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Versterk uw   digitale democratie



Versterk uw digitale democratie
U zoekt een structurele aanpak voor het online betrekken van inwoners in 
uw gemeente. Citisens helpt. Wij bieden een totaalaanpak. Met onze 
combinatie van drie online tools werkt u in de volle breedte aan het 
versterken van uw lokale digitale democratie. Ons unieke 
segmentatiemodel van betrokkenheidsprofielen helpt u de resultaten van 
online participatie vertalen naar concrete strategieën. Ons model geeft 
betekenisvolle inzichten in verschillende inwonersgroepen, waarmee u 
mensen op maat betrekt bij hun directe leefomgeving. 

Wij zijn Citisens: een bureau voor online onderzoek, strategische 
communicatie en participatie. Ons specialisme is het betrekken van 
inwoners bij veranderingen in hun omgeving. Dat doen wij heel concreet 
via laagdrempelige onderzoeken, het ontwerpen van strategieën voor 
betrokkenheid en het ontwikkelen van interactieve tools. 

Wellicht kent u ons van de stemhulp MijnStem. Ruim drie miljoen 
Nederlanders vulden deze in voor de afgelopen Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen. Daarnaast zijn we bekend van opinie- en 
draagvlakonderzoek. In 2019 voerden we meer dan 90 online 
consultaties uit. Die gingen over huisvesting van vluchtelingen, de 
omgevingsvisie, de energietransitie en wensen voor de leefomgeving.

Maak gebruik van onze big data
Een panel van 55.000 Nederlanders vormt het hart van onze organisatie. 
Wij vragen hen regelmatig naar hun mening over uiteenlopende 
maatschappelijke en actuele kwesties. Zo creëren we actuele inzichten 
in het realiseren van betrokkenheid en verrijken we continu ons beeld 
van de opvattingen van verschillende groepen mensen. Die inzichten 
zetten we voor u in. 



De kracht van combineren

Contact tussen gemeenten en inwoners vindt op verschillende 
betrokkenheidsniveaus plaats. Soms volstaat een lage betrokkenheid. 
Het peilen van de mening van inwoners is dan voldoende. Voor inzicht 
in motivaties en belemmeringen van mensen, is een hogere 
betrokkenheid gewenst. En bij sommige beleidsthema’s is het zaak 
belangen te doorgronden. Hier is een constructieve dialoog gewenst. 

Met onze drie online tools maakt u op alle betrokkenheids-niveaus 
contact met de lokale samenleving. U betrekt mensen op een manier 
die past bij uw ambitie én bij de manier waarop mensen zich 
betrokken voelen bij het onderwerp. 

. 

ONLINE FLITSPEILING 
De online flitspeiling zet u in als u snel de mening van inwoners wilt 
weten. Een flitspeiling is een korte online vragenlijst die wij verspreiden 
via sociale media en online nieuwsplatforms. 

ONLINE INWONERSCONSULTATIES 
U zet de online consultatie in als u verdiepende vragen wilt stellen. Voor 
een online consultatie hebben we een breed aantal vraagtypes 
beschikbaar, bijvoorbeeld om voorstellen te rangschikken of door vragen 
te stellen. 

ONLINE DIALOGEN 
Sommige thema’s vragen een intensief gesprek. Hier zet u de 
verdiepende online dialoog in. Deze tool is zeer geschikt voor mensen 
met een hoge betrokkenheid, zoals hoog betrokken bewoners, experts, 
stakeholders, belangengroepen en maatschappelijke organisaties. 



Flitspeiling
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De flitspeiling zet u in als u snel de mening van inwoners wilt weten. Een 
flitspeiling is een korte online vragenlijst die wij verspreiden via sociale 
media en online nieuwsplatforms zoals NU.nl. 

U gebruikt de online flitspeiling voor 
- draagvlak van een plan toetsen,
- voorkeur voor verschillende scenario's toetsen,
- meningen over een thema ophalen, 
- ideeën in de samenleving ophalen.  

Mensen die in de flitspeiling aangeven dat ze vaker betrokken willen zijn, 
kunnen we later rechtstreeks benaderen via een online 
inwonersconsultatie of online dialoog.  

Korte voorbereiding
U bent binnen een week online. Samen met u maken we de vragenlijst. 
Wij zetten alvast de online campagne klaar. 

Snel resultaat 
Na 10 dagen hebt u resultaat. We zetten de flitspeiling zeven dagen uit 
en maken in drie dagen de rapportage.  

Lage investering 
We voeren online campagne voor respons. De vragenlijst kunnen we 
snel programmeren. Zo houden we uw investering in de flitspeiling laag. 

Korte vragenlijst
We hanteren een invulduur van drie minuten. We kunnen circa tien tot 
vijftien vragen opnemen in de flitspeiling.

Beknopte rapportage
U ontvangt de uitkomsten in overzichtelijke grafieken en figuren. U krijgt 
ook een uitdraai van de open antwoorden. 
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U zet de online consultatie in als u verdiepende vragen wilt stellen. Voor een 
online consultatie hebben we een breed aantal vraagtypes beschikbaar, 
bijvoorbeeld om voorstellen te rangschikken of open vragen te stellen. 

U gebruikt de online inwonersconsultatie voor: 
- uitvragen over complexere thema’s, 
- inzichten in motivaties en belemmeringen, 
- inzichten in verbanden tussen resultaten, 
- aanleg van infrastructuur voor vervolg,
- aanzetten tot gedragsverandering. 

Wij hebben veel ervaring met politiekgevoelige onderzoeken. Onze 
werkwijze is opgenomen in het protocol van VNG Realisatie bij het uitvoeren 
van een representatieve Burgerpeiling. Wij werken volledig volgens de 
huidige AVG-richtlijnen

Gedegen voorbereiding
U bent binnen 14 dagen online. In online sessies werken we samen met 
u van concept naar definitieve vragenlijst. Ondertussen bereiden wij de 
campagne voor. 

Vier weken doorlooptijd 
U hebt na vier weken resultaat. Inwoners krijgen drie weken om in te 
vullen. We maken de rapportage in een week.  

Hogere campagne-intensiteit
We voeren een gemeentebrede campagne voor respons. We kiezen een 
passende combinatie van print en online.   

Complexe vragenlijst
Verschillende vraagtypen zijn mogelijk. We kunnen een complexe 
routing aanbrengen. We hanteren een maximale invulduur van tien 
minuten. 

Uitgebreide rapportage
U ontvangt de uitkomsten in overzichtelijke grafieken en figuren. We 
laten ook verbanden tussen resultaten zien, zoals verschillen en 
overeenkomsten tussen wijken. U krijgt ook een uitdraai van de open 
antwoorden. 

Inwonersconsultatie
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Sommige thema’s vragen een intensief gesprek. Hier zet u de verdiepende 
online dialoog in. Deze tool is zeer geschikt voor mensen met een hoge 
betrokkenheid, zoals betrokken bewoners, experts, stakeholders, 
belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Mensen die graag 
bewonersavonden bezoeken. 

Hoe werkt het
Geïnteresseerden geven zich vooraf op voor de online 
participatiebijeenkomst. Zij ontvangen een link waarmee zij de online 
dialoog kunnen volgen, vragen kunnen stellen via een chatfunctie en deel 
kunnen nemen aan het gesprek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
professionele online vergadertool (bijvoorbeeld Teams of Zoom). 

Wij bieden allerlei werkvormen aan. Zo is het mogelijk om in ‘aparte 
ruimten’ uiteen te gaan, onderwerpen in een kleinere groep te bespreken 
en plenair aan elkaar terug te koppelen. Een andere optie is het 
organiseren van een online informatiemarkt of een webinar waarin we 
informeren en dialoog combineren. 

Advies over werkvorm
Wat wilt u bespreken en wat moet het doel van de online dialoog zijn? 
Wij adviseren u welke werkvorm geschikt is en richten de dialoog in. 

Deelnemers werven
Bestaande groepen nodigen we rechtstreeks uit. Voor open dialogen 
werven we mensen in een flitspeiling of inwonersconsultatie. 

Onafhankelijke begeleiding 
Onze ervaren gespreksleiders modereren de dialogen technisch en 
inhoudelijk. Uw medewerkers kunnen zo vrij deelnemen aan het 
gesprek.  

Verslag van de online dialoog 
Wij maken verslag. Wij zetten bij iedere online dialoog een notulist in. 
Wij kunnen het verslag ook in een infographic aanleveren. 

Online dialoog



Infrastructuur voor betrokkenheid

Een online inwonersconsultatie staat vaak niet op zichzelf.  Met de 
consultatie bouwen we direct aan vervolgparticipatie. We vragen 
deelnemers of en hoe ze in het vervolg geïnformeerd en betrokken 
willen blijven. Zo leggen we een real time infrastructuur voor onze 
vervolgaanpak aan: 

§ mensen kunnen aangeven dat ze niet verder geïnformeerd willen 
worden ,

§ mensen kunnen aangeven dat ze op de hoogte gehouden willen 
worden over het thema, bijvoorbeeld via een gemeentelijke 
nieuwsbrief (vaker informeren),

§ mensen kunnen zich aanmelden voor het online 
inwonersconsultatiepanel (vaker rechtstreeks benaderd worden via 
de online inwonersconsultatie) ,

§ mensen kunnen aangeven dat ze aan een online dialoogtafel willen 
deelnemen (online meepraten).

In onze inwonersconsultatie is het mogelijk om te werken met 
gepersonaliseerde eindschermen. Met een slimme routing sluiten we de 
vragenlijst af met een scherm dat past bij de gegeven antwoorden. 

TIPS GEVEN We kunnen het eindscherm gebruiken om mensen alvast wat 
tips te geven. Waar kun je terecht voor meer informatie over dit thema? 

OP WEG HELPEN Deze info kunnen we verder personaliseren en 
aansluiten bij belemmeringen die inwoners hebben aangegeven bij het 
invullen van de vragenlijst. Voorbeeld: ‘Je hebt aangegeven dat je niet 
genoeg geld hebt om hierin te investeren. Wist je dat je hier subsidie voor 
kunt aanvragen?’ 

IN ACTIE BRENGEN We kunnen iemand die aangeeft niet te weten wat hij 
kan doen een concreet aanbod doen waarmee hij zijn gedrag kan 
veranderen, bijvoorbeeld door zich direct opgeven voor een bezoek van 
een energiecoach. 

VERGELIJKEN Tenslotte kunnen we mensen inzicht geven in hoe zij zich 
verhouden tot hun buurtgenoten. Bijvoorbeeld door te laten zien hoeveel 
procent van de invullers hetzelfde antwoord gaf op vraag X.

Direct concreet resultaat



Participatie heeft pas meerwaarde als voldoende inwoners meedoen. Het is 
belangrijk om de juiste mix aan middelen in te zetten om de drie 
participatietools onder de aandacht te brengen en inwoners te motiveren 
mee te doen. 

Campagne voor zichtbaarheid en respons
Net als bij fysieke participatiebijeenkomsten is het werven van deelnemers 
nodig. Voor iedere flitspeiling en online inwonersconsultatie zetten we een 
campagne uit. Hier slaan we twee vliegen in één klap: we maken het 
specifieke thema gemeentebreed zichtbaar én benaderen betrokken 
inwoners om mee te denken met het thema. Met zo’n campagne werkt u 
aan bewustwording én maakt u tastbaar dat u stappen wilt zetten, dat 
inwoners daarbij een cruciale rol spelen en dat u hun voorkeuren, wensen 
en zorgen serieus neemt. 

We maken onderscheid in de campagne voor een flitspeiling en een 
inwonersconsultatie. Bij een flitspeiling gebruiken we uitsluitend online 
kanalen. Zo zijn we snel online en beperken we de kosten. De campagne 
voor een inwonersconsultatie breiden we uit met extra campagnemiddelen. 

CAMPAGNE BIJ ONLINE FLITSPEILING

We zetten een betaalde online campagne uit bij onze partner NU.nl en 
via Facebook. 

U brengt zelf de campagne via uw eigen gemeentelijke kanalen 
(sociale media en website) onder de aandacht. 
(Wij leveren campagnemateriaal.)

EXTRA BIJ ONLINE INWONERSCONSULTATIE

We sturen een campagnespecifieke ansichtkaart mee met het lokale 
weekblad.

We adverteren online op 3 extra kanalen: 
Instagram, Twitter en Telegraaf Media Groep. 

We zetten een 0800-nummer open voor vragen en maken een 
papieren enquête voor minder digitaal vaardigen.

U ontvangt een perskit om het onderzoek redactioneel onder de 
aandacht te brengen bij lokale weekbladen. 

Iedereen mag meedoen
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Mensen willen op hun eigen manier betrokken worden bij ontwikkelingen 
in hun directe leefomgeving. De manier waarop mensen zich gedragen 
rondom thema’s als sport, aardgasvrij, woningbouw, de omgevingswet, het 
verduurzamen van de eigen woning of opwek van duurzame energie kan 
zelfs per straat verschillen. Dit blijkt onmiskenbaar uit ons onderzoek onder 
ruim 16.000 Nederlanders. Allemaal geven ze hun eigen antwoord op de 
vraag: ‘Hoe wil je meedoen?’ 

De inzichten in hoe inwoners betrokken willen zijn, vertaalden we naar 
acht betrokkenheidsprofielen. Ieder profiel wil op zijn eigen specifieke 
manier betrokken zijn bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Om 
deze profielen te ontwikkelen, hebben we sociaal-demografische 
kenmerken uit gerenommeerde bronnen gecombineerd met onze eigen 
onderzoeksdata over betrokkenheid van inwoners bij de eigen 
leefomgeving, hun vertrouwen in instituties, hun participatiegedrag en 
communicatievoorkeuren. 

Leer uw inwoners(groepen) kennen 
Wij brachten de betrokkenheid van heel Nederland in kaart. Ook voor uw 
gemeente weten wij op straatniveau nauwkeurig welk profiel waar woont. 
Met een analyse van de bewonersprofielen in uw gemeente kunnen wij een 
passende participatieaanpak maken. We weten hoe inwoners uit uw 
gemeente betrokken willen worden en stemmen daar aanpak, interventies, 
taalgebruik en communicatiekanalen op af. 

Meer over het Citisens segmentatiemodel: www.citisens.nl

Betekenisvolle inzichten 
met betrokkenheidsprofielen

https://citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-citisensmodel/


Communicatie 
na digitale consultatie 
Gemeenten gebruiken een flitspeiling, inwonersconsultatie of online 
dialoog vaak als start van een breder communicatie- of participatietraject. 
Juist daarom zorgen wij ervoor dat het onderzoek zelf al prettig is om in te 
vullen en uitnodigend is richting de toekomst. Wij informeren invullers 
altijd over de resultaten en het vervolg.

Naast het onderzoeksrapport levert de consultatie een volledig volgens de 
AVG-normen aangelegd mailingbestand van geïnteresseerde inwoners op. 
Zo kunnen zij in de toekomst vaker naar hun mening gevraagd worden of 
updates ontvangen rondom het thema.

Strategisch advies 

Wij werken met een team van data-analisten, vormgevers, 
communicatiespecialisten en participatiestrategen. Zij begeleiden u van 
begin tot einde. Wij kunnen u voorzien van strategisch advies en 
uitvoeringscapaciteit om uw communicatie en participatie verder te 
richten. 

Duidingssessie 

We helpen u graag met het vertalen van de inzichten naar toekomstig 
beleid. In een duidingssessie bespreken we met sleutelfiguren uit uw 
organisatie de opbrengsten van de inwonersconsultatie en betekenis 
daarvan voor de gemeente en haar (toekomstig) beleid. 

Infographic of video

Uit ons onderzoek weten we dat inwoners geholpen zijn met 
toegankelijke informatie vanuit hun gemeente. We kunnen de resultaten 
van onze online participatie verwerken in een infographic of video. Hier 
kunt u uitleg geven over wat inwoners vinden én wat gevolgen zijn van 
nieuw beleid. 



Onderdeel van onze aanpak is een webinar Digitale participatie en 
betrokkenheidsprofielen. Alle medewerkers van uw gemeente die 

betrokken zijn bij de inzet van onze online tools zijn van harte welkom 

hieraan deel te nemen. 

Het webinar gaat over hoe u op een eigentijdse manier participatie 

organiseert en welke methoden u hiervoor beschikbaar stelt. We staan 

zowel stil bij de techniek van de tools als bij vragen zoals: 

• Hoe bereik je een grotere groep inwoners? 
• Hoe betrek je burgers bij belangrijke beslissingen? 
• Hoe creëer je draagvlak voor bepaalde besluiten? 
• Hoe zorgt je dat je niet steeds dezelfde mensen spreekt? 

Na afloop hebben deelnemers zicht op de verschillende 

participatiemethoden én weten zij welke methode past bij hun inwoners 

en het doel van het beleidsthema. 

Duur 2 x 60 minuten (verschillende dagen) 

Deel 1 Online raadpleging 

Het eerste uur start met inzichten uit een grootschalig onderzoek onder 

16.000 Nederlanders naar vertrouwen, betrokkenheid en hun wensen 

voor participatie en communicatie. Vervolgens gaan we in op de 

betrokkenheidsprofielen in Doetinchem en delen we wat deze 

inwonerssamenstelling betekent voor de participatie. 

Deel 2 Inzichten betrokkenheidsprofielen 

In het tweede uur staan we stil bij de verschillende methoden voor online 

raadpleging. Wanneer gebruik je een flitspeiling of online 

inwonersconsultatie, wanneer een participatieplatform? Hoe verzamel je 

online ideeën en hoe kan je van gedachten wisselen met inwoners? We 

laten de belangrijkste online participatiemethodes zien. U leert welke 

methode voor welk vraagstuk geschikt is.

Online webinar



Wij geven uw online participatie met onze dienstverlening professioneel 
vorm. Wij voeren zorgvuldig regie op de inzet van de verschillende tools. 
In een project start up maakt een team van Citisens adviseurs samen met 
betrokkenen uit uw organisatie een plan van aanpak, inclusief werkbare 
participatiekalender. 

Kennismaken 
Wij stellen ons team aan u voor en maken ook graag kennis met u. Wij 
beschouwen onszelf als uw partner en investeren daarom nadrukkelijk in 
de relatie. 

Werkafspraken 
In een project startup maken we concrete werkafspraken over 
taakverdeling, verantwoordelijkheden, aanspreekpunt, planning en 
deadlines. En we kijken wat eventuele aanvullende wensen zijn op het 
gebied van participatie. 

Online participatie over uw omgevingsvisie (en –plan)

Wilt u online participatie organiseren in het kader van de omgevingsvisie? 
Ook dat kan met onze tools. Hierover gaan we graag met u in de gesprek. 

Samen met u ontwikkelen wij een participatie-aanpak op maat, waarin 
we uw lokale samenleving per deelgebied betrekken bij het maken van 
een omgevingsvisie en -plan. 

Onze online tools zijn zeer geschikt om over de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan met inwoners in gesprek te gaan en te koppelen met een 
online platform.   

Regie op digitale democratie 
startup, plan van aanpak en 
participatiekalender



Citisens 
Goeman Borgesiuslaan 77 
3515 ET Utrecht
Bel: 030-2334131 
Mail: info@citisens.nl

Citisens werkt volgens de huidige AVG-richtlijnen

Neem contact   met ons op

mailto:info@citisens.nl

