
Openingsdia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer 

‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de 

uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / 

Naar achtergrond’ om deze achter het blauwe kader te 
plaatsen

5. Verwijder dit grijze kader

Hier de titel van de presentatie invoegen

Welkom bij de training Politiek Actief

Presentator
Presentatienotities
AnneMarieWelkom. Bedoeld voor mensen die wellicht actief willen worden binnen de politiek in SV.Mezelf voorstellen. 



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Praktische afspraken
Zoom: wat zie je op het scherm

- Check: geluid en de camera aan/ uit vindbaar?
- Speakers view
- Verschillende momenten om vragen te stellen
- Gebruik de chat: woord/ PvO en IR
- Geluid uit en camera aan

Presentator
Presentatienotities
Voordat we aan een voorstelrondje beginnen: even een paar praktische afspraken bij deze online training…



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Even voorstellen…
- Trainers: AnneMarie Hiemstra en Bianca 

Espeldoorn
- Support van Hanneke Heuker
- Griffie Stichtse Vecht: ondersteuning 

gemeenteraad



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Leerdoelen 
Vandaag inzicht in:
- hoe verkiezingen werken en politieke stromingen
- hoe de gemeente bestuurd wordt
- Welke manieren er zijn om als inwoner invloed op het beleid 

van de gemeente uit te oefenen

Training bestaat uit 3 dagdelen:
- Volgende week: rol raadslid, toolbox, kennismaken met lokale 

politiek (speeddates met raadsleden)
- Over 2 weken: hoe zaken lopen tijdens de raadsvergadering

Presentator
Presentatienotities
Training duurt 2-2,5 uur. Deels online, deels luisteren naar podcast en aan het eind interactief deel met casus.Tussendoor ook pauze, dat koppelen we aan het beluisteren van de podcast. Later meer hierover...



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Programma 
3 onderdelen:
- Kennismaking, staatsinrichting op hoofdlijnen (mede via 

kennisquiz)

Podcast burgemeester Ap Reinders:
- Politieke stromingen, verkiezingen & hoe werkt een gemeente
- Pauze
- Nabespreking podcast

- Hoe kunnen inwoners invloed uitoefenen?

Presentator
Presentatienotities
Training duurt 2-2,5 uur. Deels online, deels luisteren naar podcast en aan het eind interactief deel met casus.Tussendoor ook pauze, dat koppelen we aan het beluisteren van de podcast. Later meer hierover...



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Kennismaken & delen politieke drive

- Aantal vragen: kies de vraag die bij jou past
- Vraag het woord via het handje
- Deel eerst je naam/ woonplaats
- Houd je antwoord kort 

Presentator
Presentatienotities
Gebruik het handje om het woord te krijgen. Begin met je naam en woonplaats. KORT antwoord VRAAG: wie verwacht in 2022 op een verkiesbare plek te komen en wil raadslid worden?(geef mensen het woord)VRAAG: wie van jullie is lid van een politieke partij? En wil je delen van welke?VRAAG: wie van jullie heeft zou wel wethouder willen worden?VRAAG: wie van jullie is maatschappelijk betrokken (BV omdat je in een bestuur zit van voelbalclub, of lid van een wijkcommissie…)VRAAG: wie woont al heel lang in SV en voelt zich betrokken bij deze gemeente?VRAAG: wie is nog niet aan het woord geweest? Wat zou je willen leren in deze cursus?Iedereen gehad?



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groter

Kennisquiz
thumbs up/ thumbs down

Presentator
Presentatienotities
Snelle quiz over de hoe Nederland bestuurd wordt. Niet aarzelen, geen prijzen te winnen . Gebruik je duimen: omhoog (ja) of naar beneden (nee)



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Vraag 1

Het recht om te stemmen noem je actief kiesrecht.

Waar of niet waar?

1. Het recht om te stemmen noem je het actief kiesrecht 

Presentator
Presentatienotities
JA. Stemmen is actief kiesrecht.Passief kiesrecht is recht om gekozen te worden.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

2. Blanco stemmen gaan naar de grootste partij. 

Presentator
Presentatienotities
Nee: je gebruikt wel je stemrecht, maar de stem gaat nergens heen.Een blanco stem wordt wel meegerekend bij het opkomst -percentage, maar wordt niet gebruikt bij de zetelverdeling



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Vraag 3

De Eerste Kamer heeft 100 leden. 

Waar of niet waar?

3. De Eerste Kamer heeft 100 leden.

Presentator
Presentatienotities
75 leden,Als de 2e kamer een wet aangenomen heeft, moet het altijd nog naar de 1e kamer. Die kan de wet niet meer wijzigen (dat kan wel door de 2e kamerleden). Alleen aannemen of verwerpen.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

4. De leden van de Eerste Kamer worden 
gekozen door de leden van de Tweede Kamer.

Presentator
Presentatienotities
Nee: door de provinciale staten. Dus indirect: wij als kiezers kunnen stemmen voor de provinciale staten. Die opkomst is vaak laag. Maar het is dus wel heel belangrijk!



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Vraag 6

Het aantal leden van de gemeenteraad is altijd 25.

Waar of niet waar?

5. Het aantal leden van de 
gemeenteraad is altijd 25.

Presentator
Presentatienotities
Afhankelijk van aantal inwoners tussen 9-45. In SV 33 leden van op dit moment 10 verschillende partijen. Schiermonnikoog kleinste gemeente met 9 raadsleden.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Vraag 7

Het maximaal aantal jaar dat iemand in de gemeenteraad mag zitten 
in 12 jaar.

Waar of niet waar?

6. Het maximaal aantal jaar dat iemand 
in de gemeenteraad mag zitten is 12 jaar.

Presentator
Presentatienotities
(Dit is de laatste vraag)Onbeperkt, mits je steeds herkozen wordt natuurlijk.Sommige politieke partijen hebben zelf regels over hoe veel periodes iemand namens de partij zitting kan nemen in de gemeenteraad.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De eerstvolgende gemeenteraads-
verkiezingen zijn 16 maart 2022

Presentator
Presentatienotities
UITLEG (geen vraag meer) Hier zitten we voor bij elkaar vandaag. Landelijk kunnen tussentijds verkiezingen worden georganiseerd. Maar voor de gemeente niet. Elke 4 jaar. 16 maart 2022. Periode daarvoor bereiden de politieke partijen zich voor: partijprogramma, campagne, ook welke mensen komen hoog op de kieslijst, dus maken kans op plek in de raad. 16 maart stemmen. Daarna weten we welke partijen voldoende stemmen hebben voor een zetel in de gemeenteraad.Net als landelijk heb je dan een formatiefase: welke partijen willen met elkaar regeren (en vormen dan de meerderheid: de coalitie). De grootste partij mag dan het voortouw nemen met de onderhandelingsgesprekken. En die partij kiest een verkenner of (in)formateur uit. Vaak binnen een paar weken is duidelijk welke partijen met elkaar de coalitie vormen: deze heeft de meerderheid van de zetels in de raad (minimaal 17). Ze maken met elkaar een coalitieakkoord: schrijven op wat ze willen bereiken de komende 4 jaar.Als tussentijds de coalitie uit elkaar valt, zal men met andere partijen moeten gaan praten en een coalitie zien te vormen. Dus dan geen nieuwe verkiezingen tussentijds, wel nieuwe onderhandelingen tussen partijen om de meerderheid te verkrijgen. Voor heel Nederland op zelfde datum gemeenteraadsverkiezingen.



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groterHoe wordt Nederland bestuurd?

Hoe wordt Nederland bestuurd?

Presentator
Presentatienotities
AnneMarie



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Staatsinrichting
Nederland is een constitutionele monarchie
Een constitutionele monarchie is de aanduiding voor een land 
waarin het koningschap berust op een constitutie of grondwet, 
waardoor de macht van de koning(in) beperkt is.

En een parlementaire democratie
Een parlementaire democratie wil zeggen dat een land een 
parlement heeft met rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordigers. 



Krachtenveld in stappen

Gemeente

Waterschap

Het Rijk 

Provincie

Burgemeester Wethouders Gemeenteraad

Eerste Kamer

Kiezers

Dijkgraaf Dagelijks 
bestuur

Commissaris 
v.d. Koning Gedeputeerden

Provinciale 
Staten

Minister-
president Ministers Tweede Kamer

Algemeen 
bestuur

Krachtenveld

Presentator
Presentatienotities
Kijk naar de pijl.In dit overzicht laten we europa even weg…Het begint bij de kiezer (toelichten vanuit de kiezer):Kiest de gemeenteraad (en jij kunt je verkiesbaar stellen daarvoor!)Kiest het bestuur van het waterschapKiest bestuur provincie (provinciale staten)Kiest leden tweede kamer.We kiezen onze volksvertegenwoordigers.5 bestuurslagen: gemeente, waterschap, provincie, rijk en europa… Op al die niveaus worden wetten en regels gemaakt. Als gemeente kunnen we een aantal regels zelf maken, maar ook moeten we veel zaken die het rijk al besloten heeft uitvoeren.



1. Burgers vertegenwoordigen

2. Goedkeuren, afkeuren of wijzigen van plannen en voorstellen 
(stellen van kaders waarbinnen beleid wordt uitgevoerd)

3. Controleren van de macht

Krachtenveld in stappen

Drie taken van een volksvertegenwoordiger:

Presentator
Presentatienotities
Dit geldt voor alle volksvertegenwoordigers. Dus ook voor een gemeenteraadslid: Volksvertegenwoordigen (je wordt gekozen door hen en zit er namens hen). Vanuit partij: dus vaak partijprogramma zodat je weet waar je voor kiest. VVD//GL andere partij, andere standpunten. Vanuit die standpunten staat men erin.Kaderstellen (hoofdlijnen van beleid goedkeuren) Hoofdlijnen: bv de gemeenteraad gaat over op welke plek er gebouwd mag gaan worden, over hoeveel huizen, de hoogtes etc. Maar niet over de lantarenpalen of welke bomen in het park geplaatst worden… (Vaak lastig: want aangesproken op stoeptegels en praktische zaken, die zijn meest zichtbaar!! Zie je meteen iets van dilemma van volksvertegenwoordiger…!)Controleren: wordt dat wat besloten is en afgesproken door de gemeenteraad ook echt gedaan? Want de gemeenteraad voert het zelf niet uit: dat doen de wethouders en ambtenaren.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Presentator
Presentatienotities
Vragen?Gebruik de CHATGaan we verder met verkiezingen en hoe werkt de gemeente! Daarvoor hebben we de burgemeester gevraagd om een podcast in te spreken. Dan hoeven jullie niet de hele tijd achter het scherm te zitten. Je ontvangt de link naar de podcast. Die kan je zelf beluisteren. Idee: luister op je telefoon, ga lekker even buiten lopen! Podcast duurt ongeveer XX minuten. Daarna kom je terug in deze sessie en is er tijd voor vragen en een onderdeel over hoe inwoners invloed uitoefenen. TIJD NOEMEN HOE LAAT TERUG IN DE SESSIE!!



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

PODCAST burgemeester Ap Reinders

- Politieke stromingen, landelijke en lokale partijen

- Wat doet een gemeente

- 3 bestuursorganen: gemeenteraad, college van 

burgemeester & wethouders en burgemeester 

Zet kop thee en luister naar de podcast (16 minuten). Schrijf je 

vragen op. Zie je terug over 30 minuten! Geluid en camera uit.

Presentator
Presentatienotities
Luister en Schrijf je vragen op.link verzenden!! Dit is de link om hem te kunnen openenOf: >>>  https://soundcloud.com/user-138804166/podcast-politiek-actief-gemeente-stichtse-vecht/s-fWoKbkiynFtDaarna: DOOR NAAR SHEET no 29



Krachtenveld in stappen

Welkom terug!
•Zijn er vragen over de podcast? Zet ze vast in de chat

•Daarna laatste onderdeel van vandaag: hoe inwoners 
invloed kunnen uitoefenen.

Presentator
Presentatienotities
Volgende sheets eventueel te gebruiken ter verduidelijking.Anders alleen no 29 doorlopen.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Verzuiling, politieke stromingen
Socialistisch Algemeen Protestant Katholiek



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Film: De taken van de gemeente

Film 'de taken van de gemeente' met NGT-vertaling

Presentator
Presentatienotities
https://youtu.be/6qCUs2UTc70: De taken van een gemeentehttps://youtu.be/ixKVzwhPm2Y (met NGT-vertaling)

https://youtu.be/ixKVzwhPm2Y


Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Wat doet de gemeente?
Medebewind: uitvoeren van taken van het Rijk

Autonomie/ Zelfstandigheid: zelf beleid maken en uitvoeren

• Huisvesting en ruimtelijke ordening
• Verkeer en vervoer
• Economische zaken en werkgelegenheid
• Sociale zaken
• Milieubeheer
• Onderwijs
• Openbare orde en hulpverlening
• Cultuur, sport en recreatie
• Welzijn, maatschappelijk werk en gezondheid
• Jeugd



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De gemeenteraad

• Gemeenteraad staat aan hoofd van 
gemeente (niet de burgemeester)

• 33 leden
• Nu 10 partijen (landelijk en lokale partijen)
• Ondersteund door de griffie(r)
• Raadslid is betaalde ‘bijbaan’ (15 uur p/wk)

Presentator
Presentatienotities
Op bijeenkomst 2 vertellen we meer over de rollen en taken van een raadslid.Geen D66 en SP op dit moment.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

College van Burgemeester en 
Wethouders (B&W)

• Dagelijks bestuur: besturen binnen kaders die 
gemeenteraad geeft

• 4 wethouders coalitiepartijen
• Benoemd door de gemeenteraad, politieke baan
• Portefeuilles

Presentator
Presentatienotities
Na de verkiezingen: grootste partij kiest met wie ze willen gaan regeren.De partijen die elkaar vinden noemen we de coalitie. De andere partijen de oppositie. De coalitie schrijft op wat ze willen gaan doen: coalitieakkoord (lees het!).Coalitie stelt wethouders voor aan de raad. Raad benoemt de wethouders. Politieke baan! Wethouders verdelen de onderwerpen binnen de gemeente onderling: portefeuilles. Samen met Bm en gemeentesecretaris (baas ambtenaren) heten ze het college van B&W.In SV hebben we 4 wethouders. Namens Lokaal Liberaal (Frank van Liempdt), namsne de VVD (jeroenWillem Klomps), namens het CDA (Hetty Veneklaas) en namens de PvdA (Maarten van Dijk).VRAAG CHAT: wie weet welke wethouder we hebben en van welke partijen ze zijn? 



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De Burgemeester
De Burgemeester wordt benoemd voor 6 jaar.

Taken: 
• Voorzitter van het College van B&W
• Voorzitter van de gemeenteraad
• Openbare orde en veiligheid
• De gemeente vertegenwoordigen
• Gezicht naar buiten, linten knippen 

Presentator
Presentatienotities
De BM is een soort van schakelfunctie. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

De ambtenaren
• De gemeentesecretaris/algemeen directeur staat 

aan het hoofd van de organisatie
• Ambtenaar is adviseur van B&W (vakspecialist)
• Ambtenaren voeren het beleid van de gemeente uit
• Er zijn veel verschillende soorten ambtenaren:
 Vuilnisman
 Medewerker burgerzaken waar je je paspoort 

haalt of bij trouwt
 Archiefmedewerker
 Beleidsmedewerker (van riolen tot jeugdzorg)

Presentator
Presentatienotities
Werken bij SV ongeveer 400 ambtenaren



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Hoe werkt alles samen?
- inwoners kiezen gemeenteraad

- gemeenteraad hoofd gemeente

- gemeenteraad kiest burgemeester: benoemd door Kroon

- gemeenteraad stelt dagelijks bestuur aan: wethouders

- wethouders met burgemeester en gemeentesecretaris ‘college van B&W’

- gemeentesecretaris is baas ambtenaren

- ambtenaren zijn vakspecialist: bereiden besluiten voor en voeren uit 

Presentator
Presentatienotities
Hoe werkt dat nu allemaal samen?Inwoners kiezen de gemeenteraad.De gemeenteraad stelt het dagelijks bestuur aan: de wethouders. Die vormen samen met BM en gemeentesecretaris (de baas van de ambtelijke organisatie) het COLLEGE van B&W.De worden ondersteund door ambtenaren. Vakspecialisten. Die bereiden beleid voor en voeren het uit. Leggen plannen voor aan de gemeenteraad die besluiten neemt.



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groterHoe oefen je invloed uit?

Presentator
Presentatienotities
Bianca We zijn toe aan het laatste onderdeel van vandaag: hoe kunnen inwoners invloed uitoefenen. Als het goed is hebben jullie hier al een filmpje over gezien bij het voorwerk.Ik loop met jullie 3 manieren van beïnvloeding door:Algemene vormenFormele vormenInformele vormen.We kijken naar wie er allemaal van invloed zijn op de gemeenteEn hoe je dat zelf kunt doen: heb een paar casussen en hopelijk straks ook inbreng van jullie…



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Hoe oefen je invloed uit op het beleid van de gemeente?

Film over een inwoner van Den Haag die met haar plan naar de gemeente gaat

Film 'de gemeentepolitiek' met NGT-vertaling

Presentator
Presentatienotities
Filmpje. Zit meteen stukje herhaling in van het vorige deel van de cursus…

https://www.youtube.com/watch?v=XTdDV0lvGvE&list=PL8yT_kNUNZ6NfgQ_IKLf2AeNHhnzT_hS6&index=3&t=0s
https://youtu.be/MBDBb8I2Y9Q


Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Algemene vormen van beïnvloeding
• Stemmen
• Lid politieke partij
• Organiseren van of stemmen bij referendum
• Een petitie starten of tekenen

Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente:
• Dorps-, wijk- en buurtraden
• Adviesraad SD, sportraad, seniorenraad…

Gemeenten organiseren bijeenkomsten om de ideeën van de 
inwoners te horen (burgerparticipatie, bv Omgevingswet)

Presentator
Presentatienotities
Doorlopen sheet: welke manieren heb je als inwoner om het beleid van de gemeente te beïnvloeden.



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Formele vormen van beïnvloeding
Alle officiële procedures, wetten, regels, voorschriften 
en instrumenten die de overheid heeft vastgelegd en 
gebruikt om inwoners van de gemeente in staat te 
stellen gehoord te worden en invloed uit te oefenen. 

Voorbeelden:
• Brief aan de gemeenteraad
• Burgerinitiatief
• Spreekrecht in raad- en commissievergaderingen
• Inspraak
• Bezwaar en beroep



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Informele vormen van beïnvloeding
Publieksgericht en persoonsgericht.

Publieksgerichte acties zijn bedoeld voor een groot publiek.

Voorbeelden:
• Demonstraties
• Manifestaties
• Gebruiken van (massa)media
• Het inschakelen van de media, zoals de (lokale) krant, radio, 

sociale media.
 Ingezonden brieven
 Persbericht 

Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden noemen??



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Informele vormen van beïnvloeding

Persoonsgerichte acties zijn bedoeld voor personen 
met invloed, zoals een gemeenteraadslid of een 
wethouder.

Voorbeelden:
• Een gesprek aanvragen
• Lobbyen (een ander overtuigen van jouw idee of 

plan). 

Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden?



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Negen mogelijkheden

1. Ga stemmen 
2. Zoek contact met politici (lobbyen)
3. Ga bij een belangen- of een actiegroep of bij een politieke  partij
4. Zoek media-aandacht 
5. Ga demonstreren 
6. Stap naar de rechter 
7. Start een burgerinitiatief in de gemeente 
8. Zorg zelf voor een maatschappelijk initiatief
9. Vertoon burgerlijke ongehoorzaamheid

Wat vind jij de beste actie voor de beschreven situatie?

Opdracht: Hoe oefen ik invloed uit op de 
besluiten van de gemeente?

Presentator
Presentatienotities
Mensen zijn lang niet altijd blij met wat een gemeente doet. Wat kan je doen als je het ergens niet mee eens bent? Ik loop een paar mogelijkheden met je door (sheet doorlopen). We hebben een paar casussen voor je. Maar misschien is er iemand die zijn of haar verhaal wil delen. Wie heeft we eens de politiek benaderd en wil daar heel kort iets over vertellen hoe dat gedaan is en wat de uitkomst was? Zo ja: ga hierop verder en wellicht 1 casus nog?Anders: zie paar casussen. Werkvorm: Gebruik de CHAT als je een idee hebt (mensen kort het woord geven voor toelichting)



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

1. 
De gemeente wil bomen kappen in je straat. 
Je bent het hier niet mee eens. 

Wat doe jij?

Presentator
Presentatienotities
Meerdere opties. Wat zouden jullie doen? CHAT gebruiken, (uit groep laten komen)- Jezelf vastbinden aan een boom (burgerlijke ongehoorzaamheid)



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groter

2.
Je wilt dat de winkels in jouw gemeente 
ook op zondag open zijn.

Wat doe jij?



Krachtenveld in stappen

Huiswerk 27 mei: verken de politieke partijen

• Je ontvangt deze week een mail met daarin een overzicht van de 
politieke partijen van Stichtse Vecht.

• Bekijk hun websites/ sociale media. Lees je in!

• 27 mei: eerst ruim uur cursus. Dan uur online speeddates met 
politieke partijen. 

Presentator
Presentatienotities
Korte terugblik:Afronden voor vandaag.Je ontvangt een mail met voorwerk voor sessie 2. (sheet toelichten)



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Terugblik op eerste bijeenkomst

- Terugblik in paar woorden (geluid even aan)
- Vragen voor een volgende keer? Gebruik de chat

- Specifieke vragen voor nu: blijf nog even hangen

Tot volgende week!

Presentator
Presentatienotities
Training duurt 2-2,5 uur. Deels online, deels luisteren naar podcast en aan het eind interactief deel met casus.Tussendoor ook pauze, dat koppelen we aan het beluisteren van de podcast. Later meer hierover...
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