Bpact, hét Belgisch online onderzoekspanel
voor maatschappelijke impact, ontwikkelde
Burgerpanel, een oplossing specifiek op maat
van steden en gemeenten. Met deze Burgerpanel
oplossing bevraagt u uw inwoners snel, betaalbaar
en kwalitatief en betrekt u hen bij alle topics die
relevant zijn voor uw beleid.

START UW EIGEN BURGERPANEL
Permanente burgerbetrokkenheid
Uw Burgerpanel geeft uw inwoners een stem. Het is een
platform waar uw inwoners zich kunnen engageren om deel
te nemen aan uw onderzoeken en participatietrajecten. Het
platform bespaart u veel tijd en geld: u hoeft immers niet
meer telkens op zoek naar deelnemers maar beschikt over
een vaste, groeiende groep van burgers die u permanent kan
uitnodigen voor uw onderzoeken en participatietrajecten.
Dit kant-en-klare platform is de basis om via goed onderzoek te
bouwen aan kennis, een vertrouwensband en draagvlak voor
uw beleid.

Praktische oplossing
Burgerpanel is een bestaand en kwalitatief platform, op niveau
van uw stad of gemeente. We kennen de in’s en out’s van
onderzoek, online onderzoekspanels, de bijhorende wetgeving
en best practices. U kiest zelf of u gebruikt maakt van uw
eigen onderzoeksmensen en -tools, dan wel of u ons netwerk
inschakelt.

De Betrokken Partij
Bpact is deel van het grootste participatienetwerk in België,
De Betrokken Partij. Samen met Indiville, Tree company
en Levuur hebben we alles in huis om ieder onderzoek en
participatietraject van a tot z uit te voeren. Lees meer op
www.debetrokkenpartij.be.

Maak optimaal gebruik van
Bpact Burgerpanel
Door onderzoek en participatietrajecten te integreren
in uw interactie met inwoners krijgt u heldere inzichten.
Denk aan onderzoek rond mobiliteit, infrastructuur,
duurzaamheid, armoede, maar ook wijkmonitors en
rondetafels rond specifieke projecten. Hierin kunnen
we samen voorzien met onze partners in Indiville en
De Betrokken Partij.

Samen bouwen we uw relevante
burgerpanel
• Burgerpanel is uw vaste, sterke onderzoeksdatabase
• We recruteren samen via uw nieuwsbrief, website of andere
contactmomenten.
• Inwoners kunnen zich steeds inschrijven via uw en onze
website.
• U krijgt sowieso 4 gratis mini-bevragingen op uw gemeente ,
met een Belgische benchmark . Denk hierbij aan mobiliteit ,
lokale economie, infrastructuur en welzijn.

Dankzij C-Smart kan u gebruik maken van Burgerpanel, maar ook van onze brede expertise en netwerk inzake
onderzoek en participatieprojecten. Dit is een samenwerking tussen UHasselt, Indiville en Bpact.

START VANDAAG NOG UW EIGEN BURGERPANEL
Hoe aanvragen: https://c-smart.be/samenaankopen/burgerparticipatie/

POWERED BY

SNELLE SERVICE VIA AANKOOPCENTRALE CIPAL

CIPAL treedt als
aankoopcentrale op voor:
• Alle andere Vlaamse gemeenten, OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
• Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten
• Alle Vlaamse politie-, brandweeren veiligheidsdiensten;
• De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest:
dit zijn onder meer de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid),
de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
— De intern en extern (in publieken privaatrechtelijke vorm) verzelfstandigde agentschappen,
Strategische Adviesraden en de Vlaamse Openbare Instellingen (VOIs) die afhangen van de
Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest;
— De Vlaamse Gemeenschapscommissie; De Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
— De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art.
92 bis, 1 of art . 92 bis/1, 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest een van de
medeoprichters is.
• Alle verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de federale overheid.
• Alle gemeenteen OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels
Gewest
• Alle politie-, brandweer en veiligheidsdiensten van het Brussels Gewest
• I-CITY

Vraag vandaag uw Burgerpanel aan!
Een openbaar bestuur kan vrijblijvend inschrijven op
een aankoopcentrale door middel van een eenvoudige
raadsbeslissing. (Een modelbeslissing is opvraagbaar via
https://c-smart.be/samenaankopen/burgerparticipatie/)
Hierbij hoort een infobundel met:
• De Europese aanbesteding van C-Smart
• De offerte
• De beslissing van de Raad van Bestuur

POWERED BY

Elk bestuur kan deze bundel aanvragen
door de vertrouwelijkheidsverklaring te
downloaden en vervolgens ondertekend
in te scannen en te mailen naar:
aankoopcentrale@c-smart.be
Voor offertes en bestellingen kan daarna
rechtstreeks contact opgenomen worden
met Jo Steyaert - Jo@bpact.be

