Dit houdt in dat burgers 

in Leiden voor een bepaald deel van de gemeentebegroting mogen bepalen waar dat bedrag 

aan besteed wordt. De gemeente wilde dit idee koppelen aan het initiatief van de Burgertop. 

Op die manier zouden de ideeën uit de Burgertop waarvoor de gemeente nodig was, voor wat 

betreft capaciteit, regelgeving en financiën, met de Burgerbegroting daadwerkelijk 

gerealiseerd kunnen worden. Voor de groep vrijwilligers was het van belang dat alle ideeën, 

los van de kosten, een kans kregen. De vrijwilligers wilden vermijden dat door de gemeente 

gestelde regels en de financiën voorop zouden staan. Op dit moment, april 2017, is het voor 

de organisatoren niet duidelijk hoe de gemeente de Burgerbegroting in gaat zetten.   

4.2 Vanuit de Gemeente Leiden 

Betrokkenheid gemeente   

Het contact tussen de gemeente en de vrijwilligers ontstond vroeg in de zomer van 2016. De 

contactpersonen van de gemeente hadden al van het idee van een Burgertop gehoord en 

wilden het onder de aandacht brengen bij hun collega’s van de gemeente via de gemeentelijk 

Kennisdag. Voor de organisatie van de Burgertop kwam dit nog te vroeg, maar op dat 

moment is er wel contact ontstaan tussen de gemeente en de vrijwilligers. In eerste instantie 

was de vraag van de vrijwilligers een bijdrage in de financiering van de Burgertop en het in 

contact komen met een wethouder. Iets later wilden ze graag een eigen contactpersoon bij de 

gemeente. De contactpersoon bij de gemeente was met het onderwerp Burgerbegroting bezig 

en op zoek naar een goede pilot of initiatief om dit project echt te starten. De L750 kwam 

precies op dat moment op hun pad en dit was een perfecte win-win situatie voor beide 
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partijen. De gemeente was op zoek naar een project dat door de inwoners zelf georganiseerd 

werd. De L750 voldeed hieraan.   

Tijd en geld 

Rond september 2016 is de samenwerking echt van start gegaan. Elke twee weken vond er 

overleg plaats tussen de gemeente en vrijwilligers van de L750. De gemeente dacht mee over 

de organisatie van de Burgertop. Doordat zij kennis hadden van verschillende vormen van 

burgerparticipatie, konden zij bijvoorbeeld de vrijwilligers attenderen op de aanpak uit andere 

gemeenten. De gemeente wilde het proces niet beïnvloeden maar enkel meedenken. De 

vrijwilligers hebben op verschillende momenten presentaties gehouden over de Burgertop 

voor medewerkers van de gemeente. De gemeente heeft in totaal 40.000 euro aan de L750 

verstrekt. Het grootste gedeelte van dit geld kwam uit het transformatiebudget (30.000), de 

rest via een subsidieregeling en uit het gemeentelijke communicatiebudget.  

Belang van de gemeente 

De gemeente was erg geïnteresseerd in de Burgertop. Hiervoor waren verschillende redenen 

te geven. Een ervan was de eerdergenoemde Burgerbegroting, waar de gemeente op dat 

moment over nadacht. Ook was er een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden 

verschenen waarin stond dat Leiden al veel goed doet op het gebied van burgerparticipatie, 

maar dat er ook nog veel verbeterslagen te maken zijn. Daarnaast wil de gemeente meer 

ervaring opdoen met overheidsparticipatie, ofwel stadsinitiatieven. L750 was voor de 

gemeenteambtenaren een mooie kans om mee te kijken naar hoe je burgers meer kan 

betrekken bij het proces door ze in plaats van alleen mee te laten denken, daadwerkelijk 

zeggenschap te geven over de ideeën voor de stad.  

Lessen voor de gemeente   

Binnen de gemeente is de Burgertop en de rol van de gemeente hierin ook geëvalueerd. 

Daaruit kwam naar voren dat het lastig was om als ambtenaar deel te nemen aan de 

Burgertop. Zodra in het gesprek duidelijk wordt dat je ambtenaar bent, wordt er anders naar je 

gekeken en krijg je klachten over de gemeente te horen. Dit speelde niet aan alle tafels en had 

ook te maken met de andere deelnemers aan het gesprek. Aan sommige tafels waren relatief 

veel vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aanwezig. Dit verstevigde het 

effect van burgers die zich afzetten tegen de gemeente. Het viel de gemeenteambtenaren ook 

op dat de gemeente al met veel van de gekozen ideeën bezig is op dit moment. Dat roept de 

vraag op of de burgers in de stad wel voldoende weten wat de gemeente doet. Dit kan zowel 

liggen aan het feit dat de burger geen moeite doet om dit te achterhalen, dat de gemeente dit 
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niet goed communiceert met haar burgers of aan een samenspel hiervan. Een andere optie is 

dat de burger wel gehoord heeft waar de gemeente mee bezig is en dat dit een reden is om het 

idee te noemen. Tot slot vond de gemeente het soms lastig dat zij vanuit L750 met 

verschillende aanspreekpunten te maken hadden. Maar over het gehele proces zijn ze erg 

positief. Het periodiek (elke twee weken) met elkaar in gesprek blijven ervaren zij positief en 

er zijn geen grote aspecten in het proces die zij anders gedaan zouden hebben indien ze het 

over konden doen. .  

Evaluatie 

De gemeente is erg positief over de organisatie van de Burgertop en de huiskamergesprekken. 

Zij vinden de organisatie van de Burgertop erg strak en goed en zijn tevreden over de 

opkomst. Zoals eerdergenoemd was de rol van de ambtenaren wat lastig en de gemeente vond 

zelf dat de diversiteit aan de dialoogtafels, mogelijk door een te groot aantal wildcardhouders, 

op de Burgertop beter gekund had. Voor het vervolgproject geven zij aan dat het belangrijk is 

dat de organisatoren nu goed en snel handelen. De politieke partijen werken nu aan de 

verkiezingsprogramma’s.   

Toekomst 

De gemeente hoopt in de toekomst de resultaten van de Burgertop te zien. Na de Burgertop is 

het niet langer het project van de vrijwilligers met ondersteuning van de gemeente, maar een 

gezamenlijk project, een coproductie. Wat betreft de Burgerbegroting willen zij niet zomaar 

geld geven aan goede ideeën maar hopen ze dat er onder de burgers van Leiden echt een 

gesprek over de stad tot stand komt. Het zelf kunnen verdelen van de begroting moet bij de 

burger meer eigenaarschap en bewustwording met zich meebrengen. De volgende stap is het 

organiseren van een Burgerfestival in september 2017.  

 

 

 

 

 



48 
 

5. Belangrijke factoren  

Burgertoppen in andere steden in Nederland zijn onderzocht met behulp van een speciaal voor 

Burgertoppen ontwikkelde methodiek. De Burgertoppen worden op zes verschillende 

aspecten beoordeeld en vergeleken. Deze methodiek is ontleend aan de democratische 

waarden die samengaan met burgerparticipatie. De zes verschillende aspecten zijn insluiting, 

invloed, deliberatie, burgerschap, transparantie en legitimiteit. Deze verschillende aspecten 

worden in het kwantitatieve deel van deze studie uitgebreid gemeten. Hieronder wordt kort 

beschreven in hoeverre de groep vrijwilligers vindt dat deze aspecten behaald zijn. Ten slotte 

wordt er stilgestaan bij de kosten van de Burgertop.  

Insluiting 

Insluiting gaat over de diversiteit van de groep participanten. Diversiteit was een van de 

doelstellingen van de Burgertop en dit doel is volgens de organisatoren gehaald. In de 

huiskamergesprekken is een meer diverse groep mensen gehoord dan tijdens de Burgertop.  

Invloed 

Zijn de burgers van Leiden van invloed geweest via de Burgertop op de politiek en het beleid 

van de stad? De echte invloed van de Burgertop moet nog blijken. Op het moment geven 

politieke partijen aan dat zij mogelijk ideeën van de burgertop voor hun 

verkiezingsprogramma willen gebruiken. De L750 is nu in de tweede fase beland en richten 

zich nu op een Burgerfestival. Daar wordt duidelijk of en op welke manier de Burgertop 

invloed gehad heeft.  

Deliberatie 

Deliberatie is de manier van overleg. Gekozen is voor de dialoogvorm. De organisatoren 

vinden het inzetten van gespreksleiders een goede manier om de dialoog tussen burgers te 

faciliteren. Al maak je daarmee de mate van deliberatie deels afhankelijk van de kundigheid 

van de gespreksleider. Gespreksleiders kregen instructies om een faciliterende rol te spelen en 

iedereen ruimte te bieden om te spreken. De huiskamergesprekken waren moeilijker voor de 

gespreksleiders omdat daar meer mensen waren die niet gewend waren om hun mening te 

geven. De Burgertop was makkelijker voor de gespreksleiders omdat de mensen die gekomen 

waren, meer gewend waren om te praten.  

Burgerschap 

Burgerschap gaat over de mate waarin de participanten zich betrokken en verantwoordelijk 

voelen voor de gemeenschap. De vrijwilligers vinden de Burgertop een start hiervan. In 



49 
 

hoeverre, voor hoelang en in welke mate de Burgertop bijdraagt aan deze betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid kunnen zij nog niet zeggen. Zij zien het burgerschap als een 

onvermijdelijke trend en zien de beweging die zij gestart zijn als het helpen van de gemeente 

in deze trend.  

Transparantie  

Transparantie heeft betrekking op het proces: Is het duidelijk voor de participanten wat er gaat 

gebeuren, hoe besluiten tot stand komen en wat er met het resultaat gebeurt? De vrijwilligers 

geven aan dat er genoeg informatie voor de deelnemers aanwezig was op de website. Wel is 

deze informatie, door de organische manier van organiseren niet altijd gelijk geweest aan het 

uiteindelijke plan  

Legitimiteit 

De legitimiteit van beslissingen heeft betrekking op de inzet van de deelnemers. In welke 

mate voelen zij zich verbonden met het proces en de uitkomsten daarvan. De vrijwilligers 

geloven in representatieve democratie en geven aan dat de burgers zelf aan de slag moeten 

met de ideeën. De burgers hebben zelf de ideeën gekozen en niks staat ze in de weg om 

daarmee aan de slag te gaan. De vrijwilligers zijn bereid te helpen indien nodig maar het 

initiatief ligt nu bij de burgers zelf. Zij hopen dat de Burgertop bijdraagt aan het vertrouwen 

van de deelnemers in de democratie.  

Efficiëntie en Geld 

De groep vrijwilligers geeft aan geen inschatting van de bestede tijd aan dit project te kunnen 

geven. Zij vinden dit niet belangrijk en zien het als een mooi avontuur. Aan de voorbereiding 

en daadwerkelijke uitvoering van de burgertop is ongeveer 32.000 euro besteed. Dit betekent 

dat er nog geld over is van het samengestelde budget van 40.000 euro van de gemeente en 

5000 euro van het Druckerfonds. De organisatoren vinden dit een relatief goedkope 

burgertop, zeker wanneer je de uren van de vrijwilligers in geld uitdrukt.  

 

 

 

 



50 
 

6. Overwegingen 

Uit de interviews komt naar voren dat bij het organiseren van een Burgertop enkele aspecten 

van wezenlijk belang zijn. Het is belangrijk om de logistiek goed te organiseren, veel 

aandacht te besteden aan de communicatie met de burgers, niet alleen voor en tijdens de 

burgertop, maar ook daarna. Dit om ervoor te zorgen dat er terugkoppeling plaats vindt van 

wat er met de inbreng van de burgers gebeurt. Deze aspecten zullen kort belicht worden.  

 Communicatie, terugkoppeling en continuïteit   

Er had meer aandacht uit kunnen gaan naar het vergroten van de bekendheid met de 

huiskamergesprekken en de burgertop. Het idee is dat te weinig inwoners van Leiden 

hiermee bekend waren. Dit had gekund door de website actueler te houden, door 

bijvoorbeeld een eigen pand te hebben in de stad of bijvoorbeeld door een blog te 

schrijven in de plaatselijke krant. Ook veel vrijwilligers geven aan dat de terugkoppeling 

naar de deelnemers en gespreksleider van de huiskamergesprekken en de Burgertop beter 

had gekund. Het contact met de deelnemers van de huiskamergesprekken had 

vastgehouden moeten worden. Bijvoorbeeld door hen na de huiskamergesprekken een 

mailtje te sturen om hen te danken voor de deelname en door hen informatie te sturen 

over de burgertop. Op die manier waren mogelijk meer deelnemers van de 

huiskamergesprekken naar de Burgertop toegekomen. Ook direct na de Burgertop had de 

website de plek moeten zijn met informatie over wat er met de ideeën uit de Burgertop 

gebeurt en hoe je je daarbij aan kunt sluiten. Dat is onvoldoende gerealiseerd, veelal door 

geld- en tijdgebrek. Continuïteit in de communicatie is volgens veel vrijwilligers een 

voorwaarde om betrokken burgers te krijgen en houden.  

 

 Logistiek. Het organiseren van een Burgertop brengt veel logistieke taken met zich mee. 

Die leken vooraf niet altijd voldoende onderkend, waardoor sommige zaken ‘onhandig 

liepen’. Zoals het eerdergenoemde dubbel aanmelden voor de Burgertop en het feit dat 

mensen zich zowel op facebook als op de website aan konden melden.  

 

De vrijwilligers geven zelf aan dat het organiseren van een Burgertop veel, soms teveel, is 

voor een groep vrijwilligers. Tussen de huiskamergesprekken en de Burgertop bleek het niet 

meer haalbaar om alles alleen met vrijwilligers te organiseren. Daarom zijn er twee mensen 

aangesteld die moesten helpen met de communicatie, organisatie en de logistiek. Zij kregen 

hiervoor betaald maar hebben uiteindelijk ook veel onbetaalde tijd aan het project besteed. 
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Kortom, zij waren deels betaalde kracht en deels vrijwilliger. Sommige vrijwilligers geven 

aan dat de komst van betaalde krachten enige onduidelijkheid in rollen met zich meebracht.  

Anderen zeggen dat het organiseren van een burgertop met twintig vrijwilligers wel haalbaar 

is wanneer ervan tevoren duidelijke afspraken gemaakt worden over de 

inspanningsverwachtingen. Bij de L750 was de inzet en het commitment van de vrijwilligers 

niet vooraf duidelijk besproken.  

Het organiseren van een burgertop was een tussendoel. Het uiteindelijke doel is het op gang 

brengen van een beweging om mensen te betrekken bij de stad en ze actief te maken voor de 

stad. Iets organiseren wat niet eenmalig is maar blijvend effect heeft. Om deze continuïteit te 

waarborgen kan het van belang zijn om in goed contact te staan met de gemeente. Het is niet 

alleen een beweging die je bij burgers tot stand wil brengen maar ook bij de gemeente. De 

vrijwilligers hebben al vroeg contact met de gemeente gezocht en hebben dit contact goed 

vastgehouden.  

6.1 De toekomst 

De ideeën van de Burgertop 

Voorafgaand aan de Burgertop hebben de organisatoren nagedacht over de mogelijke 

uitkomst van de Burgertop en het vervolg. De organisatoren delen de ideeën op in drie 

soorten. Soort een kan uitgevoerd worden door burgers zelf zonder enige financiële of 

politieke hulp. Soort twee kan uitgevoerd worden door burgers met steun van de gemeente of 

andere organisaties. Soort drie, is een idee die gericht is op een verandering in de politiek of 

in de beleidsagenda. Deze indeling kan ook van pas komen bij het overleg over de 

Burgerbegroting. Alle ideeën worden vastgelegd in een Manifest. De organisatoren helpen bij 

het in contact brengen van burgers die gezamenlijk een idee willen gaan uitvoeren. De ideeën 

worden de komende maanden uitgewerkt en gepresenteerd op het Burgerfestival in 

september.  

Nieuwe ideeën voor de toekomst  

Tijdens de interviews, terugkijkend op de L750, zijn al een aantal ideeën geopperd voor 

toekomstige Burgertoppen.  

 Bewaker van de ideeën 

Met de huiskamergesprekken is een diverse groep mensen bereikt. De stap naar de 

Burgertop bleek voor veel van deze mensen een te grote stap. Nu bestaat de kans dat de 

ideeën geopperd uit de huiskamergesprekken verloren gaan. Dit komt omdat de 
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bedenkers van de ideeën niet zelf op de Burgertop waren om hun ideeën te verdedigen of 

toe te lichten. Een “Bewaker van deze ideeën” instellen zou hierbij mogelijk kunnen 

helpen.  

 Andere manieren om ideeën te vergaren 

De focus van dit proces lag 100% op de huiskamergespreken als bron voor het vergaren 

van ideeën. Gedurende het proces dienden zich andere vormen aan om ideeën te 

verzamelen. . Zo heeft een groep journalistiek studenten bijvoorbeeld als studieopdracht 

filmpjes en animaties gemaakt over burgers in Leiden. De burgers werd gevraagd naar 

hun mening over de stad. Deze andere manier om ideeën voor Leiden te genereren werd 

gedurende het proces niet opgepakt, maar had mogelijk wel een inhoudelijke toevoeging 

kunnen zijn. 
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7. Conclusie 

De vrijwilligers zijn met name trots op de energie die vrijgekomen is onder de burgers en de 

beweging die gestart is. Gemeente, bestuurders en deelnemers bevestigen deze energie. De 

vrijwilligers zijn ook trots op het feit dat er nieuwe mensen aangesproken zijn, die anders 

vaak niet bereikt worden met soortgelijke initiatieven. De samenwerking tussen de 

vrijwilligers en de gemeente Leiden wordt vanuit beiden kanten positief geëvalueerd.  
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9. Bijlagen  

 

9.1 Bijlage I : Topiclist interview vrijwilligers 

 

Procesbeschrijving L750 

Semigestructureerd Interview 

Onderzoeksvraag 

Hoe zijn de Leidse Burgertop en de hieraan voorafgaande huiskamergesprekken tot stand 

gekomen? Heeft de gekozen opzet geleid tot de vooraf gestelde doelen? 

Deelvraag  

 Welke organisatorische keuzes zijn er gemaakt voorafgaand aan de burgertop en hoe 

zijn deze tot stand gekomen?   

 

Note 

Het doel van de interviews is het verkrijgen van een duidelijke en complete 

procesbeschrijving. Aan de hand van deze beschrijving zal er gekeken worden of de 

kwantitatieve resultaten verklaard kunnen worden vanuit het proces. Het doel is enkel een 

procesbeschrijving en geen evaluatie of beoordeling van de samenwerking en de banden 

onderling.  
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De topiclist 

1. Introductie 

a. Voorstellen. Doel van het onderzoek uitleggen. Informed Consent aanbieden en laten 

ondertekenen.  

b. Vragen hoe zij hun functie en positie in de groep vrijwilligers zien.  

Voorafgaand aan de burgertop  

2. Idee en doel Burgertop  

Hoe is het fenomeen Burgertop tot stand gekomen in Leiden. Wie zijn de organisatoren, 

hoe zijn de ideeën tot stand gekomen en wat was het doel? 

a. Wie kwam met het idee van een Burgertop in Leiden? 

b. Waarop was dat idee gebaseerd? 

c.  Hoe zag het streefbeeld van een Burgertop in Leiden eruit?  

- Aantal respondenten 

- Kenmerken van de respondenten 

- Gewenste uitkomsten 

d. Is er (uitvoerig) gekeken naar eerdere (onderzoek van) Burgertoppen in Nederland of 

België? 

e. Zijn er bepaalde kaders en wensen afgesproken? 

3. De groep vrijwilligers 

a. Hoe ziet de groep vrijwilligers eruit, leeftijd, nationaliteit en geslacht. 

b. Hoe is deze groep bij elkaar gekomen. Waren er bepaalde vereisten waaraan je moest  

     voldoen.  

c. Was er sprake van een bepaalde taakverdeling? 

d. Zijn er van tevoren duidelijke regels voor de samenwerking gemaakt?  

De gekozen methode 

 

4. Aanpak 

a. Voor welke aanpak is gekozen en waarom? 

b. Waar komt het idee ‘huiskamergesprekken’ vandaan? 

c. Stond de aanpak vast of zat hier ruimte in? 

d. Op welke manier is de gekozen aanpak uitgezet bij de vrijwilligers. Is er een 

werkverdeling gemaakt en waren er deadlines?  
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5. Werven van respondenten 

a. Op welke manier was bedacht om mensen te werven als: 

    - Gespreksleiders 

    - Deelnemers 

b. Welke (PR) middelen zijn ingezet om dit doel te bereiken? Site, Leids dagblad.  

6. Uitgangspunten 

a. In hoeverre hebben de 6 elementen (insluiting, invloed, deliberatie, burgerschap, 

transparantie en legitimiteit) een rol gespeeld bij het opstellen van de methode en 

hoe?  

Uitvoering huiskamergesprekken en de Burgertop.  

7. Huiskamergesprekken 

a. Hoe zag een huiskamergesprek eruit? 

b. Hoe is de opzet van de huiskamergesprekken tot stand gekomen? 

c. Wat was de verwachte opbrengst? 

    - Ideeën  

    - Mensen 

d. Wat waren verwachte knelpunten? (niet representatief).  

e. Hoeveel huiskamergesprekken zijn er gevoerd en hoeveel mensen hebben daaraan 

deelgenomen. En welke mensen? 

8. Burgertop 

a. Hoe verliep de Burgertop? 

b. Hoe is het uiteindelijk programma tot stand gekomen? 

c. Wat was de gewenste uitkomst (beperkt aantal ideeën of juist heel veel ideeën)? 

d. Wat waren mogelijke knelpunten? 

e. Hoeveel mensen zijn er verwacht en hoeveel zijn er gekomen en wie? 

Na de burgertop/evaluatie 

9. Huiskamergesprekken 

a) Verliepen de huiskamergesprekken naar verwachting? 

b) Wat is er met alle input van de Huiskamergesprekken gebeurd?  

c) Zijn de doelstellingen gehaald? 

d) Wat is goed verlopen bij de huiskamergesprekken en wat had beter gekund? 
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e) Is dit in lijn met de vooraf verwachte knelpunten? 

f) Wat zijn leerpunten voor volgende huiskamergesprekken?  

10.  Burgertop 

a) Verliepen de Burgertop naar verwachting? 

b) Wat is er met alle input van de Burgertop gebeurd?  

c) Zijn de doelstellingen gehaald? 

d) Wat is goed verlopen bij de Burgertop en wat had beter gekund? 

e) Is dit in lijn met de vooraf verwachte knelpunten? 

f) Wat zijn leerpunten voor een volgende Burgertop? 

11. Verbeterpunten voor de Burgertop 

a) Ten aanzien van de aanpak 

b) Ten aanzien van de publiciteit  

12. Tijd en geld 

a) Wat was de verwachte inspanning per vrijwilliger? En hoe heeft dit uitgepakt? 

b) Op welke manier is de Burgertop bekostigd? 

c) Wat waren de voorspelde kosten en zijn deze ook gemaakt? 

13.  Rol gemeente  

a) Vanaf wel moment kwam de gemeente in beeld? 

b) Wat was de rol van de gemeente? 

c) Welke afspraken zijn er gemaakt? En met wie? 

d) Welke verwachtingen waren er van de gemeente en wat is hiervan gerealiseerd? 

e) Hoe wordt er teruggekeken op de samenwerking met de Gemeente en wat zijn de 

verwachtingen voor de toekomst.  

Verbeterpunten en Conclusie 

14. Conclusie 

Als je het geheel overziet, wat is dan de belangrijkste uitkomst van de Burgertop? Waar ben je 

het meeste trots op?  

15. Verbeterpunten 

Als je terugkijkt op de Burgertop, wat zou je dan een andere keer anders doen? En wat zou je 

zeker weer zo doen?  
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16. Afsluiting 

a) Opmerkingen. Zijn er nog punten niet besproken die van belang zijn voor dit 

onderzoek?  

b) Dankwoord 
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9.2 Bijlage II : Topiclist interview gemeente Leiden 

 

Procesbeschrijving L750 

Semigestructureerd Interview 

Onderzoeksvraag 

Hoe zijn de Leidse Burgertop en de hieraan voorafgaande huiskamergesprekken tot stand 

gekomen? Heeft de gekozen opzet geleid tot de vooraf gestelde doelen? 

Deelvraag  

Welke organisatorische keuzes zijn er gemaakt voorafgaand aan de burgertop en hoe zijn deze 

tot stand gekomen?   

Note 

Het doel van de interviews is het verkrijgen van een duidelijke en complete 

procesbeschrijving. Aan de hand van deze beschrijving zal er gekeken worden of de 

kwantitatieve resultaten verklaard kunnen worden vanuit het proces. Het doel is enkel een 

procesbeschrijving en geen evaluatie of beoordeling van de samenwerking en de banden 

onderling. De beschrijving wordt voorgelegd om te verifiëren of het proces goed beschreven 

is.  
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De topiclist 

1. Introductie 

a. Voorstellen. Doel van het onderzoek uitleggen. Informed Consent aanbieden en laten 

ondertekenen.   

Voorafgaand aan de burgertop  

2. Betrokkenheid gemeente   

Hoe en op welk moment is de gemeente betrokken geraakt?  

a. Op welk moment zijn jullie betrokken geraakt bij de Burgertop?  

b. Hoe is dat gegaan? Wie belde of sprak wie en waarom deze persoon?  

c. Met welke vraag of verzoek zijn jullie benaderd?  

d. Zijn er in het vroege stadium al afspraken gemaakt? Zo ja welke?  Afspraken binnen 

de gemeente of afspraken tussen de gemeente en de organisatoren? 

e. Wie was het aanspreekpunt binnen de gemeente voor de Burgertop en waarom deze 

persoon(en)?  

f. Is er door de gemeente geld toegezegd? Zo ja voor wat? En op welk moment? Zijn er 

voorwaarden verbonden aan dit geld?  

g. Wat waren de verwachtingen van de gemeente van deze burgertop?  

 

De gekozen methode en voorbereiding 

3. Inbreng van de gemeente 

a. Heeft de gemeente invloed gehad op de opzet van de burgertop?  

b. Zo ja: welke invloed? En wie was het die invloed had?  

c. Zo nee? Welke rol had de gemeente wel in deze voorbereidende periode? Dus de 

periode van maart 2016 – eind 2016? Welke rol? (publicitair, ondersteuning met 

kennis, contacten gelegd, geld etc.) 

d. In welke frequentie was er in deze periode contact tussen de gemeente en de 

organisatoren? Op wiens initiatief?  

 

Uitvoering huiskamergesprekken en de Burgertop.  

4. Rol gemeente Huiskamergesprekken 

a) welke rol heeft de gemeente gehad tijdens de huiskamergesprekken?  

b) Is er deelgenomen aan deze gesprekken (door ambtenaren, raadsleden, collegeleden)?  
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    Als deelnemer of als gespreksbegeleider? 

c) Zijn hier vooraf afspraken over gemaakt? 

5. Rol gemeente bij de Burgertop 

a) welke rol heeft de gemeente gehad tijdens de huiskamergesprekken?  

b) Is er deelgenomen aan deze gesprekken (door ambtenaren, raadsleden, collegeleden)?  

    Als deelnemer of als gespreksbegeleider? 

c) Zijn hier vooraf afspraken over gemaakt? 

Na de burgertop/evaluatie 

6. Vervolgacties 

a) Heeft de gemeente nog een rol in het vervolgtraject, dus in het ondersteunen of 

uitvoeren van de ideeën die naar voren zijn gebracht?  

b) Zo ja, welke rol?  

c) Hoe kijken jullie terug op de Burgertop en de huiskamergesprekken? Wat waren jullie 

verwachtingen en wat is daarvan gerealiseerd?   

d) Hoe kijken jullie terug op de samenwerking? Is die naar verwachting verlopen?  Wat 

zijn de verwachtingen ten aanzien van deze samenwerking voor de toekomst?   

e) Wat zijn voor jullie de belangrijkste leerpunten voor een dergelijke samenwerking 

tussen inwoners en de gemeente? 

 

7. Afsluiting 

a) Opmerkingen. Zijn er nog punten niet besproken die van belang zijn voor dit 

onderzoek?  

b) Dankwoord 
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9.3 Bijlage III : Informed Consent 

 

Evaluatieonderzoek Burgertop Leiden.  

 

Bachelor onderzoek - ASW - Sanne Hoevenagel  

 

Beste deelnemer,  

Mijn naam is Sanne Hoevenagel en ik studeer Algemene Sociale Wetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. Voor mijn bachelor scriptie voer ik meerdere interviews uit. Dit 

interview gaat over de Leidse Burgertop en de totstandkoming hiervan. Graag wil ik u 

interviewen. Ik zou graag, met uw toestemming, uw naam opvoeren in het verslag als 

deelnemer aan deze gesprekken. Door het ondertekenen van deze informed consent geeft u 

toestemming dat uw gegevens gebruikt mogen worden in mijn bachelor onderzoek.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sanne Hoevenagel  

 

Datum  

 

……………………………………………… 

 

Uw naam 

 

………………………………………………. 

 

Handtekening 

 

……………………………………………… 
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9.4 Bijlage IV : Namen geïnterviewden  

 

Zeven Leidenaren zijn geïnterviewd voor de procesevaluatie. Twee mensen werkzaam bij de 

gemeente Leiden en vijf vrijwilligers die de burgertop georganiseerd hebben. De namen van 

de geïnterviewden staan hieronder op alfabetische volgorde.  

Vrijwilligers Burgertop Gemeente Leiden 

Henny van Egmond 

Michiel Janssen 

Simon Kooistra 

Edith van Middelkoop 

Margriet Nieuwehuis 

Diana van den Berg 

Ceryl de Heer 

 

De volgende mensen zijn niet geïnterviewd maar hebben mee kunnen lezen en hun mening 

kunnen geven.  

Overige organisatoren Burgertop Leiden 

Lex van Delden  

Gijsbert van Es 

Lisa Franke (betaald & vrijwilliger)  

Hester van Kruijssen  

Caroline Piet (betaald & vrijwilliger) 

Jamal Tchiche  

Aldert de Vries  

Doutzen Wijbenga  
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7.2 Kwantitatieve vragenlijst  



14-6-2017 Burgertop Leiden

https://docs.google.com/a/students.uu.nl/forms/d/1JIhpjbWpWgBn3ulRTGtXPi1kYO25nAS5LafXOIVO_gk/edit 1/26

Burgertop Leiden
Beste respondent,

Bedankt dat u wilt deelnemen aan het evaluatieonderzoek over de Leidse Burgertop.

Deze vragenlijst is bedoeld voor deelnemers aan de huiskamergesprekken en of de Leidse Burgertop. Het 
invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Sanne 
Hoevenagel (sannehoevenagel@hotmail.com). Deze contactgegevens worden nogmaals weergegeven 
aan het eind van de vragenlijst.

Tot slot zal zorgvuldig met de gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem 
verwerkt.  

* Required

1. Bent u: *
Mark only one oval.

 Man

 Vrouw

2. Wat is uw leeftijd in jaren? *

3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? *
Mark only one oval.

 Geen onderwijs / Basisonderwijs / Cursus inburgering of cursus Nederlandse taal

 LBO / VBO / VMBO / MBO 1

 MAVO / HAVO / ULO / MULO

 MBO 2,3,4

 VWO / Gymnasium

 HBO

 WO / Universiteit

 Geen Antwoord

mailto:sannehoevenagel@hotmail.com


14-6-2017 Burgertop Leiden

https://docs.google.com/a/students.uu.nl/forms/d/1JIhpjbWpWgBn3ulRTGtXPi1kYO25nAS5LafXOIVO_gk/edit 2/26

4. Heeft u gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Weet Niet

 Geen Antwoord

5. Welke van de onderstaande situaties past bij u het best? *
Mark only one oval.

 Zelfstandig ondernemer

 Werkzaam in loondienst

 Arbeidsongeschikt

 Werkloos / werkzoekend / bijstand

 Gepensioneerd of VUT

 Studerend / schoolgaand

 Huisvrouw / huisman

 Other: 

6. Woont u in de gemeente Leiden? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 7.

 Nee Skip to question 9.

Untitled Section

7. In welk jaar bent u in Leiden komen wonen? *



14-6-2017 Burgertop Leiden

https://docs.google.com/a/students.uu.nl/forms/d/1JIhpjbWpWgBn3ulRTGtXPi1kYO25nAS5LafXOIVO_gk/edit 3/26

8. In welke buurt van Leiden woont u? *
Mark only one oval.

 Academiewijk Skip to question 10.

 Boshuizen Skip to question 10.

 Burgemeesterswijk Skip to question 10.

 Cronestein Skip to question 10.

 De Camp Skip to question 10.

 De Kooi Skip to question 10.

 de Waard Skip to question 10.

 Dobbewijk Skip to question 10.

 D'Oude Morsch Skip to question 10.

 Fortuinwijk Skip to question 10.

 Gasthuiswijk Skip to question 10.

 Groenoord Skip to question 10.

 Haagweg Skip to question 10.

 Havenwijk Skip to question 10.

 Hoge Mors Skip to question 10.

 Houtkwartier Skip to question 10.

 Klein Cronestein Skip to question 10.

 Kloosterhof Skip to question 10.

 Lage Mors Skip to question 10.

 Leedewijk Skip to question 10.

 Leeuwenhoek Skip to question 10.

 Levendaal Skip to question 10.

 Marewijk Skip to question 10.

 Meerburg Skip to question 10.

 Merenwijk Skip to question 10.

 Molenbuurt Skip to question 10.

 Noorderkwartier Skip to question 10.

 Noordvest Skip to question 10.

 Oostvliet Skip to question 10.

 Pancras Skip to question 10.

 Pesthuiswijk Skip to question 10.

 Pieterswijk Skip to question 10.

 Professorenwijk Skip to question 10.

 Raadsherenbuurt Skip to question 10.

 Rijndijkbuurt Skip to question 10.

 Roomburg Skip to question 10.

 Schenkwijk Skip to question 10.

 Slaaghwijk Skip to question 10.

 Stationskwartier Skip to question 10.

 Transvaalbuurt Skip to question 10.

 Tuinstadwijk Skip to question 10.

 Vogelwijk Skip to question 10.

 Vreewijk Skip to question 10.
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 Waardeiland Skip to question 10.

 Zijlwijk Skip to question 10.

 Other: 

Skip to question 10.

Untitled Section

9. In welke gemeente woont u dan? *

Skip to question 10.

Evaluatie

10. Aan welk onderdeel van de Burgertop in Leiden heeft u deelgenomen? *
Mark only one oval.

 Alleen de huiskamersprekken Skip to question 11.

 Alleen de Burgertop Skip to question 28.

 Aan beide onderdelen Skip to question 43.

Evaluatie Huiskamergesprekken

11. Hoe heeft u de huiskamergesprekken ervaren? *
Wilt u maximaal drie woorden aankruisen
Check all that apply.

 Constructief

 Ontspannen

 Vertrouwd

 Onwennig

 Moeizaam

 Kritisch

 Inspirerend

 Saai

 Gelijkwaardig

 Ingewikkeld

12. In hoeverre voelde u zich in het huiskamergesprek vrij om te zeggen wat u wilde? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde me
helemaal niet

vrij

Ik
voelde
me
heel
vrij
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13. In hoeverre voelde u zich in het huiskamergesprek gehoord door uw gesprekspartners? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde
me

helemaal
niet

gehoord

ik
voelde
me heel
erg
gehoord

14. In hoeverre hadden uw gesprekspartners in het huiskamergesprek een zinvolle bijdrage aan de
dialoog? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mijn
gesprekspartners

hadden geen
enkele zinvolle

bijdrage aan de
dialoog

Mijn
gesprekspartners
hadden een zeer
zinvolle bijdrage
aan de dialoog

15. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens het huiskamergesprek?
*
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk

16. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er gedaan werd met de resultaten van de
huiskamergesprekken? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk

17. Wat heeft u tijdens het huiskamergesprek aangegeven over de Burgertop op 22 maart *
Mark only one oval.

 Dat ik aanwezig zou zijn op de Burgertop van 22 maart

 Dat ik misschien aanwezig zou zijn op de Burgertop van 22 maart

 Dat ik niet aanwezig zou zijn op de Burgertop van 22 maart

 Weet ik niet meer
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18. Wat is de belangrijkste reden dat u (toch) niet heeft deelgenomen aan de Burgertop? *
Mark only one oval.

 Geen tijd / kon niet

 Geen interesse

 Geen zin

 Ben het vergeten

 Had het gevoel dat ik alles al gezegd had

 Ik had te onduidelijk informatie gekregen

 Ik hou niet van grote bijeenkomsten

 De locatie stond mij tegen

 Other: 

19. Heeft u iets gezien of gelezen over de Burgertop? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

20. Kent u de website van de Leidse Burgertop? www.leideningesprek.nl *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

21. Kent u de 12 ideeën die gepresenteerd zijn tijdens de Burgertop? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Misschien

https://www.google.com/url?q=http://www.leideningesprek.nl&sa=D&ust=1497476479143000&usg=AFQjCNH7hkR_97-XYl2jsYqUwKqyYl1dCQ
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22. Hieronder ziet u de 12 ideeën. Herkent u ideeën die in uw huiskamergesprek besproken zijn? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Gedeeltelijk

23. Bent u van plan om in de toekomst, een van de 12 ideeën met andere burgers uit te werken? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Misschien
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24. Hoeveel ideeën schat u uitvoerbaar in? *

Mark only one oval.

 Ik verwacht dat 0-3 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 3-6 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 6-9 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 9-12 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Weet niet

25. Als de huiskamergesprekken nog een keer georganiseerd zouden worden, wat zou er dan
beter/anders kunnen volgens u?
 

 

 

 

 

26. Heeft de locatie, de stadsgehoorzaal, een rol gespeeld in uw overweging om wel of niet naar de
Burgertop te komen? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 27.

 Nee Skip to question 65.

Locatie Burgertop
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27. Wat is uw mening over de gekozen locatie van
de Burgertop Leiden? *

Skip to question 65.

Evaluatie Burgertop

28. Hoe heeft u de Burgertop ervaren? *
Wilt u maximaal drie woorden aankruisen
Check all that apply.

 Constructief

 Ontspannen

 Vertrouwd

 Onwennig

 Moeizaam

 Kritisch

 Inspirerend

 Saai

 Gelijkwaardig

 Ingewikkeld

29. In hoeverre voelde u zich aan uw tafel op de Burgertop vrij om te zeggen wat u wilde? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde me
helemaal niet

vrij

Ik
voelde
me
heel
vrij

30. In hoeverre voelde u zich aan uw tafel op de Burgertop gehoord door uw gesprekspartners? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde
me

helemaal
niet

gehoord

Ik
voelde
me heel
erg
gehoord

31. In hoeverre hadden uw gesprekspartners aan tafel een zinvolle bijdrage aan de dialoog? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mijn
gesprekspartners

hadden geen
enkele zinvolle

bijdrage aan de
dialoog

Mijn
gesprekspartners
hadden een zeer
zinvolle bijdrage
aan de dialoog
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32. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens de Burgertop? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk

33. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er gedaan werd met de resultaten van de Burgertop op
22 maart? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk

34. Ik heb nu meer vertrouwen in de politiek dan voor de Burgertop *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet mee

eens

Volkomen
mee eens

35. Op het einde van de avond zijn 12 voorstellen geselecteerd. Wat vindt u van de manier waarop
deze voorstellen zijn geselecteerd? *
Note: De manier van selecteren is door stemrondes gebeurd
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De wijze
van

selecteren
spreekt

me
absoluut
niet aan

De wijze
van
selecteren
spreekt
me heel
erg aan

36. Bent u van plan om in de toekomst, een van de 12 ideeën met andere burgers uit te werken? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Misschien
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37. Hoeveel ideeën schat u uitvoerbaar in? *

Mark only one oval.

 Ik verwacht dat 0-3 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 3-6 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 6-9 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 9-12 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Weet niet

38. Bent u bekend met de website van de Burgertop Leiden www.leideningesprek.nl *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

39. Op welke manier bent u gevraagd om deel te nemen aan de Burgertop? *
Mark only one oval.

 Ik heb een wildcard gekregen

 Ik heb mijzelf opgegeven

 Ik ben in het huiskamergesprek gevraagd

 Ik ben via via gevraagd om deel te nemen

 Ik ben via via gevraagd om te helpen als vrijwilliger

 Ik heb mijzelf opgegeven als vrijwilliger

 Other: 

https://www.google.com/url?q=http://www.leideningesprek.nl&sa=D&ust=1497476479149000&usg=AFQjCNEOi2chmvMudySFjcjxcwNWbrQoCg
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40. In welke rol heeft u deelgenomen aan de Burgertop op 22 maart? *
Mark only one oval.

 Als burger van Leiden

 Als organisator

 Als gespreksleider/vrijwilliger

 Als ambtenaar van leiden

 Als politicus (gemeenteraad/wethouder)

 Als vertegenwoordiger van een organisatie

 Other: 

41. Als de Burgertop nog een keer georganiseerd zou worden, wat zou er dan beter/anders kunnen
volgens u?
 

 

 

 

 

42. Wat is uw mening over de gekozen locatie van de Burgertop Leiden?
note: De stadsgehoorzaal
 

 

 

 

 

Skip to question 76.

Evaluatie Huiskamergesprekken en Burgertop

43. Hoe heeft u de huiskamergesprekken ervaren? *
Wilt u maximaal drie woorden aankruisen
Check all that apply.

 Constructief

 Ontspannen

 Vertrouwd

 Onwennig

 Moeizaam

 Kritisch

 Inspirerend

 Saai

 Gelijkwaardig

 Ingewikkeld
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44. In hoeverre voelde u zich in het huiskamergesprek vrij om te zeggen wat u wilde? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde me
helemaal niet

vrij

Ik
voelde
me
heel
vrij

45. In hoeverre voelde u zich in het huiskamergesprek gehoord door uw gesprekspartners? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde
me

helemaal
niet

gehoord

Ik
voelde
me heel
erg
gehoord

46. In hoeverre hadden uw gesprekspartners in het huiskamergesprek een zinvolle bijdrage aan de
dialoog *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mijn
gesprekspartners

hadden geen
enkele zinvolle

bijdrage aan de
dialoog

Mijn
gesprekspartners
hadden een zeer
zinvolle bijdrage
aan de dialoog

47. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens het huiskamergesprek?
*
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk

48. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er gedaan werd met de resultaten van de
huiskamergesprekken? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk
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49. Hoe heeft u de Burgertop ervaren? *
Wilt u maximaal drie woorden aankruisen
Check all that apply.

 Constructief

 Ontspannen

 Vertrouwd

 Onwennig

 Moeizaam

 Kritisch

 Inspirerend

 Saai

 Gelijkwaardig

 Ingewikkeld

50. In hoeverre voelde u zich aan uw tafel op de Burgertop vrij om te zeggen wat u wilde? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde me
helemaal niet

vrij

Ik
voel
me
heel
vrij

51. In hoeverre voelde u zich aan uw tafel op de Burgertop gehoord door uw gesprekspartners *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ik voelde
me

helemaal
niet

gehoord

Ik
voelde
me heel
erg
gehoord

52. In hoeverre hadden uw gesprekspartners aan tafel een zinvolle bijdrage aan de dialoog? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mijn
gesprekspartners

hadden geen
enkele zinvolle

bijdrage aan de
dialoog

Mijn
gesprekspartners
hadden een zeer
grote bijdrage
aan de dialoog

53. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens de Burgertop op 22
maart? *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk
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54. In hoeverre was het voor u duidelijk wat er gedaan werd met de resultaten van de Burgertop op
22 maart *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet

duidelijk

Volkomen
duidelijk

55. Ik heb nu meer vertrouwen in de politiek dan voor de Burgertop *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absoluut
niet me

eens

Volkomen
mee eens

56. Op het einde van de Avond zijn 12 voorstellen geselecteerd. Wat vindt u van de manier waarop
deze voorstellen zijn geselecteerd? *
Note: De manier van selecteren is door stemrondes gebeurd
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De wijze
van

selecteren
spreekt

mij
absoluut
niet aan

De wijze
van
selecteren
spreekt
mij heel
erg aan
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57. Hieronder ziet u de 12 ideeën. Herkent u ideeën die in uw huiskamergesprek besproken zijn? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Gedeeltelijk

58. Bent u van plan om in de toekomst, een van de 12 ideeën met de andere burgers uit te werken? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

 Misschien
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59. Hoeveel ideeën schat u uitvoerbaar in? *

Mark only one oval.

 Ik verwacht dat 0-3 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 3-6 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 6-9 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Ik verwacht dat 9-12 ideeën uitgevoerd kunnen worden

 Weet niet

60. Bent u bekend met de website van de Burgertop Leiden www.leideningesprek.nl *
Mark only one oval.

 Ja

 Nee

61. Op welke manier bent u gevraagd om deel te nemen aan de Burgertop? *
Mark only one oval.

 Ik heb een wildcard gekregen

 Ik heb mijzelf opgegeven

 Ik ben in het huiskamergesprek gevraagd

 Ik ben via via gevraagd om deel te nemen

 Ik ben via via gevraagd om te helpen als vrijwilliger

 Ik heb mijzelf opgegeven als vrijwilliger

 Other: 

https://www.google.com/url?q=http://www.leideningesprek.nl&sa=D&ust=1497476479157000&usg=AFQjCNHGLynbXdS7mt2P_av_DahIIJElaw
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62. In welke rol heeft u deelgenomen aan de Burgertop? *
Mark only one oval.

 Als burger van Leiden

 Als vrijwilliger (gespreksleider)

 Als ambtenaar van Leiden

 Als organisator

 Als politicus (gemeenteraad, wethouder)

 Als vertegenwoordiger van een organisatie

 Other: 

63. Wat is uw mening over de gekozen locatie van
de Burgertop Leiden?

64. Als de huiskamergesprekken en de Burgertop nog een keer georganiseerd zouden worden, wat
zou er dan beter/anders kunnen volgens u
 

 

 

 

 

Skip to question 87.

Democratische waarden - Huiskamergesprekken
De volgende vragen gaan over uw inspanningen voor de stad en uw mening over de gemeente.

65. Bent u het afgelopen jaar in uw gemeente aanwezig geweest bij: *
Check all that apply.

 Wijk- of inspraakavonden

 Bijeenkomsten van bewonerscommissies

 Bijeenkomsten van de gemeenteraad

 Buurtactiviteiten

 Burgerpanel

 Bij geen van deze

66. Gemeenteraadsleden weten goed wat er onder de bevolking leeft *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

67. Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op het gemeentelijke beleid *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens
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68. Gemeenteraadsleden zijn niet geïnteresseerd in meningen van mensen zoals ik *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

69. Het gemeentebestuur heeft echt het beste met ons voor *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

70. Sinds het Huiskamergesprek voel ik me meer betrokken bij mijn buurt *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

71. Sinds het Huiskamergesprek voel ik me meer betrokken bij de gemeente Leiden *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

72. Ik draag sinds het huiskamergesprek vaker mijn steentje bij aan het verbeteren van mijn buurt *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

73. Stel dat een familielid, vriend of vriendin, een goede collega of bekende wordt uitgenodigd om
deel te nemen aan een Huiskamergesprek in zijn of haar woonplaats. Als zij of hij u om advies
vraagt zou u haar of hem dan aanbevelen om deel te nemen? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 74.

 Nee Skip to question 75.

Skip to question 98.

Aanbeveling huiskamergesprek
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74. Kunt u kort toelichten waarom u deelname zal aanbevelen?
 

 

 

 

 

Skip to question 98.

Geen aanbeveling Huiskamergesprek

75. Kunt u kort toelichten waarom u deelname niet zal aanbevelen?
 

 

 

 

 

Skip to question 98.

Democratische waarden - Burgertop
De volgende vragen gaan over uw inspanningen voor de stad en uw mening over de gemeente.

76. Bent u het afgelopen jaar in uw gemeente aanwezig geweest bij:
Check all that apply.

 Wijk- of inspraakavonden

 Bijeenkomsten van bewonerscommissies

 Bijeenkomsten van de gemeenteraad

 Buurtactiviteiten

 Burgerpanel

 Bij geen van deze

77. Gemeenteraadsleden weten goed wat er onder de bevolking leeft *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

78. Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op het gemeentelijke beleid *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens
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79. Gemeenteraadsleden zijn niet geïnteresseerd in meningen van mensen zoals ik
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

80. Het gemeentebestuur heeft echt het beste met ons voor *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

81. Sinds de Burgertop van Leiden voel ik me meer betrokken bij mijn buurt *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

82. Sinds de Burgertop van Leiden voel ik me meer betrokken bij de gemeente Leiden *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

83. Ik draag sinds de Burgertop van leiden vaker mijn steentje bij aan het verbeteren van mijn buurt
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

84. Stel dat een familielid, vriend of vriendin, een goede collega of bekende wordt uitgenodigd om
deel te nemen aan een Huiskamergesprek in zijn of haar woonplaats. Als zij of hij u om advies
vraagt zou u haar of hem dan aanbevelen om deel te nemen? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 85.

 Nee Skip to question 86.

Skip to question 98.

Aanbeveling Burgertop
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85. Kunt u kort toelichten waarom u deelname zal aanbevelen?
 

 

 

 

 

Skip to question 98.

Geen aanbeveling Burgertop

86. Kunt u kort toelichten waarom u deelname niet zal aanbevelen?
 

 

 

 

 

Skip to question 98.

Democratische waarden - Huiskamergesprekken en Burgertop

87. Bent u het afgelopen jaar in uw gemeente aanwezig geweest bij: *
Check all that apply.

 Wijk- of inspraakavonden

 Bijeenkomsten van bewonerscommissies

 Bijeenkomsten van de gemeenteraad

 Buurtactiviteiten

 Burgerpanel

 Bij geen van deze

88. Gemeenteraadsleden weten goed wat er onder de bevolking leeft *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

89. Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op het gemeentelijk beleid *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens
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90. Gemeenteraadsleden zijn niet geïnteresseerd in meningen van mensen zoals ik. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

91. Het gemeentebestuur heeft echt het beste met ons voor *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

92. Sinds de Huiskamergesprekken en de Burgertop van Leiden voel ik me meer betrokken bij mijn
buurt *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

93. Sinds de Huiskamergesprekken en de Burgertop van Leiden voel ik me meer betrokken bij de
gemeente Leiden *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

94. Ik draag sinds de Huiskamergesprekken en de Burgertop van leiden vaker mijn steentje bij aan
het verbeteren van mijn buurt
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helemaal
oneens

Helemaal
eens

95. Stel dat een familielid, vriend of vriendin, een goede collega of bekende wordt uitgenodigd om
deel te nemen aan een Huiskamergesprek of een Burgertop in zijn of haar woonplaats. Als zij of
hij u om advies vraagt zou u haar of hem dan aanbevelen om deel te nemen? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 96.

 Nee Skip to question 97.

Skip to question 98.

Aanbeveling huiskamergesprek en Burgertop
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96. Kunt u kort toelichten waarom u deelname zal aanbevelen?
 

 

 

 

 

Skip to question 98.

Geen aanbeveling huiskamergesprek en Burgertop

97. Kunt u kort toelichten waarom u deelname niet zal aanbevelen?
 

 

 

 

 

Skip to question 98.

Extra achtergrond informatie
Zoals u weet hebben we in Nederland een multiculturele samenleving. Voor dit onderzoek is het van belang 
dat de mensen met wie we spreken een goede afspiegeling vormen van die samenleving. Daarom wil ik u 
graag vragen in welk land u en uw ouders zijn geboren.  
 

98. Bent u geboren in Nederland? *
Mark only one oval.

 Ja Skip to question 100.

 Nee Skip to question 99.

 Geen antwoord Skip to question 100.

Skip to question 100.

Land van Afkomst
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99. In welk land bent u geboren? *
Mark only one oval.

 Turkije

 Marokko

 Suriname

 Nederlandse Antillen en Aruba

 Indonesië

 Voormalig Nederlands Indië

 Duitsland

 België

 Ander Europees land

 Noord-Amerikaans land

 Australië, Nieuw Zeeland

 Ander Westers land (zoals Japan, Israël)

 Zuid- of Midden Amerikaans land, Caraïben

 Ander Afrikaans land

 Ander Aziatisch land

 Ander land

 Geen antwoord

Land van afkomst ouders

100. Zijn uw ouders in Nederland geboren? *
Mark only one oval.

 Ja beiden ouders zijn in Nederland geboren

 Nee alleen mijn moeder is in Nederland geboren

 Nee alleen mijn vader is in Nederland geboren

 Mijn ouders zijn niet in Nederland geboren

 Geen antwoord

Afsluitend

101. Heeft u nog op- of aanmerkingen over de huiskamergesprekken, De Burgertop of over de
organisatie?
 

 

 

 

 

102. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden
over de resultaten van dit onderzoek kunt u
hieronder u mailadres invullen
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103. Onder de deelnemers wordt een bol.com bon
verloot. Laat hieronder uw mailadres achter
indien u daar kans op wilt maken.

Hartelijk bedankt voor u tijd!
Druk op Submit om de vragenlijst te versturen 
 
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar Sannehoevenagel@hotmail.com

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/url?q=http://bol.com&sa=D&ust=1497476479170000&usg=AFQjCNFfV7dra3mR9Y8PDygOOPOeAPRw8Q
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