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“
Deze gids is een bundeling van alle communicatie-ervaringen 
die het CitizenLabteam afgelopen 3 jaar heeft opgedaan rond 
online burgerparticipatie. Zoals je zal merken, hebben we deze 
gids geschreven met ieders tijdsgebrek in het achterhoofd. 
Daarom zijn de tips zo concreet mogelijk gemaakt en hebben 
we ons proberen te beperken tot de essentie. We hopen 
hiermee communicatiediensten inspiratie te geven en een 
startpunt aan te reiken, vanaf waar we graag het gesprek met 
je oppikken. 

Het CitizenLabplatform wordt vandaag ingezet door meer dan 
75 lokale overheden — gaande van grote steden als Brussel, 
Den Haag en Vancouver, tot kleine gemeenten in zowel 
Vlaanderen als Nederland. Bij CitizenLab proberen we zoveel 
mogelijk kennis te delen tussen de gemeenten vanuit alle 
windstreken. In deze gids beperken we ons tot de beste 
p r a k t i j k v o o r b e e l d e n d i e n u t t i g z i j n v o o r j e 
communicatiestrategie. 

Veel leesplezier!
P.S. Feedback? Laat het ons zeker weten!



Cmmunicatie voor een burgerparticipatieproject steunt op 3 
belangrijke principes: duidelijkheid, continuïteit en 
diversiteit.  

Het is belangrijk om heel duidelijk te zijn over de 
doelstellingen van het platform en over de voordelen die de 
burgers zullen hebben. Wees creatief, kort en krachtig in uw 
boodschappen: zeg duidelijk waarom burgers moeten 
deelnemen en waar ze dat kunnen doen. Kies tot slot voor 
een duidelijke call to action.

Wanneer je deze duidelijke boodschap hebt gedefinieerd, is 
het belangrijk om deze op meerdere plaatsen te delen. 
Verschillende kanalen mixen helpt om het bewustzijn te 
vergroten en zorgt ervoor dat je verschillende doelgroepen 
bereikt. 

Continuïteit betekent dat je regelmatig met je burgers moet 
communiceren. Na de lancering van een platform of proces, 
is het belangrijk om burgers op de hoogte te houden van wat 
er staat te gebeuren en wat er met de input gebeurt. Je kunt 
dit makkelijk inplannen met een content kalender. Deze 
tweede, derde en vierde berichten zullen je niet alleen 
helpen om meer mensen naar je platform te brengen te 
winnen, ze helpen ook om het vertrouwen van al 
geregistreerde burger te versterken. 

3 basisregels
Duidelijkheid Continuïteit

Diversiteit



Door de ervaring met  de lancering van meer dan 100 platforms 
hebben we gemerkt dat een combinatie van deze 4 kanalen het 
beste werkt: e-mail, direct webverkeer, websiteverwijzingen en 
sociale media. 

Communicatie op deze kanalen kan op honderd verschillende 
manieren: je kan beslissen om grote budgetten te investeren in 
social media-advertenties en e-mailingcampagnes, maar je kan 
ook bescheiden organische campagnes lanceren op sociale 
media en je focussen op het schrijven van twee gerichte e-
mails. Hoe dan ook, het gebruik van een combinatie van de vier 
kanalen is de sleutel om dynamiek en interactie op je platform 
te brengen. 

Deze gids richt zich op de basisprincipes en behandelt de 
belangrijkste dingen die u op deze kanalen kunt doen zonder 
veel middelen te investeren. Als u meer in de diepte wilt gaan of 
het bereik van uw campagne wilt vergroten, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen! 

Top 4 
kanalen

Web verkeer

Email
campagnes

Link op 
website

Sociale media



Kies je eigen domeinnaam (URL). Wat hierbij van belang is, is dat je een URL 
kiest voor het platform dat enerzijds aanspreekt en makkelijk te onthouden 
is. 

Denk aan de zoekmachines. Je URL moet ook relevant zijn, zodat 
zoekmachines zoals Google ze makkelijk kan vinden. Een zogeheten 
‘subdomein’ zoals idee.mijngemeente.nl of participatie.mijnstad.be werkt 
dus goed. 

Gebruik zoveel mogelijk sleutelwoorden in je teksten. Hoe meer 
zoekopdrachten naar een goed gekozen sleutelwoord, hoe groter de kans 
dat mensen het platform weten te vinden via zoekmachines. 

Tot slot, hoe meer webpagina's er naar je platform linken, hoe beter de 
rangschikking ervan wordt. Zorg ervoor dat u naar het platform op uw 
stadswebsite verwijst en dat het ook op de websites van uw partners wordt 
vermeld. 

Direct 
webverkeer1



1) Stel je URL in

2) Definieer je prioritaire trefwoorden - met welke woorden wil je geassocieerd 
worden? Hoe moet de burger je vinden?

3) Zorg ervoor dat deze trefwoorden worden gebruikt op je websites en in 
prominente titels voorkomen.

4) Verwijzingen en partners: voeg links naar het platform toe op de andere 
websites die je bezot, en vraag partnerwebsites om links te plaatsen. 

Checklist
Direct webverkeer1



E-mail is het kanaal dat de meeste betrokkenheid genereert. Omdat de stad 
wordt vertrouwd en herkend, zijn de openingspercentages hoog en kunnen de e-
mails veel verkeer naar de platforms brengen. Burgers die via e-mail naar het 
platform komen, maken ook meer kans om een account aan te maken en tijd te 
besteden aan interactie met het platform. 

Denk aan de e-maillijsten die je al hebt: stuur je een nieuwsbrief, waarin je het 
platform kunt introduceren? Heb je al een lijst samengesteld burgers die 
geïnteresseerd zijn in deelname via andere projecten, aan wie je een uitnodiging 
kunt sturen voor je nieuwe project? Voordat u met deze e-mails aan de slag gaat, 
moet u zich ervan vergewissen dat de burgers die op deze lijsten staan, vooraf 
toestemming hebben gegeven om gecontacteerd te worden. 

E-mailcampagnes mogen niet eenmalig zijn: ze kunnen gebruikt worden om de 
lancering te promoten, maar ook om de burgers op de hoogte te houden en de 
resultaten te promoten. Steden die enkele weken na de lancering communiceren 
over de resultaten zien meestal een nieuwe golf van registraties. 

E-mails kunnen ook van je partners komen: organisaties en relevante influences 
kunnen helpen om groepen te bereiken waar je nu nog niet regelmatig mee in 
contact bent. 

Je kunt contacten importeren in je CitizenLab)platform en uitnodigingen 
rechtstreeks vanuit uw dashboard versturen. je kunt ook gemakkelijk contact 
opnemen met alle deelnemers aan uw platform om hen op de hoogte te brengen 
van updates of resultaten. 

Email 
campagnes2



21) Bepaal je publiek: wie probeer je te bereiken? Hoe verdelen deze doelgroepen zich in 
verschillende groepen? Heb je al contact met hen? Denk aan kanalen en contacten: 
verstuur je al regelmatig e-mails naar je burgers? Heb je al een lijst met e-mailadressen van 
een vorig project die je zou kunnen gebruiken?

3) Definieer een duidelijke boodschap. In een lange e-mail heeft u de ruimte om het 
project te introduceren. In een korte banner of paragraaf wilt u zich richten op het 
creëren van interesse en het doorsturen van gebruikers naar de website. 

4) Kies je tools: als je e-mails verstuurt naar een grote lijst, kan het mailen van tools zoals 
Mailchimp, SendinBlue of Mailerlite je helpen bij het beheren van contacten en het 
opmaken van e-mails.

5) Verwijzingen en partners: denk aan de partners die in hun eigen e-mails een link naar 
het platform kunnen toevoegen. 

6) Bereid regelmatige follow-ups voor - wat zijn de volgende mijlpalen in het project?

Checklist
E-mail campagnes



Knokke-Heist experimenteerde met e-mailuitnodigingen bij de lancering van hun 
CitizenLab-platform. In plaats van een nieuwe campagne vanaf nul te starten, 
gebruikte de stad een lijst met e-mails van burgers die al eerder hadden 
deelgenomen aan een participatieproject (en ermee hadden ingestemd om 
gecontacteerd te worden voor toekomstige projecten). De respons van deze 
campagne was enorm: bijna een derde van de 1.000 ontvangers maakte een 
account aan op het nieuwe platform! 

De succesfactoren hier waren de bekendheid van de afzender en het feit dat de 
stad zich richtte op burgers die eerder interesse hadden getoond in 
burgerparticipatieprojecten.

Knokke-Heist boost aantal registraties via e-
mailuitnodiging

PRAKTIJKVOORBEELD: EMAIL UITNODIGING

In januari 2019 lanceerde Kortrijk haar burgerparticipatieplatform met een knal, 
door gebruik te maken van een mix van e-mails, sociale media en steun van lokale 
politieke figuren. In de eerste 3 weken werden meer dan 600 nieuwe accounts 
aangemaakt. Maar de stad liet het daar niet bij: na deze eerste drie weken 
lanceerde ze een tweede communicatieronde om de eerste resultaten te delen 
en om een aantal bijdragen van de burgers in de kijker te zetten. 

Dit gaf het platform een tweede duwtje in de rug en in de weken daarna bleef het 
aantal registraties pieken.  

Kortrijk deelt resultaten om registaties te boosten
PRAKTIJKVOORBEELD: EMAIL UPDATES



Link op 
website3

De bezoekers van uw stadswebsite zijn de eerste gebruikers van uw 
participatieplatform. Zorg er daarom zeker voor dat je website  altijd zichtbare 
en duidelijke informatie over het project bevat.

Je kunt een speciale pagina over het project op je website zetten die alle 
details doorneemt, of plaats een link op je homepagina. Hoe dan ook, het is 
belangrijk om je burgers duidelijk te maken waarom ze moeten deelnemen. 
Maak  het hen heel gemakklijk om het platform te bereiken! Waarom niet met 
een duidelijk knop. 

Zoals eerder vermeld, helpt het om je platform ook op andere websites een 
plaats te geven. Wie zijn je partners die een link naar je platform op hun 
websites kunnen plaatsen?

Het toevoegen van een interactieve widget op je website die de laatste 
bijdragen van de burgers op het platform laat zien, kan helpen om de 
voordelen voor de burgers onder de aandacht te brengen.  Neem contact op 
met je CitizenLab projectmanager voor meer informatie! 



Marche-en-Famenne, een Waalse gemeente die 15.000 
inwoners telt, is het levende bewijs dat je geen gigantische 
stad hoeft te zijn om een hoog aantal burgers op je platform 
te krijgen. In minder dan drie maanden tijd ontving het 
platform maar liefst 7.000 bezoekers waarvan er 2.850 zich 
registreerden om te stemmen op hun favoriete toekomstige 
stadsplein.

De communicatiedienst bouwde een communicatie-
strategie uit die inzette op drie belangrijke peilers: lokale 
pers, Facebook en de gemeentewebsite.

Succesfactor 1 | Een lokaal persmoment bij de lancering waarmee 
ze visibiliteit kreeg op quasi alle lokale nieuwsplatforms. Goed 
voor 26% van de registraties.

Succesfactor 2 | Regelmatige Facebook-posts die inwoners 
aanmoedigen om voor of tegen bepaalde ideeën te stemmen. 
Sommige van deze posts werden >150x gedeeld. Resultaat: 27% 
van de registraties.

Succesfactor 3 | Ten slotte zorgde de widget die linkt vanop de 
gemeentewebsite naar het platform voor nog eens 16%.

Marche-en-Famenne bereikt bijna helft van haar bevolking
PRAKTIJKVOORBEELD

  →



Sociale media4
Als uw stad op sociale media staat, raden wij u zeker aan om je kanalen te gebruiken om het 
platform te promoten. Met een strategische aanpak over welke kanalen je moet gebruiken 
en welke boodschap je wilt brengen, kunt je met weinig tot geen budget een grote impact 
hebben! 

De eerste stap is om na te denken over de kanalen waarop je je moet focussen. LinkedIn is 
gericht op professionele gemeenschappen, Instagram heeft jongere gebruikers en is 
gebaseerd op afbeeldingen, Twitter is voor direct nieuws, Facebook heeft een oudere 
doelgroep en is een goede plek om informatie en evenementen te delen. Veel 
gemeenschappen hebben al interactie met elkaar via Facebook-groepen: denk aan 
buurtverenigingen, buurtverenigingen, buurtgroepen of gewoon inwoners van de stad.... Het 
plaatsen van informatieve berichten over het platform in deze doelgroepen kan helpen om 
van deze gebruikers ambassadeurs te maken. 

De tweede stap is na te denken over de boodschap. Een post waarmee je mensen naar je 
platform wilt brengen, moet duidelijk de voordelen voor je burgers aantonen.  We raden aan 
om specifieke projecten onder de aandacht te brengen, dingen te laten zien om op te 
stemmen of te reageren en ideeën van andere burgers te delen

Tot slot, denk aan gesponsorde advertenties! Targeting kan je helpen om specifieke 
leeftijds- of belangengroepen in bepaalde geografische gebieden te bereiken. We hebben 
ervaren dat dit helpt om het bewustzijn van het platform te vergroten en het verkeer naar de 
site te stimuleren. 

Als je geld investeert in een betaalde campagne, zorg er dan voor dat je de resultaten 
bijhoudt om te weten welke instelling of afbeelding het beste werkt. Als je advies wilt, neem 
dan contact op met uw CitizenLab projectmanager - wij kunnen u helpen bij het opzetten 
van uw campagne! 



1) Bepaal je publiek: wie probeer je te bereiken? Wat is het beste platform om ze te bereiken?

2) Definieer een zeer duidelijke boodschap, met een enkele oproep tot actie. Naar welke 
pagina van het platform moeten je berichten linken? Welke actie wil je dat mensen 
ondernemen op de website?

3) Voeg een aantrekkelijke visual toe aan je bericht. Deze moet zo min mogelijk tekst 
bevatten, een kwalitatief hoogstaand beeld hebben en de juiste afmetingen voor het 
platform hebben. Als je er een moet maken, kun je tools gebruiken zoals Canva voor design of 
Unsplash voor gratis afbeeldingen. 

4) Denk aan het tijdstip van de dag: vermijd het posten 's avonds laat, of op minder drukke 
dagen zoals vrijdag en zaterdag. 

4) Als je een betaalde campagne voert, wees dan voorzichtig met hoe je het budget instelt. 
Stel dagelijkse limieten in, of beperk de kosten van een enkele klik. 

Checklist
Social media campagnes



Om de deelname van de burgers aan het platform te stimuleren, heeft de stad 
Temse samen met CitizenLab een campagne op Facebook gelanceerd, gericht op 
burgers die geïnteresseerd zijn in mobiliteit. De scherpe punt in de communicati 
en het praktische, dwingende karakter van de vraag maakten van deze campagne 
een groot succes

In minder dan 3 maanden tijd hebben meer dan 1.500 burgers deelgenomen aan 
de discussie op het platform. Met meer dan 300 ideeën en 260 commentaren 
werd het een kwalitatief en rijk debat en en bracht de stad op nieuwe ideeën. 

Temse boosts participatie met 
gesponserde ads
PRAKTIJKVOORBEELD: FACEBOOK ADS

Wat we van de Canadese stad Vancouver opstaken, is dat ze alle meest 
bekeken ideeën deelden via alle sociale media-kanalen en volgers vroegen wat 
zij van dat bepaalde idee vonden. Een actiegerichte oproep rond één specifiek 
idee of project werd veel beter dan een generieke oproep.

Bovendien resulteerde het draagvlak bij politici in een veel breder bereik. 
Rechts zie je een tweet van de burgermeester van Vancouver over de 
burgerbegroting rond leegstandstaks. 

Vancouver organiseert burgerbegroting 
rond leegstandstaks

PRAKTIJKVOORBEELD: TWITTER



Meer 
communicatietips 
& tricks



Het is goed om je platform op meerdere kanalen te 
promoten - het is nog beter om te begrijpen welke van deze 
kanalen het meest efficiënt is en wat de prioriteiten zijn. 

Sommige gratis tracking tools zoals Google Analytics 
kunnen je helpen in één oogopslag te begrijpen welke van je 
marketinginspanningen  iets opbrengen en welke kanalen 
echt resultaat leveren. 

Om Google Analytics op te zetten, moet je een kleine code 
op je platform implementeren. De dashboards detecteren 
vervolgens automatisch verkeersbronnen en tonen je waar 
het verkeer vandaan komt en welke pagina's het meest 
worden bekeken. 

Het verkeer wordt gemonitord op alle CitizenLab 
platformen. Wil je weten hoe je site presteert, neem dan 
contact op met je projectmanager! 

Tracking



Betrek lokale pers bij de lancering van het 
platform. (Lokale) krantenjournalisten, maar ook 
radio of televisie. Een persmoment is een 
traditionele maar efficiënte manier om meer 
mensen te bereiken.  

Stuur een persbericht uit op belangrijke 
momenten. Niet alleen bij lancering, maar ook bij 
bekendmaking van de beleidsbeslissingen, 
wanneer een nieuwe fase ingaat of zeker bij de 
implementatie van idee of project. 

Maak gebruik van het gemeenteblad. Gebruik het 
belangrijke huis-aan-huis-blad van de gemeente 
om terug te koppelen of om nieuwe projecten te 
communiceren. Doe dat regelmatig. 

Traditionele media



Bergen is de hoofdstad van de Waalse provincie 
Henegouwen en telt ruim 95.000 inwoners. Bij de 
lancering van hun platform “Demain Mons” maakten zij 
goed gebruik van de lokale pers om inwoners warm te 
maken om mee na te denken over de toekomstvisie 
van de stad. In totaal bereikte het platform 12.000 
inwoners en werden meer dan 850 ideeën ingediend. 

Goede lokale persrelaties was één van de succes-
factoren van de communicatiecampagne. 

Niet enkel lokale, maar ook regionale nieuwsplatformen 
schreven over de lancering. De commmunicatiedienst 
zorgde met regelmatige terugkoppelingen via de pers, 
zodat het platform op geen enkel moment stilviel. Zo 
werden bijvoorbeeld de tussentijdse resultaten publiek 
gedeeld. Bij de terugkoppeling zette de stad enkele 
ideeën van inwoners in de kijker en legde ze duidelijk 
uit hoe deze worden meegenomen in het beleid.

Bergen deelt regelmatige updates over Demain Mons via lokale 
pers

PRAKTIJKVOORBEELD: TRADITIONELE MEDIA

  →



Harelbeke & Mortsel krijgen alle 
collega’s op het platform

PRAKTIJKVOORBEELD: E-MAIL

Welk nut heeft een participatieplatform als diegenen 
waarmee u wilt samenwerken, het niet gebruiken? Het is soms 
tijdrovend om één voor één achter je medewerkers aan te 
gaan om hen over het platform te vertellen en na te gaan of ze 
zich daadwerkelijk hebben geregistreerd. 

Gemeenten Mortsel en Harelbeke importeerden de +- 150 
emailadressen van hun collega’s en nodigden hen in één klik 
uit. CitizenLab ontwierp een sjabloon voor de uitnodiging 
waar ook een persoonlijk bericht kan worden aan 
toegevoegd. 

Beide lokale besturen slaagden er in om in een mum van tijd 
alle collega’s online te krijgen. Zij gebruiken het platform 
onder andere voor een interne bevraging rond een 
strategische plan of interne organisatie.



Maak promotie bij evenementen. Deel de URL 
mee op buurtbijeenkomsten of gemeenteraden. 
Personaliseer je URL zodat ie blijft hangen.

Verzorg de visibiliteit binnen de gemeente. Leg 
flyers op publieke plekken zoals bij het onthaal, in 
de bibliotheek of op café. Vraag bij CitizenLab 
naar het flyer-design voor je gemeente. We helpen 
je graag!

Integreer je online participatie met je offline 
proces. Importeer gemakkelijk offline ideeën op 
het online platform, en verdiep de online 
gegenereerde ideeën offline. Een combinatie die 
werkt!

Offline



Gemeente Knokke-Heist lanceerde haar participatieplatform met de originele “Breinstorm” campagne. Met een 
aantal prikkelende ideeën, gelanceerd door de gemeente, maakte men de inwoners warm om zelf een voorstel te 
plaatsen.

Breinstorm is een catchy naam die de inwoners makkelijk online kunnen terugvinden. Via origineel promomateriaal 
zoals bierviltjes en flyers met ideeën op, werd de naamsbekendheid verder verspreid via o.a. de lokale horeca-
zaken. Een diverse groep van een 11-tal Knokke-Heistenaars leenden zich als model voor de campagne. 

Want de burgers maken de stad!

Inwoners vormen beeld van de campagne in Knokke-Heist
PRAKTIJKVOORBEELD: OFFLINE

Inclusiviteit als prioriteit? Promoot 
participatie op publieke plekken. 

Wil je de kans geven aan bv. 
ouderen die digitaal minder 
geschoold zijn? Zorg er dan voor 
dat ze assistentie kunnen krijgen 
op publieke plekken voor het 
plaatsen van hun idee. Gemeente 
Londerzeel had een hoekje 
hiervoor in de bib. In Marche-en-
Famenne kon je dan weer hulp 
krijgen aan het gemeenteloket.



Duidelijkheid, continuïteit en diversiteit: deze 3 basisprincipes zullen je 
communicatiestrategie sturen en je helpen je participatieplatform te lanceren, ongeacht 
je budget. 

Het is geweldig om de zichtbaarheid van je platform te vergroten, maar vergeet niet dat 
het aantal bijdragen dat je verzamelt op het platform niet het enige succespercentage. 
Soms betekent minder bijdragen ook meer kwalitatieve input! Het bepalen van het soort 
bijdragen dat je wilt, zal helpen om je boodschap te verfijnen en de juiste kanalen in te 
zetten. 

hello@citizenlab.co
citizenlab.co

Eindwoord

Vragen of feedback? Twijfel niet om je project manager bij 
CitizenLab aan te spreken! 


