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BURGERPARTICIPATIE IN
TIJDEN VAN POLARISATIE
Hoe overheden het maximale uit burgerinspraak
kunnen halen
De opkomst van populistische partijen, de verscherping van het maatschappelijk
debat en wispelturig kiesgedrag hebben de aandacht gevestigd op een vermeende
kloof tussen burgers en politiek. Als medicijn tegen deze kwaal zijn overheden gaan
experimenteren met allerlei vormen van burgerparticipatie als burgertoppen,
burgerjury’s, wereldcafé’s en online e-participatie.

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit zes bijeenkom
sten van ieder zes uur die worden georga
niseerd rondom actuele burgerparticipatie
thema’s. Iedere opleidingsdag bestaat uit
meerdere onderdelen waarin we onderwijs
door VU-experts afwisselen met prominente
gastsprekers en het uitwerken van cases
uit de praktijk.

DOELGROEP
Het leerlab is bedoeld voor beleidsmede
werkers van overheden (nationaal, regionaal
en lokaal) en publieke organisaties die zich
bezighouden met het thema burgerpartici
patie.

RESULTAAT
Na succesvolle afronding van de opleiding
heb je:
•	Een scherp begrip van de maatschappelijke
onvrede waar burgerparticipatie antwoord
op probeert te bieden

•	Overzicht van de verschillende vormen
van burgerparticipatie die in Nederland en
buitenland georganiseerd zijn
•	Praktische handvatten over hoe om te gaan
met de uitdagingen die gepaard gaan bij
het organiseren van burgerparticipatie
•	Inzicht in de potentiële opbrengsten van
burgerparticipatie voor deelnemers en de
samenleving als geheel en de voorwaarden
waaronder deze gerealiseerd kunnen
worden
•	Inzicht hoe Internet en sociale media
ingezet kunnen worden bij tegengaan van
polarisering en het verhogen van burger
participatie
•	Inzicht in de relatie tussen burgerpartici
patie en de vermeende crisis van de
representatieve democratie

DATA/KOSTEN
Het leerlab start 19 mei 2021. De zes bijeen
komsten vinden plaats op woensdagen van
13.00 tot 19.00 uur. Kosten: 2 2.950,- inclusief
studiemateriaal en catering.
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wijzigingen voorbehouden

In dit leerlab willen we met wetenschappers
en deelnemende overheidsprofessionals de
uitdagingen die komen kijken bij het organi
seren van burgerparticipatie systematisch in
kaart brengen.

