
 

Onze missie 

Lokale democratieën worden vandaag geconfronteerd met twee belangrijke problemen: 
een gebrek aan vertrouwen bij burgers en moeilijkheden om diezelfde burgers te bereiken. 
Hoewel 55% van de burgers zegt betrokken te willen worden bij de lokale besluitvorming, 
zegt 83% van hen dat een gebrek aan transparantie hen ervan weerhoudt om te participeren. 
Wanneer lokale overheden hun burgers proberen te bereiken door middel van 
gemeentevergaderingen of papieren enquêtes, stuiten ze op belemmeringen: deze 
raadplegingsmethoden zijn kostbaar, tijdrovend en niet altijd representatief voor de hele 
bevolking.  

CitizenLab wil een antwoord bieden op deze problemen door overheden een digitaal 

platform te bieden waarmee ze hun burgers makkelijk kunnen raadplegen. Door burgers te 
betrekken bij het besluitvormingsproces kunnen lokale overheden de efficiëntie verbeteren, 
beter beleid garanderen en het vertrouwen vergroten.  

De tool 

CitizenLab biedt steden een tool om hun inwoners over een bepaald onderweg te 
raadplegen, en dat in slechts enkele klikken. Het platform combineert top-down en bottom-
up benaderingen: steden kunnen burgers vragen om te stemmen op specifieke projecten, 
maar burgers kunnen ook actief reageren op de voorstellen en hun eigen ideeën toevoegen. 
Deze functies dragen bij aan de emancipering van burgers en vergroten de transparantie 
van het besluitvormingsproces.  

Zodra alle input op het platform is verzameld, maakt CitizenLab het voor steden erg 
makkelijk om deze input te beheren en te gebruiken. Naast de traditionele matigings- en 
opdrachtfuncties (ontworpen om de tool naadloos te laten aansluiten op bestaande 
administratieve workflows), heeft CitizenLab ook zijn eigen Natural Language Processing 
technologie ontwikkeld. De geïntegreerde machinale algoritmes verwerken de tekstinvoer 
van burgers en zetten deze ongestructureerde gegevens om in duidelijke en bruikbare 
stukjes informatie. Reacties worden gegroepeerd, geclassificeerd en op een kaart geplaatst, 
wat ambtenaren zinvolle inzichten geeft in hun inwoners. Dankzij die gegevens zijn 
overheden in staat om betere beslissingen te nemen, wat het draagvlak voor 
beleidsbeslissingen vergroot.  

Voorbeelden van ons platform zijn Leuven of YouthForClimate. 

https://leuvenmaakhetmee.be/en/
https://youth4climate.be/nl/


CitizenLab in 5 feiten 

3 co-founders: CitizenLab werd opgericht door Wietse Van Ransbeeck (25), Aline Muylaert 
(25) en Koen Gremmelprez (30).  

Bijna 4 jaar oud: het bedrijf zag het levenslicht in september 2015. 

Een team van 15 mensen, gevestigd in Brussel. Het team bestaat uit een mix van 
ontwikkelaars en experts in burgerparticipatie. We rekruteren uit verschillende sectoren, van 
tech, politiek, overheid, design tot cultuur. Vertel het woord: we zijn momenteel op zoek 
naar versterking! 

100+ klanten: in de afgelopen 4 jaar werkten we met meer dan 100 steden en overheden in 
België en daarbuiten, van kleine gemeenten als Marche En Famenne tot metropolen als 
Vancouver. 

2,1 miljoen euro: dat is het bedrag van onze laatste fondsenwervingsronde, aangekondigd in 
mei 2019. 

Onze klanten 

We werkten samen met meer dan 100 steden en overheden van alle maten, van Marche en 
Famenne (België) tot Vancouver (Canada). Dit zijn enkele van onze recentste referenties: 
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Het platform 
 

 



 Onze founders 

Van links naar rechts: Koen Gremmelprez, Aline Muylaert, Wietse Van Ransbeeck 

Persreferenties 
Trends, mei 2019 - Burgerplatform CitizenLab haalt 2,1 miljoen op om kloof tussen burger en 
politiek te verkleinen: Trends over de recente fondsen die Citizen Lab ophaalde (2,1 miljoen euro- en 
de plannen voor de toekomst. 

De Tijd, mei 2019 - Digitaal burgerplatform CtiizenLab tankt vers kapitaal: Ook De Tijd belicht de 
fondsenwervingsronde en de participatieplannen die eraan vasthangen.  

De Tijd, mei 2019 - Digitale democratie als tegengif tegen politieke verzuring: De Tijd zet 
CitizenLab in de kijker als mogelijk tegenwicht tegen politieke verzuring. 

VRT, maart 2019 - Het groeiende ongenoegen kan wél bijdragen tot de politiek: tijd voor ons “groot 
nationaal debat”: In dit opiniestuk kondigt co-founder Wietse Van Ransbeeck de ‘lente van de 
democratische vernieuwing’ aan. 

https://trends.knack.be/economie/ondernemen/burgerplatform-citizenlab-haalt-2-1-miljoen-op-om-kloof-tussen-burger-en-politiek-te-verkleinen/article-news-1464403.html
http://www.apple.com
http://www.apple.com
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/22/de-lente-van-de-democratische-vernieuwing/?fbclid=IwAR0oBt-Z8QgX6CgH1ofAuQ0PePnz_dcPyGZHF3jWg-rtmXVtTboOa_pUahM


MO*, februari 2018 - Kersvers Zuid-Afrikaans president luistert naar burgers via Belgisch 
CitizenLab-platform: MO* rapporteert over het gebruik van het CitizenLab-platform als deel van de 
Zuid-Afrikaanse presidentscampagne.  

VRT, januari 2018 - Vier Belgen bij “belangrijke jonge vernieuwers” van Forbes: VRT vermeldt 
founders Wietse Van Ransbeeck en Aline Muylaert als talentvolle vernieuwers op het “30 under 30”-
lijstje van Forbes. 

Perscontacten 

Voor meer informatie, contacteer Coline Cuau (Marketing Manager) 
coline@citizenlab.co - 0032 471 86 12 01 

https://www.mo.be/zeronaut/kersvers-zuid-afrikaans-president-luistert-naar-burgers-belgisch-citizenlab-platform
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/22/twee-belgen-bij--belangrijke-jonge-vernieuwers--van-forbes/

