
 

 

  



 

Overijssel doet mee! 
 

In 2017 heeft Overijssel doet mee! 6989 inwoners van Overijssel bereikt!  

Activiteit 

Aantal 

activiteiten 

Aantal 

deelnemers 

Democratiespel 83 2055 

Democratiespel in gemeentehuis 77 2080 

Gastles op school 53 1209 

Provinciespel 30 726 

Statenspel 16 363 

  

 

  

Laks Scholierencongres 1 30 

Op weg naar Lagerhuis 1 225 

MEP 1 150 

Provinciaal Jeugddebat 1 70 

Workshop debatteren 1 20 

Informatiebezoek 4 61 

Totaal 268 6989 

 
Overijssel Debat Award 2017 bestond uit 42 Democratiespelen*,  

4 debatworkshops, 5 gemeentelijke finales en de provinciale finale.  
In totaal hebben hier 1126 deelnemers aan meegedaan. 
 

* Deze 42 Democratiespelen zijn in bovenstaande tabel verwerkt. 

 

  Aantal deelnemers 

Jongeren 6861 

Volwassenen 128 

Totaal 6989 

 

Ten opzichte van 2016 is er een groei van 15% van het aantal 

deelnemers. 

In 2017 hebben 32 Statenleden en 61 raadsleden meegewerkt aan 

activiteiten. 
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Resultaten vragen voor- en nameting 

September t/m december 2017 

Hoe word je gemeenteraadslid, Statenlid of lid van de Tweede Kamer? Voormeting Nameting 

Benoemd door de burgemeester, de Commissaris van de Koning, of de 
minister-president 10% 7% 

Gekozen door inwoners die mogen stemmen 71% 77% 

Gekozen door wethouders, gedeputeerden of de ministers 14% 9% 

Via sollicitatie op een vacature 5% 7% 

   Ik vind het fijn dat ik in een democratie leef Voormeting Nameting 

Helemaal mee eens 77% 80% 

Beetje mee eens 19% 19% 

helemaal mee oneens 0% 0% 

Weet niet 3% 1% 

   Ik begrijp dat politici hun afspraken niet altijd na kunnen komen Voormeting Nameting 

Helemaal mee eens 12% 26% 

Beetje mee eens 59% 57% 

Helemaal mee oneens 20% 12% 

Weet niet 9% 5% 

   Ik voel mij verantwoordelijk voor de omgeving waar ik woon en leef Voormeting Nameting 

Helemaal mee eens 19% 21% 

Beetje mee eens 60% 67% 

Helemaal mee oneens 12% 9% 

Weet niet 9% 3% 

   Ik snap door de bijeenkomst beter hoe de democratie werkt   Nameting 

Helemaal mee eens 
 

43% 

Beetje mee eens   50% 

Helemaal mee oneens   4% 

Weet niet   3% 

   Hoe zinvol vind je de volgende manieren om invloed uit te oefenen op de politiek?  

Politici benaderen (zoals raadsleden of Statenleden) Voormeting Nameting 

Heel zinvol 13% 22% 

Beetje zinvol 51% 58% 

Helemaal niet zinvol 21% 11% 

Weet niet 15% 8% 

   Handtekeningen verzamelen en naar de burgemeester of  
de Commissaris van de Koning sturen Voormeting Nameting 

Heel zinvol 18% 21% 

Beetje zinvol 55% 54% 

Helemaal niet zinvol 19% 16% 

Weet niet 8% 9% 

   Demonstreren Voormeting Nameting 

Heel zinvol 17% 19% 

Beetje zinvol 56% 50% 

Helemaal niet zinvol 20% 20% 

Weet niet 7% 10% 

 



 

Hoe vond je de bijeenkomst? 
 
Erg interessant en leerzaam. Het debatteren was ook erg leuk.   
   

Erg leuk, ik ga waarschijnlijk mezelf ook inschrijven voor een politieke partij . 
 

Goed geregeld en leuk om te doen.      
 
Het was leuk om een keer zoiets mee te maken en zelf te doen.  

    
Ik vond het best nog wel leuk. Dat had ik niet verwacht.    

  
Ik vond het een hele leuke dag, ik heb veel geleerd over demonstreren en hoe 
het er aan toe gaat bij de regering.   

 
Ik vond het een hele nuttige en leerzame bijeenkomst. Mijn tip is wel: bedenk 

iets waardoor de bijeenkomst actiever wordt. De meeste jongeren vinden lang 
stilzitten en ergens naar luisteren heel lastig. 
 

Ik vond het een zeer bijzondere en leerzame ervaring.    
  

Ik vond het erg leerzaam en ik vond het leuk dat ik heb gezien wat dit nu 
allemaal inhoudt.   

 
Ik vond het leuk ondanks ik er weinig zin in had en lijkt me leuk om dit weer te 
doen.    

 
Ik vond het wel grappig om in zo’n officiële stoel te zitten, maar wel lastig om te 

doen alsof ik bij een partij hoor waar ik niet voor ben en een onderwerp waar ik 
weinig van weet.    
 

Ik vond het véél leuker dan gedacht. Ik overweeg om politicus te worden. 
   

Ik werd er zenuwachtig van en het debatteren lukte voor mij niet zo goed, maar 
het was wel leuk. 
    

Leerzaam, maar helaas vond ik het geen leuk onderwerp. Misschien een idee om 
volgende keer een onderwerp te kiezen wat interessant is voor studenten zoals 

evenementen of studiefinanciering.  
 
Leuk alleen jammer dat de klas zo druk was.      

 
Op zich wel leuk maar niks voor mij.      

 
Vond het wel leuk om te doen vooral het zelf in discussie gaan met de andere 
vond ik erg leuk om te doen.    

 
Wel grappig, de microfoontjes zijn leuk.      

 
Wel leuk, alleen te weinig tijd om echt te discussiëren. 

 



 

Groei Overijssel doet mee! 
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