
  
UITNODIGING 

Digitale Dag van 
de Lokale Democratie

Donderdag 17 september 2020, van 10.30 tot 16.30 uur.
Deze bijeenkomst vindt online plaats.

Vraagt u zich af hoe uw gemeente haar lokale democratie kan versterken of zelfs 
vernieuwen? In een tijd met veel maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken is 
contact en verbinding met inwoners essentieel om oplossingen te vinden, maar dat is 
niet gemakkelijk. Op 17 september bieden we u voorbeelden, inspiratie en handelings-
perspectieven om uw gemeente op weg te helpen. We dagen u uit om samen te 
komen tot vernieuwende ideeën om de lokale democratie te versterken.

WAT KUNT U VERWACHTEN:

 Kennis delen over hoe het samenspel met bewoners en maatschappelijk 
 middenveld effectief georganiseerd kan worden.

 Inspirerende zoektocht naar maatwerkoplossingen voor de versterking van zowel 
de representatieve democratie, de participatieve democratie en het lokaal bestuur.

 Tips & Tricks over digitale tools, uitdaagrecht en Quick Scan   

 De do’s and don’ts van participatietrajecten gemeente Den Haag

HET PROGRAMMA: EEN DRIELUIK

De Digitale Dag van de Lokale Democratie is een drieluik: u kunt ervoor kiezen om 
aan één of meerdere onderdelen deel te nemen. Het complete programma wordt begin 
september gepubliceerd.



Locatie en tijdstip Online, 17 september tussen 10:30 en 16:30 uur. 

U volgt deze dag op het online congresplatform (Let’s Get Digital) en kunt deelnemen aan één of meer-
dere sessies. De sessies zijn live. Het is daarom van belang om in te loggen op het tijdstip waarop de 
sessie van start gaat. 

Doelgroep  Iedereen die betrokken is bij de vernieuwing van het lokaal bestuur en de lokale democratie.

Aanmelden  Aanmelden kan via: https://vng.nl/aanmeldingsformulier-digitale-dag-van-de-lokale-democratie
Let op: deelname zonder aanmelden is niet mogelijk.
Deelname aan de Digitale Dag van de Lokale Democratie is gratis.

Meer informatie Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan VNG@VNG.nl

 3  14:30 – 16:00 | Atriumlezing Thorbecke 2024: toekomstscenario’s voor lokale democratie en bestuur 

Lucas De Man is een Vlaamse kunstenaar die op speelse manier de publieke ruimte wil omtoveren tot een 
plek van verwondering en verbazing. Tijdens deze Atriumlezing neemt hij u mee op een inspirerende zoek-
tocht naar oplossingen voor de versterking en vernieuwing van de representatieve democratie, de partici-
patieve democratie en het lokaal bestuur. Hoe ziet de lokale democratie en het bestuur eruit in 2024? 

Meer informatie over het VNG Thorbecke-programma 2024 vindt u op 
https://vng.nl/artikelen/thorbecke-2024-maatwerk-in-lokale-democratie-en-bestuur

  16:00 – 16:30 | Napraten en netwerken

2  13:00 – 14:00 | De do’s and don’ts van participatietrajecten gemeente Den Haag

Bent u benieuwd naar de participatieprojecten in Den Haag? Neem dan een kijkje welke projecten in 
de bankschroef staan. We beginnen met presentaties van projecten, om u vervolgens te vragen om 
mee te denken hoe het project op een bepaald punt verder gebracht kan worden. U kunt kiezen uit 
vijf verschillende projecten. Kies het project dat u aanspreekt en denk mee hoe we de lokale 
democratie kunnen verbeteren, zowel in Den Haag als in uw gemeente.  

  14:00 – 14:30 | Pauze / Netwerkcaroussel

1 11:30 – 12:30 | Deelsessie lokale democratie

De sessies gaan onder meer over hoe uw gemeente ...
- digitale participatie kan organiseren ten tijde van corona
-  ruimte geeft aan bewoners en het maatschappelijk middenveld met het uitdaagrecht
-  invulling kan geven aan een nieuwe lokale participatieverordening
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: raadsakkoorden, energiestrategieën, burgerbegroting 
en kernendemocratie.

Meer informatie over Democratie in Actie vindt u op www.lokale-democratie.nl

 
  12:30 – 13:00 | Pauze

 PROGRAMMA 

  10.30 | Inloop

  11:00 | Plenaire opening met Lucas de Man (Stichting Nieuwe Helden)
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