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Veranderende samenleving





Veranderend politiek landschap - I
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Veranderend politiek landschap - II



Regionalisering



Volksvertegenwoordiging versus Bestuur

◆ Bestuurlijke traditie in Nederland

◆ Versterkt door schaalvergroting, toenemende complexiteit en professionalisering



Twee gezichten van digitalisering

◆ Meer transparantie, grotere toegankelijkheid, (potentiële) grotere inclusiviteit
◆ Desinformatie, microtargeting en informatiebubbels





Programma Democratie in Actie

◆ Analysefase

• Zelfscan lokale democratie
• Verdiepingsfase

◆ Aanbod

• Lokaal maatwerk
• Ontwikkeltrajecten (bv. kernendemocratie, spelregels democratische processen)
• Kennisplatform



Ambitie = Versterken van de lokale democratie en het lokaal bestuur
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Bewonersparticipatie

◆ Wat zijn nu de grootste democratische opgaven in uw gemeente?

◆ Wat zijn de democratische pareltjes?

• Bewonersparticipatie 
• Welke beleidsterreinen lenen zich voor participatie?

◆ Geen goed / fout  ….. maatwerk



Effectieve participatie

◆ Wat kenmerkt effectieve participatie?

◆ Wat is er veranderd in politieke omgeving?

◆ Wat is bij participatie nodig, van wie en wanneer?



Wat is er nodig (1)

◆ Vertrouwen 

◆ Communicatie
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU

◆ Gezamenlijk ondernemen

◆ Verwachtingenmanagement

https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU


Wat is er nodig (2)

◆ Vertrouwen om los te laten

◆ Lef om buiten de lijntjes te kleuren

◆ Bestuurders met ruggengraat

◆ Energie / passie 


