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moeten zetten om tot een gedegen
advies te komen”, beaamde Jacobine
Geel tijdens haar introductie. Zij zal
als voorzitter de groep leiden in het
proces om uiteindelijk in november
een goed doordacht advies richting
kabinet te sturen. 

Na het officiële gedeelte in de oude
zaal van de Tweede Kamer deelden
de ministers Zalm en Pechtold
persoonlijk de 142 Burgerforum-
tassen uit aan de kersverse leden. Die
grepen daarbij meteen de kans om
met een van de twee ministers  op
de foto te gaan. Ook kregen de
Burgerforumleden meteen een eerste
kennismaking met de pers. Zo was
een aantal diezelfde avond al te zien
in het NOS Journaal en opende de
Volkskrant pontificaal met vijftien
portretten van Burgerforumleden.
De avond eindigde met een
kennismakingsdiner in het WFCC
(World Forum Congres Center), waar
de verschillende Nederlanders uit het
hele land elkaar beter konden leren
kennen en waar ze gezamenlijk
nadachten over huisregels voor de
komende maanden.  Daarbij stond
respect voor elkaar centraal. 

Een dag later, zaterdag 25 maart was
de eerste scholingsbijeenkomst. In
totaal zijn er vijf weekends, waarin
de leden worden klaargestoomd om
vanaf mei hun werk in het land te
doen. Dat werk houdt in het
inventariseren hoe er in ons land
over het kiesstelsel wordt gedacht en
het in debat gaan met andere
Nederlanders hierover. In het najaar
gaat het Burgerforum met elkaar in
discussie, waarna ze met een
eenduidig advies moet komen, dat in
de vorm van een eindrapport wordt
aangeboden aan het kabinet.

Het grootste aandeel deelnemers in het
Burgerforum vormt de leeftijdscategorie
31-40 jaar (25%), gevolgd door 41-50
jaar (22%), 21-30 jaar (18%), 51-60
jaar (17%), 61-70 jaar (9%) en 71-80
jaar (3%). De jongste deelneemster is
19 jaar en de oudste is een man van 85

Burgerforumleden aan het woord:
Irene Borgman-Overwater (36 jaar) uit Aalsmeer: 

“Nu om onze mening wordt gevraagd
moeten we die ook geven”

Het moet een vreemd gezicht

zijn geweest voor het groepje

Engelse toeristen op het

Binnenhof vrijdagmiddag 24

maart. 142 Nederlanders die op

elkaar gedrukt staan en

allemaal naar boven zwaaien

naar een fotograaf, die in een

kraan erboven hangt. Een korte

uitleg gaf de toeristen een

beetje een idee van het unieke

project dat op dat moment van

start ging.

Ondanks de koude wind klaagde
niemand in de groep. Geduldig
lieten ze zich door de fotograaf en
zijn helpers op de plek zetten
binnen de contouren van
Nederland, dat in een aantal lijnen
op het Binnenhof was uitgelegd.
Het was tekenend voor de
motivatie van de 142 Nederlanders,
die allemaal gedreven zijn om
samen naar iets goeds toe te
werken. “Wij zullen de komende
maanden onze schouders eronder

Niemand van de 142 op vrijdag

geïnstalleerde Burgerforumleden

wist wat hem of haar zaterdag

precies te wachten stond. Zou het

moeilijk zijn? Wat zouden zij leren?

Hoe zouden zij dat leren? Het

kiesstelsel is een lastig onderwerp,

waar nog zaterdagmorgen bijna

niemand iets vanaf wist.

De vergaderzaal in het World Forum
Congress Center  was opgesteld in
carrévorm voor het plenaire gedeelte.
Jacobine Geel opende de dag en gaf het
woord aan één van de deskundigen:
Henk van der Kolk van de Universiteit
Twente. Hij is universitair docent
politicologie en leerde de leden van het
Burgerforum over de drie ‘bouwstenen’
van een kiesstelsel: de kiesformule, de
stemprocedure en de districtsindeling.
Het ontdekken van de betekenis van
deze bouwstenen gebeurde met behulp
van stemkastjes, die aan elk Burger-
forumlid waren uitgedeeld. Iedereen kon
achtereenvolgens stemmen over kleuren
bloemen, hun voorkeur voor snoep/koek
en chocola, en voor bepaalde feestacts,
zoals zang, dans, mime. Naar aanleiding
van de uitslag werden er veel
uiteenlopende vragen gesteld. Henk van
der Kolk beantwoordde de meeste
vragen direct. Hij werd daarbij geholpen
door Henk Kummeling, hoogleraar
staats- en bestuursrecht aan de
Universiteit Utrecht. De twee “Henken”

Hoe is het Burgerforum gevormd?

“Ik vond afgelopen weekend ontzettend gezellig en
heel erg goed georganiseerd. We zijn behoorlijk in de
watten gelegd. Om eerlijk te zijn heb ik me nooit zo
erg verdiept in wat voor soort kiesstelsels er zijn. Wat
ik daarom erg prettig vond is dat we zaterdagochtend
eerst uitleg kregen. Diezelfde middag gingen we er
meteen zelf mee aan de slag. Op die manier blijft het
juist goed hangen. Van te voren had ik geen

verwachtingen over mijn medeburgerforumleden. Ik dacht, ik zie het vanzelf.
Het beeld dat ik van te voren ongeveer had kwam aardig overeen. Zoals niet
al te veel mensen met bijvoorbeeld een Surinaamse of Turkse achtergrond of
veel beroepen als een schoonmaker of een directeur van een groot bedrijf. Ik
heb het idee dat de meeste mensen wel wat hebben gestudeerd al is het de
lagere detailhandel. Een ding hebben we volgens mij gemeen. We hebben
allemaal het gevoel dat we in Nederland altijd zoveel lopen te mopperen. En
nu we in dit Burgerforum een keer om onze mening worden gevraagd,
moeten we die ook geven. Dat is ook in mijn geval zo.”

Burgerforum trapt af op Binnenhof
Op 13 maart trok voorzitter Jacobine Geel samen met minister

Pechtold, onder toeziend oog van een notaris de 140 namen van de

mensen die  samen het Burgerforum Kiesstelsel zouden vormen.

Daarbij zijn zeventig mannen en evenveel vrouwen geselecteerd naar

rato over de provincies. 

Kersverse Burgerforumleden krijgen kiesstelsel in de vingers
nemen samen de scholing in de
komende bijeenkomsten van het
Burgerforum voor hun rekening.
Aan het einde van de ochtend kreeg
de groep meer te horen over de
verschillende cursussen die zij ter
ondersteuning van hun werkzaam-
heden als burgerforumlid, kunnen
gaan volgen, zoals bijvoorbeeld
computervaardigheden, leren
presenteren, debatteren, plannen en
omgaan met de media. Na een
welverdiende lunch werden de leden
verdeeld in zeven workshops,  waarin
zij zelf aan de slag gingen met de
nieuwe geleerde begrippen van de
ochtend. De workshops hadden als
doel de betekenis van de
bouwstenen ook echt ‘in de vingers
te krijgen’ en elkaar wat beter te
leren kennen. Studenten staatsrecht
en politicologie begeleidden de
Burgerforumleden tijdens de
workshops, samen met de leden van
het secretariaat. Met een eigen

aangewezen voorzitter ging elke
workshopgroep fanatiek aan de slag
met de bouwstenen en fictieve
verkiezingsuitslagen die het secretariaat
had verzonnen. Sommige begrippen
bleken nog best lastig, maar uiteindelijk
keerde iedereen terug naar de plenaire
zaal met het gevoel meer te weten
over kiesstelsels. De lastige begrippen
komen zeker nog terug tijdens de rest
van de scholingsfase. De eerste
scholingsdag werd afgesloten met een
quiz over verkiezingen en kiesstelsels
aan de hand van filmfragmenten en
foto’s. Presentatie hiervan lag in
handen van niemand minder dan Astrid
Joosten. Na in groepen van twaalf
personen strijden ging de finale tussen
individuele Burgerforumleden. Beleids-
medewerker Pien van den Eijnden van
het secretariaat: “Het was leuk om te
zien dat de energie die van de groep
uitging aan het einde van de zaterdag-
middag nog even groot was als aan het
begin van de dag. De kop is er af!”

jaar. De loting was live via de
internetsite van het Burgerforum te
zien. Op 11maart was een eerdere
poging om te loten niet gelukt. De
geselecteerden van de eerste loting
werden automatisch reserveleden.
Enkele van hen zitten inmiddels dan

ook in het Burgerforum. Omdat tot
op de dag van 24 maart een aantal
mensen onbereikbaar was, heeft het
secretariaat besloten een aantal extra
mensen uit te nodigen. Zodoende is
uiteindelijk het aantal leden op 142
gekomen.
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Burgerforum  voor de
komende tijd

7/8 april Scholingsweekend in 
Den Haag 

12 april Workshop 
computervaardigheden 
in Utrecht

18 april Workshop 
computervaardigheden 
in Utrecht

20 april Workshop projectmatig 
werken in Zwolle

21/22 april Scholingsweekend in 
Woudschoten 

12/13 mei Scholingsweekend in 
Woudschoten 

15 mei Workshop omgaan met 
de media in Utrecht

AGENDA

Citizens’	Assemblies	of	
British	Columbia,	
Ontario	and	the	
Netherlands



Irish	Constitutional	Convention



The	agenda
• 8	topics
• Electoral	reform
• same-sex	marriage
• role	of	women	‘in	the	home’
• Role	of	women	in	politics	&	public	life
• voting	age
• blasphemy
• votes	for	emigrants	(in	presidential	elections)	
• Should	the	presidential	term	be	7	years	or	5?

• ‘Any	other	amendments’
• Parliamentary	reform
• Economic,	Social	and	Cultural	Rights
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Facilitator	tried	to	make	sure	that	opposing	arguments	
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• Theory	vs.	Practice



• H1:	The	inclusion	of	politician	members	decreased	the	quality	of	
deliberation	by	their	domination	of	the	proceedings	of	the	Irish	
Constitutional	Convention.	

• H2:	The	inclusion	of	politician	members	distorted	the	outcomes	of	
the	Irish	Constitutional	Convention.	

• Data
• Weekend	surveys

• 57-75%	response	rates	(Total	N	=	403)
• Post-convention

• Politician	members	(N	=	31;	60%)
• Citizen	members	(N	=	49:	66%)



Table 1: Responses to the question of whether some members dominated discussions 

 Strongly 
Agree Agree 

Neither 
Agree nor 
Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree 

Sample 
Size 

Citizens 5% 9% 16% 14% 57% 310 
Politicians 3% 6% 26% 14% 51% 93 
Total 4% 8% 18% 14% 56% 403 

 
	



• H2:	The	inclusion	of	politician	members	distorted	the	outcomes	of	
the	Irish	Constitutional	Convention.	



• For	most	questions	there	is	only	one	right	answer;
• This	country	would	be	better	off	if	we	worried	less	about	how	equal	
people	are;
• If	you	start	trying	to	change	things	very	much,	you	usually	make	them	
worse;
• We	must	respect	the	work	of	our	state’s	founders	and	not	think	that	
we	know	better	than	they	did.



Ideological	component	plotted	against	its	underlying	factors



Ideological	variations	by	age	and	party



Ideological	variations	by	membership	type



Table 3: Factors determining support or opposition for constitutional change 
  Model 1   Model 2   Model 3   
Coefficient Estimate P-Value   Estimate P-Value   Estimate P-Value   

Intercept 0.724 0 *** 0.714 0 *** 0.533 0.000 *** 
Politician -0.069 0.032 * -0.046 0.161  0.022 0.617  
Ideology    -0.036 0.003 ** -0.025 0.049 * 
Emotive       0.312 0.000 *** 
Politician : Emotive       -0.128 0.031 * 
Q: Electoral system       0.150 0.010 ** 
Q: Emigrant vote       0.206 0.000 *** 
Q: President term       -0.038 0.516  
Q: Same sex marraige       0.044 0.449  
Q: Voting age       0.000 0.999  
Q: Women in home       0.094 0.105  
Q: Women participation       0.075 0.194  
P: Fine Gael       -0.049 0.442  
P: Independent       -0.147 0.038 * 
P: Labour       -0.062 0.361  
P: Other       -0.021 0.806  
P: Sinn Féin       0.036 0.635  
P: Unknown       -0.140 0.032 * 
G: Male       -0.057 0.065 . 
Age             0.020 0.150   

 
	



Effects	plot	of	relationship	between	types	of	constitutional	questions	
and	types	of	convention	members



Table 4: Change in view before and after debates 
  Post-Debate  

  Opposed In 
Favour 

Sample 
Size 

Pre-
Debate 

Opposed 70% 30% 73 
In 
Favour 6% 94% 261 

 
	



Table 5: Change in opinion by question 

  Pre-Debate Oppose   
Pre-Debate In 

Favour   

Question Oppose In Favour n Oppose 
In 

Favour n 
Votes abroad 67% 33% 9 6% 94% 36 
Blasphemy 89% 11% 9 12% 88% 34 
Electoral system 82% 18% 11 25% 75% 20 
Women in the home 0% 100% 4 0% 100% 51 
Same-sex marriage 36% 64% 11 5% 95% 40 
Voting age 88% 13% 24 6% 94% 31 
Women in politics 60% 40% 5 2% 98% 49 

 
	



Table 6: Starting positions (Pre-Debate) for politicians and citizens 
  Citizen   Politician   

Question Oppose 
In 

Favour n Oppose 
In 

Favour n 
Votes abroad 24% 76% 38 0% 100% 7 
Blasphemy 21% 79% 34 22% 78% 9 
Electoral system 29% 71% 24 57% 43% 7 
Women in the home 5% 95% 41 14% 86% 14 
Same-sex marriage 24% 76% 45 0% 100% 6 
Voting age 50% 50% 38 29% 71% 17 
Women in politics 13% 87% 39 0% 100% 15 

 
	



Table 7: Logistic Regression models explaining Post-Debate opinion in favour of, rather 
than opposing, various proposals in the constitutional convention [Sample Size 334] 

  
Model 1 

 

  
Model 2 

  
Model 3 

 

Variable Estimate P-Value   Estimate P-Value   Estimate P-Value   

          

Intercept -0.91 0.001 *** -0.85 0.003 ** -0.03 0.973   

Pre-debate opinion 3.56 0.000 *** 3.43 0.000 *** 3.44 0.000 *** 

Politician 0.39 0.399   0.04 0.956   0.21 0.822   

Pre-debate opinion :: Politician       0.78 0.441   0.55 0.644   

Gender - Male             -0.58 0.167   

Age - 25-35             -0.55 0.506   

Age - 35-45             -0.34 0.692   

Age - 45-55             -0.25 0.763   

Age - 55-65             -0.12 0.885   

Age - 65+             -0.32 0.701   

Question - Blasphemy             -1.03 0.144   

Question - Electoral             -1.64 0.028 * 

Question - Women's roles             17.67 0.989   

Question - Same-sex marriage             0.81 0.281   

Question - Voting Age             -0.91 0.178   

Question - Women in Politics             0.71 0.398   

 
	



• H2?

• Thank	you!


