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p. 6 | ProDemos werkt al toe naar de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
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dit jaar is dat we er een verkiezingswebsite
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In dit nummer
In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, bereiden we ons voor op schooljaar
2021/2022 en brengen we een eerbetoon aan het Binnenhof, dat
deze zomer voor het laatst te bezoeken is.

p. 2 | Rondleidingen weer van start
p. 4 | Interview Kandidaat voor de Raad
p. 8 | Manifest toegankelijke
gemeenteraad
p. 15 | Nieuw: Parlement op School
p. 16 | ProDemos opent nieuwe locatie
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Virtueel bezoek
aan het Binnenhof
Prijs voor winnaars debatwedstrijd
Derde Kamer

Op 28 mei brachten de drie winnende schoolklassen van het
Derde Kamer-ﬁnaledebat een virtueel bezoek aan het Binnenhof.
‘Er moeten uitsluitend goedkope
biologisch-dynamische winkels in
heel Nederland komen.’
‘Alle basisscholen moeten verplicht
Prinsjesdag vieren.’
‘In Arnhem moet een UMC komen.’
Dat waren de stellingen die de drie
winnende klassen van het ﬁnaledebat van de Derde Kamer hadden
ingestuurd. Normaal gesproken is
dat debat in november; door
corona was het deze keer in het
voorjaar. Als winnaars uit de strijd
kwamen – heel bijzonder – twee (!)

klassen van basisschool Het
Mozaïek uit Arnhem, namelijk
groep 8a en 8b. De derde winnaar
was groep 7/8 van de Petrus
Datheenschool uit Rotterdam.
Als prijs werden de jonge debattalenten op 28 mei getrakteerd op
een virtueel bezoek aan het
Binnenhof. Na een ﬁlmpje van
Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp deden de leerlingen mee aan
een korte quiz. Vervolgens
mochten ze met een van onze
begeleiders mee op een virtuele

rondleiding over het Binnenhof
langs de Tweede Kamer, de
Ridderzaal en de Eerste Kamer.
Na aﬂoop van de rondleiding sprak
Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn de winnaars live toe. Hij
deelde complimenten uit aan alle
drie de klassen, o.a. voor de structuur van het betoog, de tentoongespreide kennis en het heldere
ﬁlmpje dat alle aspecten van het
voorstel goed in beeld bracht. Tot
slot kregen de kinderen nog de
gelegenheid om de Eerste Kamer-

voorzitter te bestoken met lastige
vragen: ‘Waarom zitten er niet meer
jongeren in de Eerste en Tweede
Kamer?’ en ‘Wat doet u als er een
conﬂict ontstaat tijdens een debat?’
De Derde Kamer (derdekamer.nl)
is een gratis interactief lesprogramma over de Nederlandse
parlementaire democratie voor
kinderen van groep 7 en 8 van
de basisschool. Het is een project
van de Eerste Kamer en Tweede
Kamer in samenwerking
met ProDemos.
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Ons Bezoekerscentrum is weer
(gedeeltelijk) open!
Begin mei kregen we al hoopvolle
signalen en op woensdag 19 mei was het
echt zover: ons Bezoekerscentrum kon
weer open. De gebouwen van het
Binnenhof zijn nog niet allemaal toegankelijk voor publiek, maar met onze
vernieuwde audiotour kun je op je eigen
tempo op en rond het Binnenhof
wandelen en van alles horen over het
centrum van het staatkundige leven
in Nederland en zijn geschiedenis.
Daarnaast kun je ook weer bezoekje
brengen aan onze fototentoonstelling
‘Tegen! 50 jaar demonstreren op het
en rond het Binnenhof’.
In de zomer bieden we daarnaast stadswandelingen, rondleidingen naar de
Ridderzaal en de Kinderrondleiding aan.
Kom dus snel langs, want tijdens de
renovatie van het Binnenhof is deze
bijzondere plek jarenlang niet te
bezoeken.
Kijk op prodemos.nl/rondleiding voor
het laatste nieuws over onze rondleidingen. Hopelijk tot snel!

Veel vraag naar de cursus
Politiek Actief
Steeds meer gemeenten ontdekken de
waarde van onze cursus Politiek Actief:
een cursus voor inwoners die meer willen weten over de gemeenteraad of die
misschien wel politiek actief willen worden, maar nog niet precies weten hoe.
De vraag naar de cursus door gemeenten
is nu zelfs zo hoog – we hebben de
afgelopen periode 89 cursussen gegeven – dat we dit voorjaar een aanvraagstop hebben moeten instellen. Vanaf
september 2021 kunnen gemeenten
weer nieuwe aanvragen indienen.
Zou je de cursus zelf wel willen doen?
Kijk dan op de website van je gemeente
of de cursus daar binnenkort gegeven
wordt!

De ParticipatieWijzer is
vernieuwd!
De ParticipatieWijzer helpt
gemeenten een gesprek te voeren
en keuzes te maken over burgerparticipatie. De tool is ontwikkeld
voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning. Ook geeft de ParticipatieWijzer inzicht in de manier waarop
elk van de mogelijke participatiemethoden bijdraagt aan de democratische waarden van lokaal goed
bestuur. Door een goede mix van
methoden te kiezen, kunnen de
voor- en nadelen van verschillende
participatiemogelijkheden elkaar
compenseren en kan de democratie
optimaal worden versterkt.
Je vindt de ParticipatieWijzer op
participatiewijzer.nl
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Kandidaat
voor
de Raad

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022 organiseert Stichting Stem op een Vrouw het
programma Kandidaat voor de Raad. We spraken met
Sanne Jeurissen, coördinator van dit programma.

Wat is Kandidaat voor de Raad?
Het is een traject van Stem op een
Vrouw waarin we partijbreed
50 vrouwen en een enkele non-binaire
persoon begeleiden op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Zij krijgen van ons een persoonlijke
mentor toegewezen: een politica die
haar kennis en ervaring deelt.

Sanne Jeurissen is Coördinator
Mentornetwerk bij Stichting Stem op
een Vrouw. Ze zorgt ervoor dat alle
deelnemers het maximale uit deze
ervaring halen.

Daarnaast krijgen ze vijf trainingen
waarin politieke vaardigheden aan bod
komen, zoals netwerken, campagnevoeren en het vinden van politieke
medestanders. De eerste training werd
verzorgd door ProDemos en ging over
het functioneren van de gemeenteraad
en het kiezen van een partij.

Wat voor soort deelnemers melden zich
hiervoor aan? Zijn er selectiecriteria?
In principe konden alle meiden,
vrouwen en non-binaire personen zich
aanmelden. Bij de selectie hebben we
gelet op de diversiteit van de groep:
verschillende leeftijden, partij-aﬃniteiten, woonplaatsen, sociaal-culturele
achtergronden, etniciteiten, opleidingen
en veel of minder ervaring in de politiek.
Hierdoor hebben we nu een diverse
groep deelnemers, verspreid over het
hele land.
Is zo’n programma nog steeds nodig?
De afgelopen decennia is er gelukkig
wel wat vooruitgang geboekt wat betreft
het aantal vrouwen in de lokale politiek.
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Mensen worden minder snel
zelf politiek actief als zij geen
herkenbare rolmodellen zien.

Charlotte
Brand
(mentor)
Maar toch: als je inzoomt, blijkt dat
een evenredige vertegenwoordiging in
veel gemeenten nog ver te zoeken is.
Gemiddeld is slechts zo’n 30 procent
van de raadsleden vrouw. En los van de
man/vrouw-verhouding ontbreekt het
ook aan diversiteit op andere vlakken.
Dat is zonde, want als mensen geen
volksvertegenwoordigers zien met wie
zij zich kunnen identiﬁceren, kan dat
resulteren in minder vertrouwen in de
politiek. Ook worden mensen minder
snel zelf politiek actief als zij geen
herkenbare rolmodellen zien.
Vrouwen beginnen minder vaak dan
mannen aan een carrière in de politiek,
en ze vallen helaas ook eerder uit. In
dit traject hebben deelnemers steun aan
elkaar als groep. Ze zien dat ze niet de
enigen zijn met ambities, vragen en
twijfels. Door ons traject te volgen
krijgen de deelnemers hopelijk
voldoende gereedschap in handen om
politiek actief te worden én te blijven.
Wanneer is dit traject voor jullie
succesvol?
We zijn pas tevreden als het gemiddelde
percentage vrouwen in de gemeenteraad
50% is, en die groep net zo divers is als
de samenleving. Maar wij richten ons
ook op het individu: we zijn enorm blij
als we iemand verder kunnen helpen,
een drempel kunnen verlagen, kunnen
laten zien dat het niet gek is als je twijfels hebt of met vragen zit. Soms horen
we dat iemand zich mede dankzij het
traject kandidaat heeft gesteld, of nu
in een politieke werkgroep meepraat.
Die persoonlijke groei en individuele
impact: daar doen we het voor.

Devika
Sluisdom
(mentee)
Het bezit van een netwerk van krachtige vrouwen die elkaar inspireren
en motiveren om te groeien is een
must. Vrouwen die in elkaar geloven
en elkaar empoweren. Dát is wat de
beweging ‘Stem op een Vrouw’ voor
mij betekent. Ik wil bouwen aan
een maatschappij waar inclusie en
kansengelijkheid de norm zijn.
Politiek is daarin een belangrijke
sleutel.
Binnen mijn werk zet ik mij dagelijks
in om jongeren te empoweren. Het is
belangrijk om aan hen te leren hoe
zij in hun kracht kunnen staan. Door
kennis aan elkaar door te geven
helpen we elkaar en streven we
samen naar collectieve groei. Dit is
echter alleen mogelijk als er aan de
juiste knoppen wordt gedraaid en
het beleid hierin óók meewerkt. Ik
geloof er heilig in dat de generatie
van nu het verschil gaat maken. Ik
wil onderdeel zijn van dat verschil,
en kansen helpen creëren voor hen
die te weinig gezien en gehoord
worden.
Devika Sluisdom werkt als manager
marketing & communicatie bij het
jongerenplatform FunX en is mentee
bij het Stem op een Vrouw-traject
Kandidaat voor de Raad.

In 2020 was ik zowel mentee als
mentor bij het Stem op een Vrouw
Netwerk. De prettige, open
gesprekken met mijn mentor hebben
mij extra gemotiveerd om me te
kandideren voor de Tweede Kamer.
Het helpt als een ander met je
meekijkt met de stappen die je overweegt te zetten, en als je twijfels en
vragen bespreekbaar zijn. Ik hoop
dit jaar ook voor Devika een mentor
te zijn zoals mijn mentor dat voor
mij was. Ik was blij verrast door
Devika’s openheid en enthousiasme
en we hadden direct een klik. Ook
al zijn we lid van een andere politieke partij, we staan op dezelfde
manier in het leven. We zetten ons
allebei in voor gelijke kansen voor
iedereen en willen iets terug doen
voor de maatschappij. De stad en
het land socialer, sterker en inclusiever maken.
Stem op een Vrouw zet zich met
succes in om meer vrouwen in de
politiek te krijgen. De politiek moet
immers een afspiegeling zijn van de
samenleving, maar ook al is het
2021, daar hebben we nog heel wat
stappen te zetten. Dat vergt actie.
Vrouwen moeten elkaar niet beconcurreren maar juist verder helpen.
Daarom is dit netwerk zo belangrijk.
Samen staan we sterker.
Samen veranderen we de wereld.
Charlotte Brand werkt aan de Universiteit Utrecht, is raadslid voor de
PvdA in Nijmegen en mentor bij het
Stem op een Vrouw-traject Kandidaat
voor de Raad.

Kandidaat voor de Raad is een speciale editie van het mentornetwerk van Stem op een Vrouw.
Houd stemopeenvrouw.com/mentornetwerk en de sociale media van
Stem op een Vrouw in de gaten om te zien wanneer een volgende
editie start!

6 | nieuwsbrief 2021 | nr. 3

Toegankelijk en transparant

StemWijzer
gemeenteraadsverkiezingen 2022
De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn nog maar net geweest,
maar we kijken alweer vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Gemeenten kunnen daarvoor – zoals altijd –
een StemWijzer van ProDemos afnemen. Nieuw dit jaar is dat
we er een informatieve verkiezingswebsite bij leveren.
Als je aan mensen vraagt waarom ze niet
gaan stemmen, blijkt gebrek aan kennis
vaak de reden te zijn. Tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen kan
de beschikbaarheid van een StemWijzer
dan het verschil maken. In de StemWijzer komen in maximaal 30 stellingen
de belangrijkste onderwerpen aan de
orde waarover partijen van mening
verschillen. Gebruikers geven hun
mening en zien daarna met welke poli-

tieke partijen ze de meeste overeenkomst hebben.
In de StemWijzer kun je bij elke stelling
klikken op de uitleg van de partijen zelf:
waarom zijn ze ergens voor of tegen?
Ook kun je makkelijk twee partijen met
elkaar vergelijken op onderwerpen die
je extra belangrijk vindt.
Neem dus ook voor jouw gemeente een
StemWijzer af, zodat mensen op een

toegankelijke manier een goed oordeel
kunnen vormen over de politieke
partijen waarop zij kunnen stemmen.
De StemWijzer is transparant, verdiepend en alle partijen mogen meedoen.
Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen
2021 is de StemWijzer maar liefst
7,8 miljoen keer geraadpleegd!
Werk jij bij een gemeente en ben je
geïnteresseerd geraakt? Neem dan
voor meer informatie contact op met
Matthijs van Tuijl (projectleider) via
stemwijzer@prodemos.nl.

Extra service:
verkiezingswebsite
• Ik heb mijn stempas per ongeluk weggegooid, hoe vraag ik een nieuwe aan?
• Wat doet de gemeenteraad eigenlijk?
• Welke partijen doen er allemaal mee in
mijn gemeente?
• Waar vind ik het dichtstbijzijnde stembureau?
Dit zijn een aantal van de vragen die vaak
voorkomen op de verkiezingswebsites van
gemeenten. Het maken en onderhouden van
zo’n website vereist zorg en tijd. Er moet
veel informatie worden verstrekt. Daarbij
moet goed worden opgelet dat de informatie
voor iedereen goed te begrijpen is en 100%
klopt.
Dit jaar levert ProDemos daarom bij de
StemWijzer ook een hele verkiezingswebsite
mee. Zo ben je als gemeente verzekerd van
een complete en correcte verkiezingswebsite voor jouw inwoners, inclusief educatief
materiaal zoals ﬁlmpjes en onze populaire
verkiezingskrant.
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Lokale politieke partijen en de
gemeenteraadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022 kunnen lokale politieke partijen terecht
bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.
We spreken projectleider Anne Graumans over
de noodzaak van het Kennispunt en wat het te
bieden heeft.
Dit is misschien een open deur, maar voor
wie is het Kennispunt Lokale Politieke
Partijen?
Het Kennispunt is er voor alle lokale
politieke partijen in Nederland. Dus voor
partijen die geen gebruik kunnen maken
van ondersteuning vanuit een landelijke
partij. Op gemeentelijk, provinciaal en
waterschapsniveau.
Waarom is dit Kennispunt in het leven
geroepen?
Voor lokale politieke partijen is er geen
subsidie om te professionaliseren en
trainingen te volgen/verzorgen. Hun
inkomsten komen uit lidmaatschappen
en afdrachten van politici. Landelijke
partijen kunnen wel gebruik maken van
subsidie en kunnen – door het landelijke
karakter – makkelijker breed trainingen
uitzetten. Lokale partijen zijn echter nog
steeds aan het groeien. Bijna 33% van
alle gemeenteraadszetels behoort toe
aan een lokale partij. Daarnaast hebben

we in Nederland rond de 430 wethouders die lid zijn van een lokale politieke
partij. Het Kennispunt wil hen ondersteunen, zodat ze niet steeds zelf
opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.
Ik ben vaak enorm onder de indruk van
wat lokale partijen nu al doen. Heel veel
partijen zijn goed georganiseerd. Maar
je merkt dat er behoefte is aan het
uitwisselen van kennis met andere
lokale politieke partijen. Hoe organiseer
je een campagne? Hoe stel je een strategie op? Hoe schrijf je een verkiezingsprogramma? Dit zijn allemaal onderwerpen waarbij het Kennispunt kan
helpen.
Hoe ondersteunt het Kennispunt deze
partijen in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen?
We bieden verschillende gratis trainingen aan, zoals de training ‘Campagnestrategie’. Tijdens deze training gaat
de partij aan de slag met een stappen-

plan. Hoe geef je een campagne vorm?
Welke kansen en risico’s zijn er? Met één
groepje van dezelfde partij ga je
hiermee aan de slag. Ook organiseren
we de ‘Kandidaat-raadsleden Academie’.
Deze houden we op provinciaal niveau,
zodat je meteen een netwerk opbouwt.
Juist zo’n netwerk is heel ﬁjn als je actief
bent voor een lokale politieke partij. Je
kunt dan makkelijk ervaringen uitwisselen en met elkaar sparren. Tijdens
deze training geven we tips over het
campagnevoeren. Zo staan we stil bij
hoe je ervoor zorgt dat jouw drijfveren
goed naar voren komen. Ook houden we
sessies voor aspirant-wethouders.
Tijdens deze sessies leer je meer over
het wethouderschap en kom je erachter
of het überhaupt wat voor je is.
Wat wil je lokale politieke partijen nog
meegeven op weg naar de verkiezingen?
Bereid je kandidaten en campagne goed
voor, en denk ook alvast na over mogelijke coalitieonderhandelingen en wat je
daaruit wilt halen!

Kijk voor mee info over de trainingen en het
Kennispunt op lokalepolitiekepartijen.nl
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manifest:
Maak politiek
toegankelijk
voor iedereen
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Hoe maak je de politiek toegankelijk voor
mensen met een beperking? ‘Niet zo
moeilijk,’ vond een aantal deelnemers
van de cursus Politiek Actief. Zij bundelden
hun antwoorden tot een ‘Manifest voor
toegankelijke gemeentepolitiek’, dat op
30 maart door de cursisten Mienke van
Alphen (28) en Françoise Groenendaal (55)
werd uitgereikt aan burgemeester Servaas
Stoop van West Betuwe.

Mienke en Françoise kenden elkaar al van
hun platform voor toegankelijkheid in de
gemeente. Daar plaatsen ze berichten en
vraagstukken over de fysieke toegankelijkheid van gebouwen in de gemeente
West Betuwe. Samen besloten ze mee
te doen aan een project van Zorgbelang
Inclusief in samenwerking met
ProDemos. Onderdeel van het project
was een aantal workshops van de cursus
Politiek Actief. Mienke en Françoise
wilden meer weten over de politiek,
want dat vinden ze beiden interessant.
VAN HUISWERKOPDRACHT
TOT MANIFEST
Tijdens de cursus kregen de deelnemers
een huiswerkopdracht: schrijf op wat
jij nodig hebt als je actief wilt worden
binnen de gemeenteraad. De deelnemers
droegen veel aandachtspunten voor
zowel fysieke als sociale toegankelijkheid aan. Denk aan ringleidingen in
vergaderzalen (voor mensen met een
auditieve beperking), rustruimtes voor
zorgmomenten, en ondertitelingen,
tolken en voldoende pauzes tijdens
raadsvergaderingen.
‘Ik dacht dat de cursusleider dat gewoon
uit interesse wilde weten,’ vertelt
Mienke. Maar workshopleider Reinier
Mulder had grotere plannen met de
aanbevelingen. Samen met de deelnemers bundelde hij de aandachtspunten tot een manifest. Hierin staan
vijf adviezen voor gemeenten, waarmee
de gemeentepolitiek zowel fysiek als
sociaal toegankelijker kan worden voor
iedereen.

Mienke van Alphen (28) is
rolstoelgebonden door een
hersenbeschadiging tijdens
haar geboorte.

UITREIKING
Vervolgens was het aan de deelnemers
hoe zij het manifest wilden verspreiden.
Mienke en Françoise hebben een
groot netwerk door hun toegankelijkheidsplatform, waardoor ze in
contact kwamen met de griﬃer van de
gemeente. Zij gaf de tip om de burgemeester te vragen voor een uitreiking.
Burgemeester Servaas Stoop reageerde
enthousiast op het manifest: ‘Ik vind
het heel goed dat het manifest
politieke partijen aanspoort om
rekening te houden met toegankelijkheid bij het opstellen van hun
verkiezingsprogramma’s en hun
kandidatenlijsten.’
Ook noemde hij het manifest een
extra stimulans om bewuster bezig
te zijn met toegankelijkheid in de
gemeente. En het is precies die
bewustwording waar het Mienke en
Françoise om gaat: ‘Een beperking
hoeft geen belemmering te zijn. Het
moet gewoon vanzelfsprekend worden
dat mensen met een beperking in de
politiek komen en dat daar rekening
mee gehouden wordt.’
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Of ze na de cursus zelf volksvertegenwoordiger willen worden? Mienke lacht:
‘Misschien over vijf jaar!’ Françoise is
al lid van een politieke partij, maar
merkt dat daar nog bewustwording
nodig is. ‘Er wordt wel eens gezegd:
doof en blind betekent altijd moe.
Anderen vullen voor mij in dat mijn
energieniveau een probleem gaat zijn,

Françoise Groenendaal (55)
heeft het syndroom van Usher,
waardoor ze steeds minder
ziet en ernstig slechthorend is.

maar het is mijn verantwoordelijkheid
dat het wél lukt.’ Ze wil bovenal vanuit
haar perspectief als beperkte naar het
beleid kijken, ‘maar nog niet iedereen
heeft door dat ik er zelf voor zorg dat
mijn beperking geen belemmering vormt
om dat te doen.’

3 tips voor
gemeenten
1 Zie mensen met een beperking
niet als ‘beperkten’, maar gewoon
als medemensen. Ga met hen in
gesprek over wat ze nodig hebben
en maak gebruik van hun talenten.

2 Zorg voor pauzes tijdens de
raadsvergadering en vergader niet
te lang. Zo kunnen mensen met
minder energie (of een tolk Nederlandse Gebarentaal of schrijftolk)
de vergadering ook volhouden.

3 Er zijn tegenwoordig veel digitale middelen om toegankelijkheid
te verbeteren. Toeschouwers én
raadsleden kunnen bijvoorbeeld
online aanwezig zijn bij raadsvergaderingen.
Lees het hele manifest op
prodemos.nl/manifest.
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In Beeld
Eerbetoon aan
het Binnenhof

Centrale hal in de Eerste Kamer

Deze zomer start de langverwachte
renovatie van het Binnenhof. Het
Binnenhof is al eeuwenlang het centrum
van het politieke leven in Nederland.
Tijdens de renovatie gaat het Binnenhof
voor ruim 5 jaar dicht en verhuizen haar
bewoners, zoals de Eerste en Tweede
Kamer, naar andere tijdelijke locaties.
Dit is dus voorlopig de laatste zomer
(als corona het toelaat) waarin je het
Binnenhof met ons kunt bezoeken!
Dat vinden wij natuurlijk ook jammer
en daarom hebben wij een aantal
mooie foto’s op een rijtje gezet.
Luistervinkjes aan plafond Ridderzaal

Rooksalon Tweede kamer

Raam Ridderzaal
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Stadhouderskamer

Detail overkapping entree Ridderzaal

Prinsjesdag

Trappenhuis in de Tweede Kamer
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ProDemos
heeft een
nieuwe
directeur!
In maart trad Eric Stokkink aan als nieuwe directeur van
ProDemos. Hiermee haalden we jarenlange ervaring met
democratie, bestuur en onderwijs in huis. Stokkink was
namelijk vijf jaar plaatsvervangend directeur bij de
directie Democratie en Bestuur van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkte
daarvoor bij het ministerie van Onderwijs.
Nu hij zijn eerste honderd dagen achter de rug heeft,
spreken we Eric over de toekomst van ProDemos en
wat hem zo aantrekt in de organisatie.

Waarom wilde je bij ProDemos aan
de slag?
De maatschappelijke opgave van
ProDemos is tijdloos belangrijk. Ik vind
dat democratie en rechtsstaat onze vrijheden in Nederland borgen. Die vrijheden zijn het belangrijkste dat we
hebben, wat betekent dat democratie en
rechtsstaat stevig moeten staan en door
zoveel mogelijk mensen in Nederland
ondersteund moeten worden. Ik heb
gewerkt op het gebied van democratie,
burgerschap en onderwijs en ProDemos
is voor mij de ideale ontmoetingsplek
van die thema’s. En ProDemos kan daar
ook echt verschil maken.
Wat betekent dat voor jou, ‘verschil
maken’? Hoe doet ProDemos dat?
ProDemos is de afgelopen 10 jaar
ongelooﬂijk gegroeid en heeft echt een
succes gemaakt van de missie om zoveel
mogelijk scholieren kennis te laten
maken met politiek. Zeker de bezoeken
aan politiek Den Haag; als je kijkt
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hoeveel leerlingen dat via ProDemos
hebben gedaan, is dat heel indrukwekkend. Voor mij is een volgende stap:
landelijke dekking. We willen democratie en rechtsstaat naar het land
brengen. Dat doen we al met verschillende projecten, maar daarin willen
we investeren, zodat we dat kunnen
uitbreiden.
Waaraan denk je dan?
Nou, een goed voorbeeld is de cursus
Politiek Actief, die we aanbieden voor
volwassenen. Dat is al jaren enorm
succesvol, maar dit voorjaar waren er
zoveel aanvragen dat we gewoon niet
meer aan de vraag konden voldoen en
tijdelijk een stop hebben moeten zetten
op aanmeldingen van gemeenten die bij
ons zo’n cursus wilden afnemen. Dat de
vraag er is, is hartstikke mooi, ik hoop
dat wij ook de capaciteit kunnen
opbouwen om eraan te voldoen. Dat is
natuurlijk ook iets dat geld kost en dat
geld moet ergens vandaan komen.
Voor mij is het belangrijk dat we burgerschap niet zien als een hobby van links
of rechts, maar als iets dat we allemáál
doen. Het is met elkaar praten, elkaars
mening respecteren, maar ook iets voor
een ander doen. En dat je zwerfafval
opruimt, bijvoorbeeld, dat soort
normale dingen zijn ook onderdeel van
actief burgerschap. Ik zou graag zien dat
we burgerschap breder kunnen trekken
dan alleen de focus op het politieke of
het bestuurlijke in Den Haag.
ProDemos kan daarin ondersteunen.
Onze manier van werken richt zich op
interactie en gelijkwaardigheid van deelnemers, ons les- en cursusmateriaal kan
bijdragen aan die verbinding. Zowel
binnen het burgerschapsonderwijs als
dus voor volwassenen. Ik wil het liefst
dat we uiteindelijk ook de mensen
bereiken die het verst van politiek Den
Haag afstaan, puur geograﬁsch gezien
maar ook in hun houding tegenover de
politiek.

‘Het is belangrijk dat we burgerschap niet zien als een hobby
van links of rechts, maar als iets
dat we allemáál doen.’

Je eerste honderd dagen zitten erop. Wat
heeft je verrast toen je bij ProDemos
kwam werken?
Hoeveel activiteiten er al buiten Den
Haag zijn en hoeveel verschillende
manieren ProDemos gebruikt om
mensen bij de democratie te betrekken.
Want er is niet één perfecte manier om
dat te doen.
Toen ik bij het ministerie werkte, zag ik
vooral het gedeelte van ProDemos dat
scholieren naar Den Haag haalt. Toen ik
hier kwam werken en de organisatie
leerde kennen, kwam dat enorme aantal
activiteiten buiten Den Haag ineens in
mijn blikveld. Daar werd ik heel enthou-

siast van. Ik ben sowieso een energiek
type, dus ik wilde het liefst met alles
tegelijk aan de slag. Dat heb ik nu
kunnen terugbrengen tot een stuk of
vijftig dingen, haha, we werken nog
aan de prioriteitenlijst. Gelukkig is
ProDemos een organisatie die van
aanpakken houdt. De mensen die hier
werken hebben allemaal een intrinsieke
motivatie, een drive, om zich in te zetten
voor de democratie en de rechtsstaat.
Die heb ik ook, dus daarin vinden we
elkaar.
Wat me ook verrast heeft, maar dan in
negatieve zin, is dat begeleiders van
ProDemos agressie ontmoeten als ze
bijvoorbeeld een online gastles geven
aan een klas. Wat er dan gebeurt, is
dat boze gevoelens richting ‘politiek
Den Haag’ geprojecteerd worden op
onze begeleiders, alsof zij dat allemaal
belichamen. Daar ben ik erg van
geschrokken.
Weet je, afstand tussen mensen wordt
gecreëerd op het moment dat je geen
begrip meer hebt voor elkaar. Ik vind
dat dat gegeven zeker in zo’n les binnen
burgerschapsonderwijs de ruimte moet
krijgen. Onze begeleiders kunnen dat
soort gesprekken ook voeren met
klassen, maar ze moeten hun werk wel
veilig kunnen doen. En als ze agressief
en onbeschoft bejegend worden in een
gastles en een docent grijpt niet in, dan
bel ik de schoolleiding, daar trek ik een
grens. Burgerschap moeten we wel
samen doen.
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Het afgelopen jaar moesten docenten plots overstappen
op online en hybride onderwijs. Een hele uitdaging!
Om docenten te ondersteunen ontwikkelde ProDemos
verschillende online gastlessen, zoals het Online Vraaggesprek met een Tweede Kamerlid. Hoe verloopt zo’n
gesprek in de praktijk? We kijken mee met een klas van het
Carmelcollege Emmen en Tweede Kamerlid Gijs van Dijk.

Online Vraaggesprek met een Tweede Kamerlid

Docent Jaap van Veen zit met zijn klas
in het klaslokaal. Via Teams zijn ze ingelogd voor de online gastles. ProDemosbegeleider Niels begint met een voorbereiding op het gesprek. Dan komt
PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk de Teamssessie binnen. Hij vertelt dat hij op
Texel woont en zich in de Tweede Kamer
vooral bezighoudt met sociale zekerheid. ‘Werken en niet werken,’ zoals
hij zelf zegt.
‘Hoeveel verdient u per uur?’ vraagt een
leerling. Van Dijk moet een beetje
lachen en bekent dat hij het nooit per
uur heeft uitgerekend, maar dat het zo’n
100.000 euro per jaar is. Een deel
daarvan draagt hij af aan de PvdA. Er
volgen veel vragen over uiteenlopende
onderwerpen. Zo leren we dat Van Dijk
een kleine zwarte herder heeft en dat
zijn favoriete voetbalclub Ajax is. Er

worden ook ‘serieuze’ vragen gesteld.
Over abortus, de verhoging van het
minimumloon, racisme en of vaccinaties tegen corona verplicht worden.
‘Heeft u veel vrije tijd?’ wil een leerling
weten. Van Dijk vertelt dat dat tegenvalt: ‘In de Tweede Kamer zijn er op
dinsdag, woensdag en donderdag
debatten. En op maandag, vrijdag en in
het weekend ga ik vaak langs bij organisaties en burgers. Bovendien moet je

‘Ik had verwacht dat
hij strak in pak voor
de camera zou zitten’

zeven dagen per week “aanstaan” om
als eerste een vraag te kunnen stellen
als iets in het nieuws komt. Dan mag jij
namelijk die vraag tijdens het Vragenuurtje stellen en blijf je zichtbaar.
Het is dus druk, maar het is ook een
grote eer.’
Na de stortvloed aan vragen neemt
de klas afscheid van het Kamerlid.
Een leerling is lichtelijk verbaasd:
‘Hij kwam heel normaal over. Ik had
verwacht dat hij strak in pak voor
de camera zou zitten!’
Docent Van Veen is trots op zijn leerlingen. Zo’n programma van een uur is
voor een vmbo basis-klas behoorlijk
lang, maar ze stelden goede vragen.
Zijn tip aan andere docenten: ‘Doe dit
soort programma’s juist met basis- en
kaderklassen!’
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Nieuw educatief programma

Parlement op School
Het is natuurlijk een fantastische ervaring om de Tweede
Kamer met jouw klas in het echt te zien. Maar hoe jammer ook:
een excursie naar Den Haag is voor sommige scholen
gewoonweg niet haalbaar. Voor deze scholen hebben we een
nieuw educatief programma ontwikkeld: Parlement op School.

Parlement op School is vergelijkbaar
met ons populaire Haagse programma,
maar dan voor in de klas! Ideaal
wanneer een excursie naar Den Haag
te ver is. Parlement op School wordt
aangeboden aan het voortgezet
(speciaal) onderwijs en het mbo.

zijn, en hoe zij zelf invloed kunnen
uitoefenen op het wetsproces en de
politiek. Dit alles zit verpakt in een
interactief, leerzaam programma.
Het programma is te boeken vanaf
twee lesuren, maar je kunt er ook
een hele projectdag mee vullen.

Leerlingen en studenten ervaren tijdens
dit programma hoe de democratische
rechtsstaat werkt, hoe een wet tot
stand komt en wie daarbij betrokken

Wacht niet langer en haal het parlement
aankomend schooljaar naar jouw school!
prodemos.nl/parlementopschool

Gezocht:
enthousiaste
begeleiders
Kun jij goed uitleggen hoe politiek werkt?
En wil je werken met groepen jongeren uit
heel Nederland? Word dan begeleider bij
ProDemos!
Vanaf september ontvangen we weer volop
scholieren en studenten bij onze educatieve
programma’s in politiek Den Haag. Ook
bezoeken we scholen en begeleiden we
educatieve programma’s over politiek op
gemeente- en provinciehuizen, op rechtbanken en online.
We zoeken begeleiders voor het hele land!
Kijk op prodemos.nl/begeleider voor de
vacature of bekijk onze andere vacatures
via prodemos.nl/werkenbij. Daar kun je je
ook inschrijven voor onze Vacaturenieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent als
we nieuwe collega’s zoeken.
Word jij onze nieuwe collega? Neem
een kijkje op prodemos.nl/werkenbij
en schrijf je in voor onze
Vacaturenieuwsbrief!

Benieuwd naar onze activiteitenagenda?
Kijk voor de actuele agenda op prodemos.nl/agenda

Sublocatie voor ProDemos:
New Babylon

Om ervoor te zorgen dat onze educatieve programma’s in politiek Den Haag soepel blijven verlopen,
betrekt ProDemos daarom naast ons gebouw aan
de Hofweg ook verschillende ruimtes in New
Babylon, een gebouw dat tussen het station en
de tijdelijke Tweede Kamer in ligt. Zo zorgen we
ervoor dat de leerlingen en studenten niet te ver
hoeven lopen en toch een kijkje kunnen nemen
in het hart van onze democratie.
De komende maanden houden we je via
onze socialemediakanalen op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen!

Foto: Zairon (Creative Commons)

Vanaf zomer 2021 wordt het Binnenhof gerenoveerd. De beide Kamers moeten daarom verhuizen:
de Tweede Kamer naar de Bezuidenhoutseweg
(naast Den Haag CS) en de Eerste Kamer naar
Huis Huguetan (aan het Lange Voorhout).

Op de hoogte blijven van onze
activiteiten en evenementen?
Meld je dan aan voor de digitale
Activiteitenladder, onze
maandelijkse nieuwsbrief.
prodemos.nl/nieuwsbrief

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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