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WeCitizens 
De vzw WijBurgers heeft de ambitie om een 'test-aankoop' van de kiezer te zijn, de 
‘wikipedia’ van de politici, een ‘quality surveyor' van het openbaar bestuur en een 
vormingsinstituut voor burgerschap. WijBurgers maakt transparantietools: Kieswijzer, 
Politieke Databank.  

WijBurgers is politiek onpartijdig. De dossiers die WijBurgers in haar nieuwsbrief publiceert, 
worden aan 95.000 bestemmelingen verspreid, in het Frans en in het Nederlands. 

WijBurgers is een initiatief van het volk, dat haar ambities niet kan realiseren zonder de 
samenwerking van veel vrijwilligers. Er is voor elk wat wils: jong en minder jong, permanent 
en occasioneel. Momenteel wordt alles via telewerk gedaan: we werven vrijwilligers van over 
het hele land aan.  

Contact 
Jean-Paul Pinon, gedel. best. van WijBurgers 
pinon@WeCitizens.be , gsm 0497 527751 

Stage in marketing  

Context 
WijBurgers biedt gloednieuwe diensten aan die maar weinig gekend zijn: 

 De peilingen van de politici gecombineerd met de campagnetool 

 De Kieswijzer die bij de gemeenteverkiezingen zijn dienst kan doen. 
Het is dus noodzakelijk dat de we de aandacht van de belanghebbenden vestigen op wat 
misschien een nieuwe kans voor hen kan zijn.  De doelgroep van onze producten zijn: 

 (voor de campagnetool) de belangengroepen, lobbyisten, burgerbewegingen, 
politieke organisaties ...    

 (voor de Kieswijzer) de media en de gemeentelijke politieke fracties. 

http://www.wecitizens.be/nl/onze-tools/kieswijzer/
http://www.wecitizens.be/nl/politieke-databank/
http://www.wecitizens.be/nl/nieuwsbrief-berichten/
mailto:pinon@wecitizens.be
http://www.wecitizens.be/fr/sondage-des-acteurs-politiques/
http://www.wecitizens.be/nl/bericht-aan-activisten-de-nieuwe-campagnetool-is-beschikbaar/


 
  

WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens VZW 

Winston Churchill-laan 149 1180 Brussel - info@wecitizens.be - www.wecitizens.be 

IBAN : BE16 7350 3219 3274 - BIC : KREDBEBB - RPR Brussel 501.906.209 

Taken 

 Je maakt je het concept goed eigen 

 Je vult het overzicht van de doelgroepen en van hun contactpersonen aan 

 Je regelt ontmoetingen via e-mail en telefoon  

 Je demonstreert het product 

Je profiel  
Je bent student of afgestudeerd in politieke wetenschappen, rechten, public relations, 
marketing of in journalistiek.  

Universitaire stages  

Context 
Opdat de transparantie nuttig zou zijn in een democratie, moet de burger-kiezer o.a. een 
eenvoudig selectiemiddel voor de verkiezingskandidaten toegereikt krijgen. 
Er bestaan stemhulpsystemen van zeer uiteenlopende kwaliteit.  “Apps” waarmee 
kandidaten kunnen worden geselecteerd en beoordeeld zijn wel zeldzaam. 

Je profiel 
Je bent student in politieke of sociale wetenschappen of in rechten. 

Taak 1: toelichtingsnota’s over de politieke vragen 
De stagiair werkt aan de verbetering van de kwaliteit van de tools van WijBurgers waarin 
vragen staan die aan de politici worden gesteld. Toelichtingsnota’s begeleiden die vragen. De 
stagiair moet de toelichtingsnota’s verbeteren, ze aanvullen en opwaarderen. 
De actuele lijst van de gestelde vragen is hier beschikbaar. 
Om de bestaande toelichtingsnota’s te raadplegen, klik je eerst op deze link:  

en vervolgens op het tabblad ‘standpunten van de politicus’ 
Glij daarna de cursor over een vraag. 

Taak 2: neem contact op met de politici 
De (telefonische) contacten met de politieke mandatarissen worden in functie van de 
behoeften gericht. Tijdens een oproep probeer je op zoveel mogelijk kwesties in te gaan:  

 je nodigt hen uit om de vragen te beantwoorden die hun in de Politieke Databank zijn 
gesteld 

 je nodigt hen uit om hun profiel in te vullen; wij voorzien nieuwe rubrieken: inkomsten uit 
publieke mandaten, bloedverwantschap tussen mandatarissen ...  

 je vraagt hun om onze domeinnaam op de whitelist te zetten 

 je verstrekt hun informatie over nieuwigheden zoals bijvoorbeeld de knop om het 
antwoord van de partij te kopiëren 

 je stelt hun onze diensten voor: boek-gids, plug-in, peiling van de politici ... 

 je herinnert hen er aan dat ze ons artikels mogen voorstellen.  

Taak 3: quality surveyor van het openbaar bestuur 
Met de Politieke Atlas kunnen artikels in de profielpagina van de politicus opgenomen worden. 
Daartoe zou je persartikels moeten selecteren en in de Atlas moeten invoeren. Idealiter 
schrijven we een artikel dat de persberichten samenvat.  

Taak 4: waarnemer van het parlement 
Wanneer in het parlement over een kwestie wordt gedebatteerd die in de Politieke Atlas wordt 
vernoemd, dan kopiëer je het resultaat van de stemming in de Politieke Atlas.  

http://www.wecitizens.be/docs-fr/Q21-GPS%20electoral-questionnaire%20complet.pdf
http://directory.wecitizens.be/nl/politician/virtuele-politica-666
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Taak 5: een prijs organiseren 
Prijs voor de mandataris met het meeste prestatievermogen voor mobiliteit. Focus op files 
door wegwerkzaamheden. Nazicht van de bestekken van de ondernemingen van openbare 
werken. Mailing naar de beoogde mandatarissen. Analyse van de antwoorden.  

Verhandeling over de transparantie in de politiek 

Context 
Zonder transparantie geen democratie. De politieke partijen zijn belangrijke schakels van de 
macht hoewel ze maar weinig verplichtingen inzake transparantie hebben. In die context van 
vrijheid hebben de burgers een belangrijke taak te vervullen: zij kunnen een benchmarking 
van de transparantie van de partijen uitvoeren. In oktober 2016 heeft WeCitizens een eerste 
versie van de Doorzichtigheidsindex van de Politieke Partijen gepubliceerd.   

Taken 
 Je vervolledigt de methodologie om de transparantie van een partij te beoordelen.  

 Internationale benchmarking.  

 Je gaat op zoek naar internationale partners en stelt een toelageaanvraag op voor de EC. 

 Je verzamelt gegevens en vult het evaluatierooster in. 

 Je legt aan de partijen zelf de resultaten voor alvorens ze te publiceren. 

 Analyserapport. 

De verhandeling hoeft niet noodzakelijkerwijze alle taken te dekken. Optioneel kun je de 
analyse uitbreiden met de sociale gesprekspartners. Het werk vereist geen verplaatsingen. 

Je profiel 
Student in politieke wetenschappen, in business administration of in aanverwante studies. 
Tweetaligheid (F/NL) is een voordeel, want dan kun je ook de Waalse partijen beoordelen. 

Verhandeling over de verloning van de politici 

Context 
Toen de Britse eerste minister, D. Cameron, werd vernoemd in de zaak van de Panama 
Papers, reageerde hij door zijn belastingaangiften te publiceren. Transparantie is het beste 
argument om het vertrouwen te (her)winnen. 
Wanneer we de kandidaten vóór de verkiezingen vragen of de inkomsten van de 
mandatarissen moeten worden gepubliceerd, gaan ze gewillig akkoord. Wetende dat niets 
hen verplicht om daarna hun inkomsten aan te geven, zijn ze bereid beloften te doen vóór de 
verkiezingen. De statistieken zouden moeten worden vergeleken: enerzijds de 
intentieverklaringen, anderzijds het antwoord van dezelfde politici wanneer we hun concreet 
vragen om hun inkomsten te publiceren. 
Vandaag antwoorden sommige mandatarissen dat hun inkomsten openbaar zijn, waarmee ze 
bedoelen dat de weddeschalen openbaar zijn. Samen gaan we na hoeveel moeilijkheden 
moeten worden overwonnen om alle weddeschalen te bekomen en in welke mate minder 
transparante bronnen die inkomsten aanvullen. We vermoeden dat halve waarheden de 
burger misleiden.  
De inkomsten van de parlementsleden zijn deels aan werkelijke prestaties verbonden. We 
stellen trouwens vast dat een aanwezigheid van vijf minuten tijdens de stemming in het 
halfrond voldoende is om de zitpenningen te ontvangen. 
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Materiaal dat WijBurgers ter beschikking stelt 
WeCitizens wil de publieke mandatarissen uitnodigen om hun inkomsten vrijwillig aan te 
geven. WeCitizens zal daarvan een statistische analyse maken, te beginnen bij het 
antwoordpercentage per partij. 
Er bestaat een peiling van voor de verkiezingen over de vraag: moeten de inkomsten uit de 
politieke activiteiten worden gepubliceerd? 

Taak 
Je zoekt de basisinformatie uit de regelingen op die openbaar toegankelijk is: de 
weddeschalen voor de politieke mandaten van Europees tot lokaal niveau. 
Je vult gegevens aan over mandaten in de intercommunales, praktijken inzake de 
beroepskosten, de eventuele vrijstelling van directe belastingen, het pensioenstelsel ... Het is 
de bedoeling dat je een overzicht geeft van de netto-inkomsten, de forfaitaire vergoedingen, 
de ‘laterale’ inkomsten uit mandaten ... 
Naast de contacten om inlichtingen in te winnen, neem je ook minstens vijf interviews af met 
politici en burgers. 
Het verslag geeft een beschrijving van een typische week van een parlementslid. Het levert 
een lijst aan van de best betaalde politici en van de referentiepunten: inkomsten van 
ondernemingshoofden, inkomsten van de politieke mandatarissen in het buitenland. 

Je profiel 
Student in politieke wetenschappen, in rechten of in journalistiek.  Frans- of Nederlandstalig. 

Verhandeling over de democratie in de partijen 

Context 
In 2016 heeft WijBurgers een rating van de politieke partijken inzake transparantie 
gepubliceerd.  
De politieke partijen zijn belangrijke schakels van de macht hoewel ze maar weinig 
verplichtingen inzake hun interne organisatie hebben. In die context van vrijheid hebben de 
burgers een belangrijke taak te vervullen: zij kunnen een benchmarking uitvoeren. 
Voor de kwaliteit van ons politiek stelsel lijkt het dus belangrijk dat de partijen zelf 
democratisch ingericht zijn. Desalniettemin zijn ze vrij om zich te organiseren zoals ze dat zelf 
willen. De burgers spelen een belangrijke rol: zij kunnen een benchmarking uitvoeren van de 
democratische kwaliteit van de interne organisatie van de partijen.   

Taak 
 Je zoekt eventuele buitenlandse ervaringen.  

 Je stelt de methodologie op en maakt daarbij hoofdzakelijk gebruik van de aanbevelingen 
van de IDEA-stichting over de beoordeling van de democratie van een staat.  

 Je gaat op zoek naar internationale partners en stelt een toelageaanvraag op voor de EC. 

 Je verzamelt gegevens en vult het evaluatierooster in. 

 Je legt aan de partijen zelf de resultaten voor alvorens ze te publiceren. 

 Analyserapport. 

De verhandeling hoeft niet noodzakelijkerwijze alle taken te dekken. Het werk vereist geen 
verplaatsingen. 

Je profiel 
Student in politieke wetenschappen 
Tweetaligheid (F/NL) is een voordeel, want dan kun je ook de Waalse partijen beoordelen. 
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Verhandeling over de financiering van de syndicaten 

Context 
WijBurgers publiceert artikels en studies over het openbaar bestuur. In 2015 hebben we 
bijvoorbeeld een artikel gepubliceerd over de minimale dienstverlening in het openbaar 
vervoer en een ander artikel over de financiering van de partijen. WijBurgers zou iets willen 
publiceren over de financiering van de syndicaten. De gegevens daarover zijn moeilijk te 
vinden.  

Taak 
 Je kijkt de actuele publicaties na. Je zamelt gegevens in.  

 Rechtsvergelijkend onderzoek naar het commissieloon van de syndicaten om de 
werkloosheidsuitkeringen te verdelen: reglementering van de overheidsopdrachten, 
belangenconflicten ... 

 Economische analyse: evolutie van de werklast in het kader van de informatisering van de 
diensten. 

Je profiel 
Student in politieke wetenschappen, in rechten of in business administration. 
Afhankelijk van je specialisatie kan je studie zich op de aspecten focussen die je het best 
beheerst. 

Verhandeling over de overbodige instellingen 

Context 
WijBurgers publiceert artikels en studies over het openbaar bestuur. Indien mogelijk passen 
we de methode toe die op onze website wordt beschreven: 
http://www.wecitizens.be/nl/enquetes-sur-la-gouvernance-publique/  
Vaak worden instellingen in het leven geroepen om problemen op te lossen die op termijn 
verdwijnen of definitief opgelost zijn of hun relatief belang verliezen. Typisch is het 
fenomeen van instellingen die dan kunstmatig worden behouden hoewel ze de 
belastingplichtige veel kosten, maar waarvan de maatschappelijke toegevoegde waarde zeer 
beperkt is.   

Taak 

 Je onderzoekt de bestaande publicaties en zamelt gegevens in. 

 Lijst van instellingen. 

 Je maakt een selectie van de instellingen die je zult onderzoeken. Het aantal hangt af van 
je beschikbare tijd. 

 Onderzoek naar de geschiedenis van de instelling, de doelstellingen ervan, het personeel, 
budget, de realisaties en de perceptie in de maatschappij. 

 Standpunt over een wenselijke herstructurering van de instelling.  

Je profiel 
Student in politieke wetenschappen of in business administration.  

 

http://www.wecitizens.be/nl/stakingen-in-het-openbaar-vervoer/
http://www.wecitizens.be/nl/le-financement-des-partis/
http://www.wecitizens.be/nl/enquetes-sur-la-gouvernance-publique

