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: 14 december 2018
Onderwerp: Aanmelding voor de bijeenkomst ‘Stap naar de Staten’

Geachte heer/mevrouw,
Onlangs ontving u van ons de uitnodiging voor het programma ‘Stap naar de Staten’. Dit programma biedt
een mooie kans om goed voorbereid de verkiezingsperiode in te gaan voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Maar er ook voor de periode daarna!
Tijdens de bijeenkomst ‘Stap naar de Staten’ vertellen wij u graag over dingen waar u misschien minder
snel aan denkt. Aan het begin worden de resultaten van de cursus Politiek actief voor de provincie kort
gedeeld. Daarna zijn er meerdere masterclasses om uit te kiezen. Na een inhoudelijke middag sluiten we
af met een borrel. De masterclasses waar u uit kunt kiezen zijn:
Ronde 1
Masterclass debatteren
Hoe brengt u in uw standpunt overtuigend over? Wat is de kern van een sterke inbreng, en waar kunt u
op letten bij een debat? Met deze masterclass leert u meer over de kunst van het debatteren.
Of
Masterclass Digitaal leren voor Statenleden
Hoe zit het met de instrumenten die u als Statenlid heeft? Hoe haalt u het meeste uit de financiële
stukken? Wat is de rol van de provincie bij de Omgevingswet? Statenlidnu geeft u in deze workshop een
sneakpreview van hoe digitaal leren u hierin kan ondersteunen.
Ronde 2
Masterclass social media-strategie
Inmiddels is bijna iedereen wel actief op sociale media. Ook politici zijn actief op bijvoorbeeld Facebook,
Twitter en Instagram. Maar plaatst u alles direct online, of wacht u een goed moment af? En welk beeld
ontstaat er van u online? In deze masterclass wordt u hierover goed aan het denken gezet.
Of
Masterclass moeilijk bereikbare groepen
De provincie is er natuurlijk voor iedereen. Toch is het voor sommigen moeilijk om betrokken te worden.
Met deze masterclass krijgt u meer inzicht in wat u kunt doen als (aankomend) Statenlid om politiek meer
toegankelijk te maken en te houden voor iedereen.
Aanmelden
De gratis bijeenkomst ‘Stap naar de Staten’ vindt plaats op vrijdagmiddag 11 januari 2019 op het
Provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Aanmelden is vanaf nu mogelijk via de link
https://goo.gl/Bj6CPa, daar kunt u ook uw voorkeur voor de masterclasses doorgeven.
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

Programma
13:45 uur

Inloop

14:15 uur

Opening door Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos

14:30 uur

Korte presentatie resultaten cursus Politiek actief voor de provincie

14:45 uur

Masterclass debatteren & Masterclass digitaal leren voor Statenleden

15:30 uur

Pauze

15:45 uur

Masterclass moeilijk bereikbare doelgroepen & Masterclass sociale media

16:30 uur

Hapje en drankje

17:30 uur

Eind

