Over ruim drie weken is het zover: de Summer School Democratie! Op het
stadseiland Veur-Lent bij Nijmegen kun je 29 augustus volop aan de slag met
inspirerende colleges, workshops en masterclasses om jouw democratische skills
te versterken. Welke colleges ga jij volgen?
Met een uitgebreid lesaanbod ga je na het zomerreces goed van start. Je kunt zelfs een
complete leergang kiezen en afronden, oefenen met opgedane kennis en van gedachten
wisselen met vakgenoten. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je
snel op! Deelname is gratis.
Vergeet niet je eigen rooster samen te stellen, meld je nu aan voor de colleges en
wees er snel bij want vol is vol!
Wanneer Donderdag 29 augustus 2019 van 10.00 tot 18.30 uur.
Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom op het knusse stadseiland. Dompel je onder in de
democratische diepten, versterk je democratisch vakmanschap, leer ‘burgers’ te
‘elimineren’, verscherp je kernenbeleid, werk aan je non-verbale communicatie en schrijf
een topspeech met impact!
Geniet na afloop van een borrel of zak in de avondzon lekker onderuit bij een
filmvertoning, boekenclub, imaginaire kaart van de lokale democratie, speedcoaching of
een kampvuursessie Moreel leiderschap in de moderne democratie.
Waar Stadseiland Veur-Lent bij Nijmegen
De Summer School Democratie Campus vind je op het knusse stadseiland Veur-Lent. Op
vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland aansluitend het Democratiefestival
plaats, een gratis tweedaags publieksfestival. Kortom, een mooie locatie voor een zomers
festival met een strand aan de Waal en uitzicht op de stad Nijmegen!
In de spotlight:
Leerlijn Participatie
Uitnodigend besturen, hoe werkt dat nu eigenlijk en hoe organiseren wij democratische
processen waarin ruimte is voor bewonersinitiatieven? Een primeur uit deze leerlijn is de
‘Participatie-wegenwacht’. Deze bijzondere masterclass is speciaal voor de Summer
School Democratie ontwikkeld in samenwerking met de G5. Zij delen hun kennis en
ervaringen op het gebied van inclusieve democratie.

Leerlijn Democratisch vakmanschap
Wat moet een ‘democratisch professional’ allemaal kunnen? In deze leerlijn kom je tot de
kern van het democratisch vakmanschap



Democratisch Ambtelijk Vakmanschap - Dr. Merlijn van Hulst en Wieke
Blijleven.
Wat is democratisch ambtelijk vakmanschap en hoe geef je dit in de praktijk
vorm? Je hebt te maken met de representatieve democratie in de raad, met
burgers die participeren, protesteren, delibereren en de doe-democratie
bedrijven, in wijken en buurten. Met welke democratische krachten en waarden
kom je als ambtenaar in aanraking?



Versterk je rol, zet je instrumentarium als raadslid krachtig in – door prof. dr.
Klaartje Peters en Dr. Peter Castenmiller.
Hoe zet je als raadslid je instrumenten voor controle en kaderstellen effectief in?
En hoe kan een griffier hierbij helpen?



Quick Scan Lokale Democratie - Hoe staat het met jouw lokale democratie?
Breng in kaart hoe het staat met het lokale democratische samenspel in jouw
gemeente! In dit college duik je in de werking van de Quick Scan Lokale
Democratie, participatie, invloed, bewonersinitiatieven verbeterprioriteiten komen
allemaal aan bod. Verzorgd door Vincent van Stipdonk.

Leerlijn Dynamische organisatie
De nieuwe maatschappelijke opgaven zorgen voor veel veranderingen in de samenleving
en de gemeentelijke organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerken en
andere vormen van organisatie.



Wijk- en kernendemocratie - Democratie in de kern.
Wat betekent de invloed van inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties op hun eigen wijken en dorpen voor de rollen van ambtenaren,
gemeenteraad en college van B en W?
In deze masterclass onderzoeken we het vraagstuk van kernendemocratie, staan
we stil bij de wenselijkheid van kernenbeleid en bieden we handvatten voor
hetoptimaliseren van de werking van kernen-, dorps- of wijkdemocratie. Dit
college wordt verzorgd door Phillip van Veller en Pepijn van der Beek.



Hoe veranderen gemeenten nu echt? – door prof. dr. Thijs Homan
Gemeenten staan voor veel veranderopgaven en dat klinkt ook door in de
organisatie. Maar hoe veranderen gemeenten nu echt? Ontdek de rol van
veranderfonteintjes, ‘kreetsurfing’, plakbandtaal en nog veel meer.

Leerlijn Omgaan met tegengeluiden
Omgaan met tegengeluiden is niet altijd makkelijk, toch kan de kritische massa je scherp
houden.



Paradoxaal leiderschap - Van of-of naar en-en bij complexe vraagstukken.
Als lokaal bestuurder ben je continu aan het balanceren tussen tegengestelde
waarden. Hoe kun je tot één lijn komen als de visies elkaar radicaal
tegenspreken? In deze sessie leer je met een frisse blik kijken naar complexe
vraagstukken en krijg je handvatten om daar effectief mee om te gaan. Verzorgd
door Ivo Brughmans.

Leerlijn Communicatie
Goede communicatie is cruciaal in een vitale lokale democratie, hoe formuleer je jouw
boodschap op een heldere en overtuigende manier?



Welke lichaamstaal spreek jij? – Ron van den Heuvel Persoonlijk leiderschap
is je vermogen de non-verbale communicatie van jezelf te verstaan. Dit college
wordt verzorgd door Ron van den Heuvel.



Speechwriting: een verhaal met impact maken - Suzanne Levy
Ben je ook op zoek naar het geheim van een redevoering met impact?

De anatomie van de angst - Harjo Pasveer
Met een krachtige stem kun je indruk maken, tijdens dit college krijgt je een minitraining in
stemgebruik (en gedrag), die de natuurlijke autoriteit vergroot.
Verdiepingsmodule



Luisteren naar burgers met substituut-ombudsman Joyce Silvester.



Selecteren zonder vooroordelen aangeboden door het College van de Rechten
van de Mens met Elsa van de Loo.



Een jaar later: Harder stronger faster better met Lisanne Spanbroek (Netwerk
Politieke Opleiders) en Claartje Brons (Democratie in Actie).

Schrijf je nu in!
Voor de colleges geldt: vol is vol, dus wees er snel bij! Bekijk het programma, de line-up
en het rooster op www.summerschooldemocratie.nl.
De Summer School Democratie is een nieuw initiatief van de organisatoren van de Dag
van de Lokale Democratie, die afgelopen jaren plaatsvond in Amersfoort en Nieuwegein.
Het lesaanbod is samengesteld door het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.
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