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Inleiding 
 

Voor je ligt het draaiboek voor de vierde editie van het Prinsjesdagevenement. Dit evenement wordt 

in Den Haag georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, en het Nederlands 

Instituut voor Meerpartijen Democratie. 

 

Tijdens het programma op 19 september vindt dit event in Den Haag plaats bij ProDemos aan de 

Hofweg 1h.  

 

We kijken uit naar een wederom geslaagde editie van het Prinsjesdagevenement in 2017! 

 

Bij vragen over dit draaiboek, of tijdens de dag zelf, kun je altijd contact opnemen met Projectleider.. 

Taakverdeling 

Organisatie:      .. (Projectleider) 

       .. (Projectleider) 

       ..  

       .. 

Pers vooraf:      .. 

Begeleiding spreker:     .. 

       .. 

Begeleiding PJO’s     .. 

Aanspreekpunt organisatie:    .. 

BHV/Facilitair:      .. 

Contact Dudok/catering:    .. 

Contact beeld en techniek:    .. 

Techniek:      IFS    

Ontvangst deur:     .. 

 

Wie wanneer aanwezig 
 

Tijd Wie 

<14.30 Huismeesters opbouwen, IFS opbouwen 

14.15 .. 

14.30 .. 

14.45 .. 

15.00 .. 
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Programma 
 

<14.00  Huismeesters opbouwen, IFS techniek opbouw 

14.30  Organisatorische doorloop met .. 

14.45  Laatste check zalen met .. 

 

15:00 – 15:30  Inloop koffie/thee op derde verdieping. Badges 

uitdelen door .. 

15:30 – 15:35 .. stelt .. voor, welkomstwoord door .. (Vierde 

verdieping) 

15:35 – 15:40 .. introduceert ..  door kort Interview  

15:40 – 16:10 Inleiding  .. 

16:10 – 16:30 - Eerste stelling  

- Zaal stemt met stemkaartjes 

- JOVD, JS, Pink! mogen reageren (3 x max 

2 minuten) 

- Reacties uit de zaal op stelling 

- Inbreng .. (Vraag van ..) 

16:30 -  16:50  - Tweede stelling 

- Zaal stemt met stemkaartjes 

- Perspectief, JD, SGPJ mogen reageren (3 

x max 2 minuten) 

- Reacties uit de zaal op stelling 

- Inbreng .. (Vraag van J..) 

16:50 – 17:10 - Derde stelling 

- Zaal stemt met stemkaartjes 

-  CDJA, DWARS, OPPOSITIE mogen 

reageren (2 x max 2 minuten) 

- Reacties zaal op stelling 

- Inbreng .. (Vraag van ..) 

17:10 Afsluiting door .., Slotwoord .., Head Strategic 

relations & Knowledge .. 

Aansluitend  tot 18:00 Receptie (derde verdieping) 

 

 

1)   Global developments will prevent Western values continuously dominating 

international diplomacy in the future 

2)      Further limitation of countries’ sovereignty, through international bodies or 

agreements, leads towards increasing peace and prosperity 

3)      Massive use of social media is a pre-condition for revolutionary chances in 

authoritarian countries. 
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Contactgegevens 

 

   

Datum: 19 september 2017 

Tijd: Opbouwen: 

12.30-14.00 

Bijeenkomst 

15.00-18.00 

Contactpersonen: - Contactperso(o)n(en) ProDemos 

Organisatie: 

..         06 .. 

..         06 .. 

..         06 .. 

.. 

Foto’s/communicatie 

..            06 .. 

 

- Contactperso(o)n(en) Gebouw ProDemos/catering 

Huismeester                             06 .. 

 

- Contactperso(o)n(en) Techniek 

              IFS                                          070 .. 

 

- Opening en sluiting 

.. 

.. 

 

Overig 

- .. 

- .. 

- .. 

 

 

Locaties:  Pand ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat 

Locaties: 

Hofweg 1h, 2511AA, Den Haag 
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Bijlage: Opzet bijeenkomst Prinsjesdag bij ProDemos 

 

 

Inleiding 

Op dinsdag 19 september 2017 is het Prinsjesdag. Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen 

Democratie en ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat organiseren samen net als in 2016 

de Prinsjesdagbijeenkomst, tevens netwerkborrel. Tijdens de bijeenkomst vindt er een lezing plaats 

van Rob de Wijk, gevolgd door een debat met politieke jongerenorganisaties en de zaal. De plaats 

van handeling is het gebouw van ProDemos aan de Hofweg 1 in Den Haag en duurt van 15.00 tot 

18.00 uur.  

 

Genodigden zijn de aanwezigen in de Ridderzaal tijdens de troonrede zoals Eerste en Tweede 

Kamerleden, leden van Hoge Colleges van Staat en ambassadeurs, medewerkers van ProDemos en 

het NIMD en bestuursleden van de politieke jongerenorganisaties.  

 

1)   Global developments will prevent Western values continuously dominating 

international diplomacy in the future 

2)      Further limitation of countries’ sovereignty, through international bodies or 

agreements, leads towards increasing peace and prosperity 

3)      Massive use of social media is a pre-condition for revolutionary chances in 

authoritarian countries. 

 


