Aan: Commissarissen van de Koning
(Kandidaat)-Statenleden
Ondersteuners van de Statenfracties
Griffiers en medewerkers van de griffie
Provinciale bestuurders van politieke partijen
Deelnemers aan de cursus Politiek actief voor de provincie
Datum: 20 november 2018
Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomst ‘Stap naar de Staten’

Geachte heer/mevrouw,
20 Maart 2019, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, nadert met rasse schreden. Natuurlijk is
het van belang om in de periode voorafgaand aan de verkiezingen inwoners te betrekken bij de
provinciale politiek. Een veelgehoorde klacht van inwoners is echter dat je ‘alleen iets van politici hoort,
als er verkiezingen zijn’. Ook tussen verkiezingen in, is het dan ook van belang om inwoners te
betrekken.
Tijdens de bijeenkomst ‘Stap naar de Staten’ informeren we u graag over en inspireren we u met
manieren om dit voor elkaar te krijgen. Zo delen we onder andere met u de resultaten van de cursus
Politiek actief voor de provincie die we het afgelopen jaar in enkele provincies hebben georganiseerd. In
totaal deden 89 deelnemers hieraan mee. De cursus werd mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Daarbij kunt u naast het programma kiezen uit verschillende workshops die interessant zijn voor zowel
huidige Provinciale Statenleden, als kandidaten die na de verkiezingen in de Staten hopen plaats te
nemen. Denk aan effectieve sociale mediacampagne en debattechnieken.
De gratis bijeenkomst ‘Stap naar de Staten’ vindt plaats op vrijdagmiddag 11 januari 2019 op het
Provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Mede namens het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties nodigen we u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelden
Noteert u 11 januari alvast in uw agenda! Binnenkort sturen wij u het definitieve programma en kunt u
zich aanmelden. Wij kijken uit naar uw komst!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan de Groot: s.degroot@prodemos.nl.
Met vriendelijke groet,

Eddy Habben Jansen
Directeur
ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat

Conceptprogramma
14:00 uur

Inloop

14:30 uur

Opening door Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos

14:45 uur

Presentatie resultaten cursus Politiek actief voor de provincie

15:00 uur

Workshopronde 1

15:30 uur

Pauze

15:45 uur

Workshopronde 2

16:30 uur

Hapje en drankje

