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Geachte heer/mevrouw,
Met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ProDemos in 2015 gestart
met het project Politiek Bewust – Politiek Actief. Het doel van dit project was om het politieke
bewustzijn van burgers te vergroten en hen te stimuleren om politiek actief te worden.
Uit de evaluatie onder een groot deel van de 6000 deelnemers is inmiddels gebleken dat de cursus
Politiek Actief veel succes heeft gehad. Daarom wil ProDemos in 2018 aan deze cursus, die tot nu toe
alleen in gemeenten is gegeven, graag een vervolg gaan geven op provinciaal niveau, met cursussen
Politiek Actief in alle twaalf provincies. Wij hopen van harte dat uw provincie hier aan mee wil doen!
In deze brief vertellen we u meer over het project Politiek Actief Provincie.
Politiek Actief Provincie
Voor een goed functionerende democratische rechtsstaat is het noodzakelijk dat burgers weten hoe de
democratische rechtsstaat functioneert, dat zij zich bewust zijn van de waarde ervan en inzicht hebben
in hoe zij hier een actieve rol in kunnen spelen. Ook in de periodes tussen verkiezingen in is het van
belang om hier aandacht aan te besteden, zodat mensen rond verkiezingstijd goed geïnformeerd zijn en
eventueel kunnen overwegen zichzelf kandidaat te stellen als Statenlid.
De cursus Politiek Actief van ProDemos is een manier om burgers kennis te laten maken met de
provinciale politiek en hen te stimuleren om politiek actief te worden. Dankzij subsidie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen we deze cursus in alle twaalf
provincies gratis organiseren. Met het project willen we de provinciale democratie versterken en
mensen laten ervaren hoe de provinciale politiek in de praktijk werkt.
Voor wie is de cursus Politiek Actief?
De cursus Politiek Actief Provincie is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden
in de provincie, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor inwoners die vooral
willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de provinciale besluitvorming is de cursus zeer
geschikt.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Deelnemers doen theoretische kennis op over de provinciale
politiek en verbeteren hun vaardigheden (zoals debatteren). Ook krijgen ze meer inzicht in hoe zij de
besluitvorming kunnen beïnvloeden. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten.
Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook provinciale politici en
bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Praktische informatie
 De cursussen vinden plaats in de periode april – juli 2018.
 Een cursus bestaat uit vijf avonden (inclusief een bezoek aan de Statenvergadering), plus een
terugkombijeenkomst.
Wat doet ProDemos?
 ProDemos verzorgt de inhoud van de cursus, de cursusleiding en het lesmateriaal.
 ProDemos stelt een digitale communicatiehandleiding beschikbaar voor provincies ten behoeve
van de werving van deelnemers. Deze handleiding bevat o.a. een logo, een conceptpersbericht,
een conceptadvertentie en een overzicht van goede voorbeelden van gemeenten die eerder
een cursus Politiek Actief hebben georganiseerd.
 In overleg met u nodigen we provinciale politici en bestuurders uit als gastspreker.

Wat verwachten we van u?
 De provincie stelt een geschikte locatie ter beschikking en verzorgt de catering (koffie/thee).
 De provincie nodigt inwoners uit voor de cursus Politiek Actief.
Een folder met informatie over de cursus Politiek Actief is bijgevoegd. Aan de binnenkant van de folder
ziet u een voorbeeld van de poster die voor de promotie van de cursus kan worden gebruikt.
Meer informatie of meedoen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Mostert. Wilt u de cursus in uw provincie
organiseren? Laat dit weten voor maandag 29 januari 2018 aan Gerard Mostert,
g.mostert@prodemos.nl of 070-757 0200. Wie weet zijn er in uw provincie dan binnenkort meer
inwoners Politiek Actief!

Met vriendelijke groet,

Roelof Martens
Adjunct-Directeur ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat
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In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen → BIJEENKOMST 1 • Introductie en kennismaking
op 20 maart 2019 gaat ProDemos in 2018 cursus- –	Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
sen Politiek Actief bij de provincies organiseren. – Verkiezingen / politieke partijen
De cursus Politiek Actief Provincie is bedoeld voor
iedereen die erover nadenkt politiek actief bij de → BIJEENKOMST 2 • De Provincie
provincie te worden, maar nog niet precies weet – Hoe werkt de provincie?
wat de mogelijkheden zijn. Deelnemers krijgen in- – De besluitvorming binnen de provincie
zicht in de provinciale politiek, de taken van een – Beïnvloeden van de besluitvorming
statenlid en hoe de besluitvorming bij de provincie
beïnvloed kan worden. Na de cursus kunnen de → BIJEENKOMST 3 • De Provinciale Staten
deelnemers zelfbewuster besluiten op welke wijze – Taken en rollen van de Provinciale Staten
zij bij de provincie politiek actief willen worden. – De instrumenten van een statenlid
– Basiskennis provinciefinanciën

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Naast het vergroten van
kennis, versterken de deelnemers hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten en
interactieve werkvormen. Gastdocenten geven presentaties en de
deelnemers ontmoeten politici en bestuurders uit de provincie om
ervaringen uit de praktijk te horen.

→ BIJEENKOMST 4 • Overtuigend debatteren
→ BIJEENKOMST 5 • Statenvergadering of

commissievergadering
bijwonen

