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In Beeld
Klassenbezoek@
Gemeentehuis

Hoe betrek je jongeren bij de lokale
politiek? Door ze naar het stadhuis
te halen natuurlijk!
Klassenbezoek@Gemeentehuis is een
educatief programma op het stadhuis
met als doel: jongeren op het vo en
mbo kennis laten maken met de lokale
politiek. Doordat de raadzaal het
leslokaal is, wordt het bezoek voor de
leerlingen/studenten extra memorabel.

Het programma Klassenbezoek@Gemeentehuis duurt twee uur en bestaat
in ieder geval uit een gesprek met
lokale politici en een rollenspel
waarbij de leerlingen in de huid van
raadsleden kruipen. Op deze manier
ontdek je als gemeente ook direct wat
er leeft onder jongeren en hoe zij over
lokale politiek denken!
prodemos.nl/klassenbezoek

3

Stel je voor: je buurman
draait vaak harde muziek,
midden in de nacht. Wat doe
je dan? Of het gaat niet zo
goed met je kind op school
en de meester nodigt jou, als
ouder, uit voor een gesprek.
Hoe ga je daarmee om?
Om gemeenten te helpen bij de begeleiding van statushouders heeft ProDemos
de workshop Participatieverklaring
ontwikkeld. We hebben vijf werkvormen
gemaakt die gaan over de rechtsstaat,
over het bespreken van lastige onderwerpen, en over waarden die belangrijk
zijn voor de deelnemers en voor de
samenleving. Gemeenten kunnen met
deze werkvormen een workshop voor
statushouders verzorgen of laten
verzorgen.

Hoe
pak
ik
dit
aan?
Een van de werkvormen is ‘Hoe pak ik
dit aan?’. Hierbij leren deelnemers aan
de workshop wat in Nederland bij
verschillende situaties hun rechten
zijn en/of welke instrumenten zij in
bepaalde situaties kunnen inzetten om
tot een oplossing te komen. We
vertellen deelnemers daarbij dat er
vaak verschillende mogelijkheden zijn.
Hieronder staan een paar voorbeeldcasussen uit de werkvorm. Maar wat
zou jij doen (en waarom)?

een meisje uit haar
Uw dochter van 14 jaar vertelt dat
door klasgenoten.
est
gep
klas via sociale media wordt
e is.
end
volg
Uw dochter is bang dat zij de
U heeft een nieuwe telefoon gek
ocht. Na twee maanden
gaat de telefoon kapot. U vindt
dat dit binnen de garantie
valt en dat de verkoper de tele
foon gratis moet repareren.
De verkoper wil dat niet.

Uw collega is homoseksueel en gaat trouwen met zijn
vriend. Hij heeft u uitgenodigd om op de bruiloft te
komen. U voelt zich ongemakkelijk omdat het voor u
niet normaal is dat twee mannen met elkaar trouwen.
U twijfelt wat u moet doen.

Workshopbegeleiders
Samen met Vluchtelingen Organisaties
Nederland (VON) heeft ProDemos een pool
opgesteld van getrainde begeleiders die de
workshop kunnen verzorgen. Maar de handleiding van de workshop is ook te vinden op
onze website, inclusief tips voor de workshopbegeleider en de werkvormen. U kunt
er dus ook zelf mee aan de slag gaan!
prodemos.nl/participatieverklaring

Ik zou erover praten
Ik zou het melden
Ik zou hulp vragen
Ik zou een klacht indienen
Ik zou de politie inschakelen
Ik zou naar de rechter gaan
Ik zou iets anders doen
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OP GESPREK BIJ

Op Locatie

Nadja van

sel
Ke s

De medewerkers van de afdeling Op Locatie
van ProDemos werken aan veel projecten en
trekken heel Nederland door. Wat zien zij in het
land? En waar zijn ze mee bezig? Een gesprek
met Nadja van Kessel en Nanette Kistemaker.
NaNette: ik kende ProDemos van mijn raadswerk in
rijswijk. ProDemos deed daar namelijk samen met
de gemeente uitvoeringen van Klassenbezoek@
Gemeentehuis. ProDemos leek me een hele leuke
organisatie om bij te werken en sinds december
2018 werk ik als projectleider bij de afdeling Op
Locatie.
Nadja: ik deed de BKB academie en daar leerde ik
veel over campagne voeren. Dat vond ik super interessant, maar ik was me ook bewust van de politieke ‘gekleurdheid’. Er moest in Nederland toch ook
een onafhankelijke organisatie bestaan die uitleg
geeft over de democratie? Zo leerde ik van het
bestaan van ProDemos. Na BKB ging ik werken

r
ke
ma
ist e
Nanette K

bij MEE. Samen met ProDemos organiseerden we de landelijke kiezersdag
voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En nu werk ik sinds
begin 2019 als projectmedewerker bij
Op Locatie.
SaMENWErKiNG MEt aMStErDaM
NaNette: in amsterdam is de motie
‘Elk kind bezoekt het Huis van de Democratie’ in 2017 aangenomen. Zij benaderden ons om samen deze motie uit te
voeren. Elke maandag en vrijdag hebben
we de raadszaal tot onze beschikking en
kunnen we klassen ontvangen. Met
basisschoolgroepen spelen we Democracity. Klassen uit het voortgezet onderwijs en mbo volgen het programma Klassenbezoek@Gemeentehuis. We doen
voor amsterdam ook de werving van
scholen en hebben Democracity op maat
gemaakt: met een plattegrond van
amsterdam en kleine grachtenpandjes
en ﬂats.

5

OVEriJSSEL DOEt MEE!
Nadja: ik houd me bezig met Overijssel.
Een leuk verschil in deze samenwerking
ten opzichte van die met amsterdam, is
dat de provincie Overijssel veel zelf
doet; waaronder de uitvoeringen op het
provinciehuis. Eén keer per jaar trainen
we hun personeel hiervoor.
VErStErKiNG LOKaLE DEMOcratiE
NaNette: We zijn ook bezig met het ontwikkelen van een inspiratiewijzer voor
gemeenten over het vormgeven van burgerparticipatie en omgaan met burgerinitiatieven. in de wijzer zetten we verschillende methoden af tegen
democratische waarden als inclusiviteit,
legitimiteit en transparantie. Daarmee
proberen we te stimuleren dat
gemeenten bij het vormgeven van een
participatieproces nadenken over wat ze
willen bereiken en welke democratische
waarden zij in dit proces belangrijk
vinden.
POLitiEK actiEf VOOr MENSEN MEt
EEN BEPErKiNG
Nadja: in 2019 hebben we de cursus
Politiek actief toegankelijk gemaakt
voor mensen met een beperking. We
werken bijvoorbeeld niet meer met
groene en rode kaarten, maar met ronde
en vierkante kaarten tijdens de quiz. Dit
soort kleine aanpassingen zorgt ervoor
dat mensen met een visuele beperking
óók mee kunnen doen. Je ziet daarnaast
dat een meer diverse groep cursisten
ook zorgt voor bewustwording. Je komt
nou eenmaal niet zo vaak in aanraking
met mensen die doof of blind zijn. Door
samen deze cursus te volgen leer je dus
ook weer van elkaar.
BENaDErBaar
Nadja: Dankzij de cursus Politiek actief
wordt de stap naar de gemeente voor
mensen die hebben deelgenomen veel
kleiner. Gemeenten slaan hiermee een
brug tussen henzelf en inwoners. Je laat
zien dat de gemeente écht benaderbaar
is.
NaNette: Ja, dat gebeurt natuurlijk ook
tijdens de programma’s op het stadhuis
en het provinciehuis voor kinderen,
jongeren en jongvolwassenen. Ook zij
beseffen ‘ik kan hier gewoon naar
binnen lopen!’

traNEN iN DE OGEN
NaNette: Gemeenten vinden het vaak ook leuk om
leerlingen en leraren in huis te hebben. Medewerkers van de gemeente komen meestal niet regelmatig in contact met deze groep, dus is het tof ze
naar je toe te halen. Ook docenten reageren heel
enthousiast en kunnen zo trots zijn op hun leerlingen. Omdat juist de kinderen die normaal
gesproken wat stiller zijn, dan ineens het hoogste
woord voeren bijvoorbeeld. Er was laatst een docent
met tranen in de ogen. Ze vond het zo bijzonder. Niet
alleen door het optreden van haar leerlingen, maar
ook omdat ze moest denken aan Eberhard van der
Laan. ‘Hij stond daar ook altijd…’ mijmerde ze.

Volgens mij hebben we dezelfde
belangen, namelijk zoveel
mogelijk mensen betrekken bij
de lokale/regionale democratie.
WaarOM ZELf HEt WiEL UitViNDEN?
Nadja: We hebben veel goed materiaal over allerlei
thema’s en het is veelal gratis beschikbaar. Je hoeft
dus niet zelf het wiel weer uit te vinden. Gelukkig
zien steeds meer docenten, gemeenten en provincies
dat in. Overijssel wilde bijvoorbeeld iets doen met
75 jaar vrijheid en ProDemos had daar al een onderwijskrant voor gemaakt. Die werkvormen kunnen ze
iets aanpassen en gewoon gebruiken.
MEEDENKEN
NaNette: Volgens mij hebben gemeenten wel eens
het gevoel dat we hen van alles proberen te ‘verkopen’. Ze zijn dan bang dat het veel tijd of geld kost
of denken dat het niet loont gezien de grootte van de
gemeente. Maar volgens mij hebben we dezelfde
belangen, namelijk zoveel mogelijk mensen
betrekken bij de lokale/regionale democratie, en
kunnen we daarin juist heel erg mooi met elkaar
samenwerken. En kleinere gemeenten kunnen ook de
krachten bundelen door gezamenlijk een bruikleenspel Democracity te gebruiken bijvoorbeeld.
Nadja: Kijk naar ons aanbod, klop bij ons aan, we
kunnen meedenken zonder dat je direct iets hoeft!

Persoonlijk advies?
Bel (070) 757 02 00 en vraag naar een
van de medewerkers van de afdeling
Op Locatie!
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3

tips
voor
diversiteit

In onze samenleving is het nog steeds zo dat de
meeste mensen bij ‘politici’ denken aan witte,
hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd.
Maar klopt dit beeld wel en zo ja, hoe kun je een
meer diverse groep mensen bereiken?

Met de cursus Politiek Actief wil ProDemos niet alleen een bijdrage leveren aan de
politieke betrokkenheid van burgers, maar er ook aan meehelpen dat mensen met
allerlei verschillende achtergronden actief worden. Daarom geven we drie tips om
cursisten te werven onder speciﬁeke doelgroepen (vrouwen, jongeren, mensen met
een migratieachtergrond, praktisch opgeleiden en mensen met een beperking).

Tip 1

Tip 3

Direct aanspreken

Persoonlijke aanpak

als je in de communicatie termen
gebruikt als ‘mensen’ en ‘deelnemers’,
voelen jongeren, praktisch opgeleiden
en vrouwen zich minder snel aangesproken om te reageren. Pas je boodschap daarom aan op de doelgroep;
verplaats je in wat deze belangrijk vindt,
benoem dit en spreek de doelgroep
speciﬁek aan.

Zoek de doelgroep op. Organiseer voor
elke doelgroep een aparte informatieavond, bijvoorbeeld in een moskee of
buurthuis of op het mbo. Mensen maken
graag persoonlijk kennis. Ook telefonisch contact en contact via Whatsapp
wordt als persoonlijk ervaren. Betrek
waar mogelijk raadsleden die tot de
doelgroep behoren. Waarom hebben zij
de stap gezet? Wat heeft hen overtuigd,
waar lopen ze tegenaan?

Tip 2
Gebruik social media
en Whatsapp
Via social media zijn verschillende
groepen directer te benaderen. in advertenties op social media kun je bijvoorbeeld ‘targeten’ op interesse- en postcodegebied. Vraag sleutelﬁguren uit
organisaties die met de doelgroep
werken om de uitnodiging voor de
cursus te delen in Whatsappgroepen of
besloten facebookgroepen.

Bonustip
Toegankelijkheid
Zorg dat de locaties waar de cursus wordt georganiseerd voor
iedereen zelfstandig toegankelijk zijn, dus ook voor mensen
die in een rolstoel zitten of blind zijn.

Cursus Politiek Actief
ProDemos organiseert de cursus Politiek
actief samen met gemeenten en provincies
die burgers politiek willen activeren. De
cursus is bedoeld voor iedereen die erover
nadenkt politiek actief te worden, maar nog
niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.
Ook voor mensen die willen weten hoe zij
meer invloed kunnen uitoefenen op de
lokale of provinciale besluitvorming is de
cursus zeer geschikt.
prodemos.nl/politiekactief
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Tijdens het programma Democracity
richten leerlingen uit groep 7 en 8 van
het basisonderwijs zelf de ﬁctieve stad
‘Democracity’ in. Dit doen ze in de raadszaal van het gemeentehuis. Babette
Jongen is een van de begeleiders van
ProDemos die stad en land afreist om dit
programma te verzorgen. Wat komt ze
tegen? En waarom is Democracity een
van haar favoriete programma’s?

Democracity
op het
stadhuis
babette: “Door Democracity te spelen
leren kinderen samen te werken; met
elkaar in de fractie én met andere
partijen. Daarnaast leren ze hun standpunt te bepalen, en dat je in de politiek
met verschillende belangen rekening
moet houden. Ze leren ook dat je niet
altijd je zin krijgt, maar dat het – juist
daarom – heel gaaf is als het lukt jouw
favoriete gebouw in de stad te krijgen.”
HEt KiNDErBrEiN
“Het leukste vind ik het enthousiasme
van de kinderen. Ze vinden het spel
ontzettend leuk. Kinderen denken op
zo’n creatieve manier en zeggen alles
wat in ze opkomt! Ze komen ook met
opvallende redeneringen. Zo kunnen
leerlingen gebedshuizen (moskee, kerk
en synagoge) in Democracity plaatsen.
Vaak willen ze dan één zo’n gebouw
gebruiken als multifunctioneel gebedshuis voor alle geloven.”
StiKStOfDiScUSSiE
“Bij iedere uitvoering ontstaan er bijzondere situaties. Zo begeleidde ik een
uitvoering in West Betuwe waarin plots
het stikstofdebat aan de orde kwam. Het

was de dag van het boerenprotest, de
ouders van twee kinderen waren bij dat
protest, en een van de leerlingen wilde
een boerderij in Democracity. Een
andere leerling vond dit geen goed idee.
De koeienscheten zouden slecht zijn
voor het milieu. Wat volgde was een

debat waarin eigenlijk alle aspecten van
de stikstofdiscussie voorbij kwamen.”
MEErWaarDE VOOr GEMEENtES
“Door Democracity te spelen worden
kinderen enthousiast over gemeentelijke
politiek en begrijpen ze dat beslissingen
nemen niet eenvoudig is. Na het spel is
er altijd een gesprek met lokale politici.
Leerlingen komen dan vaak met goede
suggesties wat de gemeente kan doen
voor kinderen. Denk aan vragen als
‘waarom is mijn basisschool nog niet
verbouwd?’ en ‘mevrouw de wethouder,
kan er een skatebaantje komen?’
ik begeleid nu bijna 5 jaar Democracity
en het is een feestje om te doen! ik heb
nog geen enkele negatieve reactie gehad
en moet de kinderen er zelfs van weerhouden in de pauze door te spelen.”
prodemos.nl/democracity
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VIER VRAGEN OVER KINDER- EN JONGERENPARTICIPATIE
AAN BURGEMEESTER JAN NIEUWENBURG

Politiek
tastbaar
maken voor
kinderen
Sinds 2018 heeft de gemeente Hoorn een Democracityspel in bruikleen. Daarnaast vinden in Hoorn
uitvoeringen plaats van de Kindergemeenteraad
en Klassenbezoek@Gemeentehuis. We praten met
burgemeester Jan Nieuwenburg over deze
samenwerking.

Wat was de aanleiding voor de
samenwerking met ProDemos?
Vroeger hadden we regelmatig kindergemeenteraden in Hoorn. De kinderen
die in deze kindergemeenteraad hebben
gezeten kwamen onlangs met het idee
om projecten voor kinderen en jongeren
te organiseren op het stadhuis van
Hoorn. Ook de Hoornse gemeenteraad
zelf wilde meer voor (en met)
jongeren/kinderen doen. Op deze wens
sloten de programma’s Democracity,
Klassenbezoek@Gemeentehuis en de
Kindergemeenteraad goed aan.

Hoe zijn de reacties?
De reacties van de leerlingen zijn enorm
positief! Door de programma’s begrijpen
ze beter wat er in het gemeentehuis
gebeurt en ze beleven hoe politiek werkt.
Veel scholen raken na het bezoek geïnspireerd en gaan ook naar Den Haag om een
kijkje te nemen op het Binnenhof en in de
tweede Kamer. Het is leuk om te zien dat
scholen, maar ook ouders/verzorgers van
de kinderen zo enthousiast zijn. Want
uiteindelijk gaat het erom dat we via de
politiek keuzes maken die de samenleving raken en mensen verder helpen.
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Democracity
in bruikleen
Gemeenten kunnen van ProDemos
het spel Democracity in bruikleen
krijgen. Met een bruikleenspel is
de gemeente extra ﬂexibel in het
plannen van de uitvoeringen. De
gemeente kan dan zelf de spelleiding
verzorgen. Bijvoorbeeld door eigen
raadsleden, vrijwilligers en/of
ambtenaren (waaronder griﬃemedewerkers of communicatiemedewerkers) in te zetten. De instructiebijeenkomst die ProDemos hiervoor
verzorgt, is kosteloos.
Meer informatie? Neem contact
op met Karel Ploeger via
k.ploeger@prodemos.nl.

Wat zou u andere gemeenten die kinderen
bij de gemeentepolitiek willen betrekken
adviseren?
Schaf het spel Democracity aan en laat
kinderen op een speelse en leuke manier
kennismaken met politiek. Wij hebben
Democracity zelf ook in bruikleen,
omdat het een heel interactief spel is.
Daarnaast is dit spel een goede voorbereiding op de Kindergemeenteraad
die de gemeente Hoorn jaarlijks organiseert. Het is ontzettend belangrijk dat
de gemeenteraad zich inzet om kinderen
en jongeren te betrekken bij wat er in
hun stad of gemeente leeft. En met dit
spel wordt dat heel tastbaar.
Heeft u nog andere plannen om inwoners
van Hoorn bij de lokale politiek te
betrekken?
Wij zijn altijd bezig om te kijken hoe we
jongeren meer kunnen betrekken bij de
Hoornse politiek. Een stagiaire heeft

Wij zijn altijd bezig om
te kijken hoe we jongeren
meer kunnen betrekken
bij de Hoornse politiek.

hier in Hoorn onderzoek naar gedaan.
Met de uitkomst van dit onderzoek gaan
wij aan de slag om te kijken wat voor
mogelijkheden er zijn. Hoe kunnen we
jongeren nog beter betrekken bij wat we
als gemeente doen? En hoe kunnen we
aansluiten bij de belevingswereld van
de jongeren en kinderen, zodat de politiek voor hen dichterbij komt en interessant wordt… Dat is een vraag die zeker
leeft op het stadhuis.
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Versterking
lokale
democratie

Workshop Burgerparticipatie

ProDemos ontwikkelt momenteel een digitaal instrument
om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van
participatieprocessen. Het gaat zowel om burgerparticipatie waarbij het initiatief bij de gemeente ligt,
als om initiatieven vanuit de samenleving.
Het idee is dat je als medewerker van
de gemeente een aantal vragen doorloopt en vervolgens een advies krijgt
met aandachtspunten, tips en mogelijke methoden. Zo kun je zien hoe
verschillende methoden scoren op
democratische waarden als inclusiviteit, legitimiteit en transparantie.
De tips laten zien hoe je ervoor kunt
zorgen dat de waarden die je als gemeente belangrijk vindt, invulling

krijgen in de praktijk. als de gemeente bijvoorbeeld aan de slag wil
met inclusiviteit, reikt het instrument
allerlei tips aan waarmee zoveel
mogelijk verschillende inwonersgroepen worden betrokken.
Wil je op de hoogte worden
gehouden? Neem dan contact op
met Nanette Kistemaker via
n.kistemaker@prodemos.nl

Met behulp van deze workshop kunnen
beleidsambtenaren, bestuurders en raadsleden aan de slag met burgerparticipatie.
Vanuit hun eigen rol en op hun eigen beleidsterrein. Wanneer pas je welke methode toe?
is er aan de randvoorwaarden voldaan?
Welke rol en verantwoordelijkheden krijgen
de deelnemers? aan het einde van deze
workshop heb je antwoord op deze vragen
en kun je burgerparticipatie (nog beter)
inzetten in jouw gemeente!
Meer informatie? Neem contact op met anna
Domingo via a.domingo@prodemos.nl.
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Ondersteuning
van professionals
VOOr raaDSLEDEN
Het is een voorrecht om vier jaar lang
volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad te zijn. tegelijkertijd is het ook een
grote uitdaging om het raadswerk goed
uit te voeren. ProDemos organiseert
daarom regelmatig trainingsprogramma’s voor raadsleden. in 2019 organiseerden we de Zomer- en de Herfstraad. Een programma vol inspirerende
lezingen en workshops om kennis en
vaardigheden te optimaliseren. Niet
alleen voor nieuwe raadsleden, maar
juist ook voor ‘oude rotten’. Hou de
website in de gaten voor aankomende
trainingen.prodemos.nl/ondersteuning.

VOOr LOKaLE POLitiEKE PartiJEN
Voor raadsleden en medewerkers van
lokale politieke partijen is er het
Kennispunt Lokale Politieke Partijen.
Dit Kennispunt is opgericht ter ondersteuning van deze partijen en verzorgt
ook trainingen. Bijvoorbeeld over
ledenwerving, het opstellen van een
verkiezingsprogramma of de voorbereidingen voor verkiezingen. Naast
het aanbod op de website kun je als
lokale of regionale politieke partij ook
een training aanvragen. Het Kennispunt
zorgt voor de trainer en de materialen.
Kijk voor meer informatie
op lokalepolitiekepartijen.nl/training.

VOOr GriffiErS
Voor griﬃers en griﬃemedewerkers
organiseren we op vrijdag 27 november
2020 weer een Griﬃersdag. Het
centrale thema van deze editie zijn de
voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze dag
komt tot stand in samenspraak met
Vereniging van Griﬃers. Kijk voor
actuele informatie over de Griﬃersdag
op prodemos.nl/agenda.
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Dagboek van een
begeleider in het land
Annika van Staa is docent Maatschappijleer. Ze werkt 1 dag op een
middelbare school en reist de rest van de week kriskras door Nederland
voor ProDemos. Wat maakt ze daarbij allemaal mee? We vroegen haar
om een paar dagen een dagboek bij te houden.
MaanDaG 7 OKTOBer
Vandaag mag ik de week
starten met een Democracity
in Pijnacker-Nootdorp. Dertig
leerlingen van basisschool De
Bonte tol stormen de raadzaal
binnen. Vol enthousiasme
richten ze partijen op als
‘De Big Eaters’ en ‘De Groene
Partij’. Ze schrijven partijprogramma’s en selecteren

gebouwen. Met een ruime
meerderheid van stemmen
kiezen de leerlingen vrijwel
alle gebouwen en voorzieningen die de partijen hebben
voorgesteld voor de stad
Democracity. Zo wordt de stad
ronde voor ronde op democratische wijze gevuld met onder
andere een gemeentehuis
(‘want anders kunnen we

Met een ruime meerderheid van
stemmen kiezen de leerlingen
vrijwel alle gebouwen en
voorzieningen die de partijen
hebben voorgesteld

DInsDaG 8 OKTOBer
Vroeg mijn bed uit om fort De
Bilt in Utrecht te openen. De
sloten van de bunkers gaan
steeds minder makkelijk open
door de gure herfstregen.
Vandaag komt een groep interniets beslissen voor onze
nationale pabo-studenten
stad!’), een daklozenopvang
langs voor een rondleiding.
en een oplaadpunt voor elek- Nadat ze de Engelstalige introtrische auto’s.
ductieﬁlm bekeken hebben,
in de middag reis ik naar Den laat ik ze aan den lijve ervaren
Haag voor een training en een hoe wij vredeseducatie in ons
overleg met de Ondernemings- programma implementeren:
raad van ProDemos, waar ik
met een student/docent als
lid van ben. Beide intensief,
tolk gaan ze door de Ken Jezelf
maar gelukkig heb ik de ener- Kazerne om vragen te beantgieke ochtend om op te teren! woorden over vooroordelen,
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goed voorbereid! Maar we
krijgen ook veel creatieve en
constructieve tips om de
cursus nog beter toegankelijk
te maken voor mensen met
een visuele, auditieve of
lichamelijke beperking.
Bijvoorbeeld om meer
contrast in de kleuren op de
PowerPoint te gebruiken,
zodat de informatie beter
zichtbaar is voor slechtzienden. Ook deden we erg
veel tijdens bijeenkomsten.
Dus kregen we de tip om
sommige theorie niet te
behandelen tijdens de bijeenkomst, maar mee te geven
als huiswerk. We eindigen met
een gezellige afscheidsborrel,
waar de deelnemers hun
vervolgstappen bespreken.
als feestelijke afsluiter
worden de certiﬁcaten uitgereikt!
WOensDaG 9 OKTOBer
ik heb een korte belafspraak
met Job van debat.nl, hij
verzorgt morgen de debattraining als onderdeel van de
cursus Politiek actief in
Hilversum. ik vertel hem over
de cursus en de groep, zodat
hij zijn training op ons kan
toespitsen.

groepsvorming en het verschil
tussen feit en mening. Daarna
begeleid ik ze in de schijvenloods bij het spel terra Nova.
tot slot ontdekken de
studenten buiten de beladen
geschiedenis van het fort aan
de hand van de tabletspeurtocht. aan het eind van de
ochtend uiten de studenten
hun bewondering voor de creativiteit van het project en

zeggen ze het concept ‘leren
door ervaren’ mee te nemen in
hun eigen lessen.
’s avonds ben ik in Katwijk
voor de laatste bijeenkomst
van de pilotcursus Politiek
actief voor mensen met een
beperking. ik was cursusleider en het is tijd voor de
evaluatie. Er komen veel positieve reacties, de pilot was

DOnDerDaG 10 OKTOBer
Vanavond is weer een moment
van afscheid voor mij. toch is
de cursus Politiek actief in
Hilversum, Gooise Meren en
Wijdemeren nog niet helemaal
voorbij: de cursisten wonen
volgende week nog een raadsvergadering bij in hun eigen
gemeente. Het is wel de
laatste avond dat we als groep
bij elkaar zijn. tijd voor een
groepsfoto!
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Democratie voor lastig
te bereiken doelgroepen
Onder de noemer ‘ProDemos schuift aan’
organiseren we gratis informatiebijeenkomsten in het hele land. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de
politiek en de rechtspraak niet op de
voet volgen, maar er wel meer over
willen weten. De bijeenkomsten zijn
(gratis) aan te vragen door maatschappelijke organisaties en verenigingen. Wij
‘schuiven dan bij hen aan’ om met luchtige en interactieve werkvormen de
politiek, de rechtspraak en de rechtsstaat bespreekbaar te maken.
Er zijn drie varianten:
• ‘Democratie leeft!’ – over politiek
• ‘Ontmoet de rechter’ – over rechtspraak
• ‘recht van spreken’ – over de rechtsstaat

De bijeenkomsten ‘Democratie leeft’ en
‘Ontmoet de rechter’ zijn ook geschikt
(te maken) voor mensen met een licht
verstandelijke beperking. in verkiezingstijd bieden we bovendien een speciale
Verkiezingsspecial aan.

Dus ben je of ken je iemand die actief is
bij bijvoorbeeld vrouwenorganisaties,
groepen voor begeleid wonen of resto’s
van Harte, of iemand die werkt met
(ex)gedetineerden, nodig ons dan uit!
prodemos.nl/schuiftaan

aan de buitenrand van de
stad Utrecht staat, een beetje
verscholen in het groen, een
indrukwekkend gebouw met
een bijzondere geschiedenis:
fort De Bilt. Het is een van de
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat tussen
1815 en 1940 de belangrijkste
verdedigingslinie in het
Nederlandse defensiestelsel
was. De linie is nooit aangevallen en heeft haar afweerkracht in de praktijk niet
kunnen bewijzen. toch kwam
de oorlog uiteindelijk wel

Fort De Bilt

naar het fort: tijdens de
Duitse bezetting zijn op fort
De Bilt 140 verzetsstrijders
gefusilleerd. Direct na tweede
Wereldoorlog fungeerde het
bovendien als Bewarings- en
Verblijfskamp voor NSB’ers.
Na de oorlog is op het fort
een herdenkingsplaats ingericht voor de gefusilleerde
verzetsstrijders. Het beheer
van het fort is sinds 2017 in
handen van ProDemos. We
verzorgen er programma’s
om leerlingen tussen de 10 en
14 jaar, en mbo-studenten,
op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met de
rechtsstaat en democratie.
prodemos.nl/fortdebilt
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Vrijheid in een
veranderende wereld
David Muntslag is projectleider bij de
Dienst Op Locatie. David leidt onder
andere de projecten Gastles en rechtbankbezoek, Ontmoet de rechter en de
Workshop Participatieverklaring. Hij
heeft politicologie gestudeerd aan de
Universiteit Leiden en financieel recht
met civiel effect aan de Erasmus
Universiteit rotterdam.

rechten beschermen je vrijheid, en vrijheid betekent dat je mag doen wat je wilt. Klinkt eenvoudig…
Maar ‘doen wat je wilt’ kan ook betekenen dat je je
eigen rechten beperkt. Dat komt vaker voor dan je
misschien vermoedt. Bedenk maar eens hoe vaak je
zonder nadenken cookies accepteert van een
website, of algemene voorwaarden bij software. in
het strafrecht komt het ook voor. Een bekend voorbeeld is dat mensen die xtc-pillen op zak hadden
(wat op zichzelf strafbaar is) akkoord gingen met
een boete om snel weer door te kunnen feesten.
Zonder dat ze het doorhadden, of zich er althans
van bewust waren, kregen ze hierdoor een strafblad
op hun naam.

verschillende gastlessen. Voor het
primair onderwijs hebben we in samenwerking met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel een gastles gemaakt over
kinderrechten. Voor het voortgezet
onderwijs is er de gastles rechtspraak.
Daarnaast bieden we gastlessen over
de rechtspraak aan op het mbo en
verzorgen we informatiebijeenkomsten
onder de noemer ‘ProDemos schuift aan:
Ontmoet de rechter’ voor mensen met
een afstand tot de politiek.
Want rechten hebben is iets anders
dan je rechten kennen.

rechten kunnen goed geregeld zijn in een land,
maar het blijven de burgers zelf die hun rechten
uitoefenen. Dat vereist dat burgers weten wat hun
rechten zijn. Daarnaast is het van belang dat ze
weten wat de uitoefening van deze rechten voor
hen betekent.
Een stapje verder gaat de vraag wat rechten van
burgers betekenen voor anderen of zelfs voor de
gehele samenleving. Zorgen minimumstraffen
ervoor dat ex-delinquenten
op het rechte pad blijven?
Levert meer cameratoezicht
(en dus minder privacy) een
samenleving op die veiliger
is? Het is van belang dat deze
vraagstukken besproken
blijven worden. De wereld
verandert namelijk en
daarmee de uitoefening van
rechten ook.
ProDemos bespreekt daarom
dit soort onderwerpen in

Rechten kunnen goed
geregeld zijn in een
land, maar het blijven
de burgers zelf die hun
rechten uitoefenen.

De dienst Op Locatie telt twaalf medewerkers die op kantoor
in Den Haag werken. Daarnaast zijn er tientallen gastdocenten
die heel Nederland doorkruizen om uitvoeringen van onze
programma’s te verzorgen op het stadhuis, het provinciehuis,
de rechtbank, school en bij maatschappelijke organisaties.

Wil je meer weten over een samenwerking met ons, of
gewoon een keer bespreken of ProDemos iets voor jouw
gemeente kan betekenen? Neem dan contact met ons
op via (070) 757 02 00 of stuur een e-mail naar
oplocatie@prodemos.nl.

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.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 aa Den Haag

(070) 757 02 00
info@prodemos.nl
www.prodemos.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van ProDemos.
abonneer u gratis op
prodemos.nl/nieuwsbrief
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