Factsheet
Politiek Actief

Uw inwoners
Politiek Actief

prodemos.nl/politiekactief

ProDemos organiseert samen met
gemeenten de cursus Politiek Actief,
waarbij inwoners kennismaken met de
lokale politiek. De cursus is bedoeld voor
iedereen die erover nadenkt politiek actief
te worden, maar nog niet precies weet wat
de mogelijkheden zijn. Ook is de cursus
geschikt voor burgers die willen weten

hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de
lokale besluitvorming. Sinds 2015
organiseerden al bijna 200 gemeenten de
cursus. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel
van de cursisten na het volgen van de cursus
actief wordt in de lokale politiek. Ze nemen
bijvoorbeeld zitting in een wijk- of dorpsraad of
stellen zich kandidaat voor de gemeenteraad.

Ontdek de gemeentepolitiek
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van inwoners
voor de functie van raadslid. De cursus Politiek Actief kan uw lokale politiek
een impuls geven.

31%
31% van de deelnemers aan de cursus Politiek
Actief werd bij de volgende verkiezingen
kandidaat-raadslid voor een politieke partij.*

“De cursus heeft me
over een drempel
geholpen om me in
te gaan zetten in een
wijkcommissie en
actief lid te worden
van een politieke
partij.”

111
111 gemeenten organiseerden in
2017 de cursus Politiek Actief, met in
totaal 3330 deelnemers.

– deelnemer cursus

20
In Apeldoorn, waar de cursus de afgelopen
jaren maar liefst 6 keer gegeven werd, stonden
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
20 oud-cursisten op het stembiljet.

2019
In 2019 zijn er 15 gratis cursussen beschikbaar voor gemeenten die de cursus
nog niet eerder organiseerden. Ook zijn er 10 gratis cursussen beschikbaar
voor gemeenten die de cursus willen geven voor groepen die in de lokale
politiek ondervertegenwoordigd zijn. We hebben een voorkeur voor gemeenten
die de cursus samen met één of meerdere andere omliggende gemeenten
organiseren.

Contact
Neem voor meer informatie contact met ons op via politiekactief@prodemos.nl.

5
In 5 bijeenkomsten maken inwoners kennis
met de lokale politiek:
1. Introductie
2. De gemeente – hoe zit de gemeente in
elkaar en hoe verhoudt de gemeente zich
tot andere bestuurslagen?
3. De gemeenteraad – wat zijn de taken en
rollen van de gemeenteraad? Speeddaten
met gemeenteraadsleden
4. Debatteren – training effectief debatteren
5. Raadsvergadering bijwonen

* Bron: Van geïnteresseerd naar geactiveerd.
Evaluatie van de ProDemoscursus Politiek Actief
bij gemeenten (2018)

“Ik ben echt wat wijzer geworden! De avonden waren
leerzaam en leuk om te volgen. Bovendien heb ik mijn
netwerk op een leuke manier kunnen uitbreiden.”
– deelnemer cursus
ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van
de democratie en rechtsstaat en laat zien wat
je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in
de gemeente, het waterschap, de provincie,
het land en Europa.
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