PLAN VAN AANPAK ‘CURSUS POLITIEK ACTIEF’
Wat?
De Westerkwartiergemeenten hebben een cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos gewonnen. Voor
de promotie van deze cursus is een overzicht gemaakt van de nodige activiteiten.
Cursusleider + Contactgegevens:
Wilma Jongsma
mail@wilmajongsma.nl/06 - 54 28 01 67
Contactgegevens ProDemos:
Jelmer van der Zee
j.vanderzee@prodemos.nl
Wie?
De cursus is bedoeld voor inwoners uit het Westerkwartier die interesse hebben in de politiek. Er
kunnen maximaal 30 mensen deelnemen aan de cursus (nog afstemmen met ProDemos).
Communicatie
Om potentiële deelnemers te bereiken wordt de informatie over de cursus op de volgende
manieren verspreid (nog af te stemmen met afdelingen communicatie):
 Uitgebreide tekst op de websites van de deelnemende gemeenten en op de website
http://herindeling.westerkwartier.nl/
 Korte tekst (met verwijzing naar de website Westerkwartier) op twitter, facebook en de
relevante kranten.
 Tenslotte zal er een e-mail uitgaan naar alle Verenigingen voor Dorpsbelangen met het
verzoek de informatie te delen. Mogelijk stelt ProDemos ook foldermateriaal ter
beschikking. Dat zou over de gemeentehuizen en dorpshuizen kunnen worden verspreid.
Wanneer?
De cursus vindt plaats tussen de zomervakantie en de herfstvakantie. De exacte data + voorgestelde
locaties zijn:
12-09
Workshop 1
Marum
19-09
Workshop 2
Zuidhorn
26-09
Workshop 3
Leek
03-10
Workshop 4
Marum
10-10
Workshop 5
Zuidhorn
Workshop 6 is het bijwonen van een raadsvergadering naar keuze:
Grootegast:
dinsdag 17-10
Leek:
woensdag 18-10
Zuidhorn:
maandag 16-10
Marum:
woensdag 18-10

Actiepuntenlijst
Wat
Advertentietekst en e-mail
dorpsbelangen opstellen
Inhoud advertentie en
communicatieplan afstemmen
met griffiers
Mogelijke ondersteuning
cursus door college- en
raadsleden checken bij griffiers
Promotiemateriaal opvragen
bij ProDemos
Locaties cursus reserveren
Inhoud advertentie en
communicatieplan afstemmen
met afdelingen communicatie
Inhoud advertentie en
communicatieplan afstemmen
met Prodemos/Jongsma
Plaatsen advertentieteksten op
websites en social media
Verzenden e-mail naar
dorpsbelangen
Overzicht bijhouden
aanmeldingen en verifiëren van
binnengekomen aanmeldingen
Communicatie over mogelijke
wachtlijst en aanmeldstop
Verificatie aanmeldingen

Wie
Demelza/Martje

Einddatum
4 mei 2017 (gereed)

Demelza/Martje

15 mei 2017

Demelza/Martje

15 mei 2017

Demelza

12 mei 2017 (gereed)

Demelza
Demelza/Martje

12 mei 2017
18 mei 2017

Demelza/Martje

18 mei 2017

Communicatie Zuidhorn

29 mei 2017

Demelza

29 mei 2017

Demelza

tussen 29 mei en 1 juli 2017

Demelza

tussen 29 mei en 1 juli 2017

Martje

begin september 2017

Tekst voor de herindelingswebsite (hiernaar wordt verwezen in de andere stukken)
Gratis cursus Politiek Actief!
Op 12 september 2017 start in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de cursus
Politiek Actief. Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid om kennis te maken met de lokale
politiek en de mogelijkheden om hierin actief te worden.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen in het Westerkwartier die erover nadenkt om
politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus Politiek
Actief is bijvoorbeeld interessant voor mensen die actief zijn in organisaties en verenigingen die met
het gemeentebestuur te maken hebben. Ook voor mensen die weleens denken aan een
raadslidmaatschap (volgende verkiezingen vinden plaats in november 2018) is dit een kans om
kennis te maken met het raadswerk.
Hoe ziet de cursus eruit?
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, die afwisselend plaatsvinden in de gemeentehuizen van
Leek, Marum en Zuidhorn. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Theorie wordt afgewisseld met
praktische opdrachten. Naast het vergroten van kennis over de politiek in het algemeen en de
gemeentelijke politiek, versterken deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren en lobbyen
bij de gemeente. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook
lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.
Wanneer worden de bijeenkomsten gehouden?
De data en onderwerpen van de verschillende bijeenkomsten zijn:
12 september - Introductie en kennismaking met uitleg over democratie
 Kennismaking
 Rollen en taken verschillende overheidslagen
 Verkiezingen en politieke partijen
 Mogelijkheden actief in politiek
19 september - De gemeente
 Hoe werkt de gemeente?
 De besluitvormingsprocedure
 Mogelijkheden beïnvloeding besluitvorming
26 september - De gemeenteraad
 Taken en rollen gemeenteraad
 Gereedschapskist raadslid
 Speeddaten met raadsleden over invulling drie rollen
 Basiskennis gemeentefinanciën
3 oktober - Lobbyen bij de gemeente
10 oktober – Debatteren
 Uitleg over debatteren?
 Presentatievaardigheden

In de laatste workshop bezoekt u een raadsvergadering naar keuze.:
Grootegast:
dinsdag 17 oktober
Leek:
woensdag 18 oktober
Zuidhorn:
maandag 16 oktober
Marum:
woensdag 18 oktober
 Vooraf korte toelichting op onderwerpen door griffie
 Gemeenteraadsvergadering bijwonen
 Uitreiking van certificaten
Aanmelden
Er kunnen maximaal dertig personen deelnemen. Inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen
zich tot uiterlijk vrijdag 5 september 2017 aanmelden door een e-mail te sturen met naam,
telefoonnummer, e-mailadres en een korte motivatie naar m.mulder@zuidhorn.nl.

Reminders voor op social media/kranten
1. Weten hoe de gemeente werkt?
De vier Westerkwartierraden bieden een gratis cursus aan. U krijgt inzicht in hoe de gemeente in
elkaar zit en wat u daarmee kunt als inwoner. De cursus start op 12 september en bestaat uit zes
bijeenkomsten. Meer informatie kunt u vinden op www.herindeling.westerkwartier.nl of kunt u
aanvragen via m.mulder@zuidhorn.nl of 0594 – 50 87 84 (alleen op donderdagen).
2.Politiek actief zijn.... maar HOE?
Doe dan mee aan de gratis cursus van ProDemos. We starten op 12 september in een reeks van zes
cursusavonden. Geïnteresseerd? Kijk op www.herindeling.westerkwartier.nl of kunt u aanvragen via
m.mulder@zuidhorn.nl of 0594 – 50 87 84 (alleen op donderdagen).
3.Meepraten en/of meedoen in de politiek?
Niet bij een politieke partij horen maar gewoon meedoen en meepraten? Leer dan hoe de gemeente
en de politiek werkt. Doe mee aan de gratis ProDemos cursus. Meer informatie en hoe in te
schrijven? Kijk op www.herindeling.westerkwartier.nl of kunt u aanvragen via
m.mulder@zuidhorn.nl of 0594 – 50 87 84 (alleen op donderdagen).
4.Betrokken voelen bij de gemeente maar wat kun je ermee?
Doe mee aan de gratis ProDemos cursus. Meer informatie en hoe in te schrijven? Kijk op
www.herindeling.westerkwartier.nl of kunt u aanvragen via m.mulder@zuidhorn.nl of 0594 –
50 87 84 (alleen op donderdagen).
5.Niet eens met de gang van zaken op het gemeentehuis?
Doe mee aan de gratis cursus van ProDemos en krijg inzicht in wat de gemeente doet. Doe mee aan
de gratis ProDemos cursus. Meer informatie en hoe in te schrijven? Kijk op
www.herindeling.westerkwartier.nl of kunt u aanvragen via m.mulder@zuidhorn.nl of 0594 –
50 87 84 (alleen op donderdagen).
6. Politiek is van ons allen maar hoe wordt het ook van mij?
Doe mee aan de gratis ProDemos cursus. Meer informatie en hoe in te schrijven? Kijk op
www.herindeling.westerkwartier.nl of kunt u aanvragen via m.mulder@zuidhorn.nl of 0594 –
50 87 84 (alleen op donderdagen).

Uitnodiging via e-mail aan Vereniging voor Dorpsbelangen
Geacht bestuur,
Op 12 september 2017 start de cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos. Deze cursus is bedoeld voor
inwoners van de Westerkwartiergemeenten die graag politiek actief willen worden binnen hun
gemeente, maar nog niet weten hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. De uitnodiging is te vinden
in de bijlage. Wilt u deze doorsturen naar de leden van uw vereniging?
Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet,

Bijlage
Niet eens met de gang van zaken op het gemeentehuis? Wordt ‘Politiek Actief’!
Op dinsdag 12 september 2017 start de gratis cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos. Deze cursus is
bedoeld voor iedereen in het Westerkwartier die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar
nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus Politiek Actief is bijvoorbeeld
interessant voor mensen die actief zijn in organisaties en verenigingen die met het gemeentebestuur
te maken hebben. Ook voor mensen die weleens denken aan een raadslidmaatschap (volgende
verkiezingen vinden plaats in november 2018) is dit een kans om kennis te maken met het
raadswerk.
Hoe ziet de cursus eruit?
De cursus bestaat uit zes opeenvolgende bijeenkomsten, die afwisselend plaatsvinden in de
gemeentehuizen van Leek, Marum en Zuidhorn. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Theorie
wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Naast het vergroten van kennis over de politiek in het
algemeen en de gemeentelijke politiek, versterken deelnemers ook hun vaardigheden, zoals
debatteren en lobbyen bij de gemeente. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten
de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.
Aanmelden
Meer informatie over de invulling van de cursus en precieze data is te vinden op de website
www.herindeling.westerkwartier.nl. Er kunnen maximaal dertig personen deelnemen. Inwoners van
de deelnemende gemeenten kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 5 september 2017 aanmelden door
een e-mail te sturen met naam, telefoonnummer, e-mailadres en een korte motivatie naar
m.mulder@zuidhorn.nl.

