Is deze nieuwsbrief niet leesbaar? Klik hier voor de online versie.

In dit nummer
Afwegingskader voor overheidsparticipatie
Publicatie over de Doe-democratie
Bijeenkomsten voor inwoners: 'Democratie leeft!'
Cursus Politiek Actief: ook in 2016!
De Ervaring Leert – programma voor raadsleden
Terugblik: conferentie over burgerinitiatieven

Op Locatie (januari 2016) | januari 2016

Afwegingskader voor overheidsparticipatie

De ParticipatieWijzer laat beleidsambtenaren zien hoe zij inwoners effectief kunnen
betrekken bij beleid. Nieuw op de site is het Afwegingskader Overheidsparticipatie: kan
de gemeente een bewonersinitiatief ondersteunen, en zo ja, hoe? Aan de hand van een
serie vragen helpt de tool u met nadenken over de rol die de gemeente het beste kan
innemen.
Probeer nu meteen het Afwegingskader uit!

Publicatie over de Doe-democratie

Hoe kunnen raadsleden, wethouders, ambtenaren en (actieve) burgers de Doedemocratie tot een succes maken? In 2014 en 2015 organiseerde ProDemos een
lezingenserie en drie expertmeetings. Het resultaat is deze handige brochure, met
een verzameling praktische tips.
Download de brochure (pdf)

Bijeenkomsten voor inwoners: 'Democratie leeft!'

Niet alle burgers voelen zich betrokken bij de politiek. Maar de meesten vinden hun eigen
woonomgeving wel belangrijk, en misschien willen ze wel eens wat meer horen over de
manier waarop politieke besluiten over hun buurt tot stand komen.
Juist voor hen wil ProDemos dit jaar informatiebijeenkomsten organiseren, onder de
titel ‘Democratie Leeft!’ Een gesprek met een (lokale) politicus is onderdeel van het
programma.
Voor maatschappelijke organisaties kunnen we deze bijeenkomsten gratis komen
verzorgen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Kristy Spruijt.
Lees meer

Cursus Politiek Actief: ook in 2016!

Geef uw inwoners een kijkje in de politieke arena met onze cursus Politiek Actief!
Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met interactieve trainingen, zoals:
‘lobbyen bij de gemeente’, ‘overtuigend debatteren’ en lezingen van gastdocenten
uit de praktijk. Ook gaan de deelnemers stage lopen bij een politieke partij of bij de
gemeente.
Vorig jaar hebben we deze cursus in 11 gemeenten georganiseerd. In veel gevallen
meldden zich veel meer mensen aan dan er plek was! Ook de reacties na afloop
waren telkens zeer enthousiast. Gelukkig kunnen we de cursus ook in 2016 weer
aanbieden.
Lees meer

De Ervaring Leert – programma voor raadsleden

Wilt u als raadslid uw kennis vergroten of uw vaardigheden versterken? Juist nu de
gemeentelijke taken toenemen en de positie van de gemeenteraad belangrijker wordt, is
het belangrijk om tijd te reserveren voor uw eigen professionalisering.
In samenwerking met oud-raadsleden, oud-wethouders en griffiers heeft ProDemos een
aantal workshops ontwikkeld. Ook zal in 2016 opnieuw de ZomerRaad worden
georganiseerd. Wilt u gebruik maken van dit aanbod of heeft u vragen, mail dan naar
Huri Sahin.
Lees meer

Terugblik: conferentie over burgerinitiatieven

Op 13 oktober 2015 organiseerde ProDemos een conferentie voor de gemeente
Leiden. Ruim 70 raadsleden, burgers, ambtenaren en wethouders bespraken in
kleine groepen de samenwerking tussen de (vele) actieve inwoners en de lokale
overheid.
Voorafgaand had ProDemos op basis van interviews een analyse gemaakt van de
ervaringen in Leiden en daarbij vier discussiepunten geselecteerd. Het resultaat van
de conferentie is een rapport met aanbevelingen.
Kan uw gemeente ook zo’n conferentie gebruiken? Neem dan contact op met Anna
Domingo.
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