WORD
PARTNER
VAN HET

3-4
SEPTEMBER
2021

‘IK HEB GELEE
MENSEN MINDERRD DAT
ELKAAR STAAN DVER VAN
SOMS IN DE MEDIAAN HET
LIJKT.’

RDEVOL
‘WE VONDEN HET WAAZIEN ALS
N
OM ONSZELF TE LATE AARDE VAN
W
DE
ORGANISATIE DIE
GEVEN EN
DEMOCRATIE WIL VORM
OR MET
UITDRAGEN EN DAARDOIL GAAN.’
W
MENSEN IN GESPREK

‘IK HEB AL CONTACTEN
GELEGD MET EEN AANTAL
TWEEDE KAMERLEDEN,
DIT GAAT BOVEN MIJN
VERWACHTINGEN UIT.’
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WORD PARTNER
VAN HET DEMOCRATIEFESTIVAL 2021
Wil je met jouw organisatie in gesprek met
meer dan 10.000 mensen? Over onderwerpen
die ons in 2021 allemaal raken, zoals werk en
inkomen, gezondheid, wonen, onderwijs en
jeugd, duurzaamheid en samenleven? Doe mee
als partner van het Democratiefestival 2021, het
grootste inhoudelijke festival van Nederland,
dat ook nog eens leuk is. Het Democratiefestival
is de plek waar je met elkaar en maatschappelijke organisaties praat over wat jij belangrijk
vindt en zal in de zomer van 2021 wederom
plaatsvinden in Nijmegen.
Het eerste landelijke Democratiefestival
vond plaats op 30 en 31 augustus 2019 op het
eiland Veur-Lent in de Waal bij Nijmegen. In
navolging van democratiefestivals in onder
andere Denemarken en Letland
bezochten 6.400 festivalbezoekers
de 36 tenten en podia in de
‘ER ZIJN EEN HELEBOEL uiterwaarden van de Waal. Om
mee te praten, iets te leren,
ONDERWERPEN EN
een ander te ontmoeten of
ORGANISATIES DIE
lol te maken. Dit kon in een
NIEUW VOOR ME ZIJN
ontspannen sfeer bij een van
EN DAT VIND IK HEEL
de meer dan 300 debatten,

LEUK.’

MISSIE: DOE MEE!
Wat bindt ons, wat verdeelt
ons, wat zijn onze problemen
van nu en onze dromen voor de
toekomst? Kunnen we samen
tot ideeën en tot actie komen?
Op dit festival vieren en ervaren
we de democratie: dat we in
een land leven waar je je mening mag geven, waar je mee
mag doen, waar er verschillen
mogen zijn, en waar we samen
keuzes maken.

lezingen, workshops, interviews en theateren muziekoptredens. Naast vele bekende
Nederlanders uit de politiek, cultuur, sport,
het bedrijfsleven en de media trof je op het
festival vooral onbekende Nederlanders van 
0 tot 85 jaar oud. 24 Gemeenten en provincies
nodigden inwoners uit om het festival per
touringcar te bezoeken.

Aantal bussen

De gesprekken en o
 ntmoetingen
deelnemende
smaken naar meer. Mensen
gemeenten:
hebben behoefte om hun
24
verhalen te delen, echt c
 ontact te
maken in plaats van de makkelijke,
maar ook vluchtige contacten online en
via social media. Die behoefte zal in 2021
alleen maar sterker zijn. Praten met elkaar
en luisteren naar elkaar gaf een gevoel van
verbinding. Meer dan de helft van de bezoekers gaven het festival het cijfer 8 of hoger.

→ Quotes afkomstig uit Evaluatie Democratiefestival, Kristof Jacobs, Carmen van Alebeek en Lars
Stevenson, Radboud Universiteit 2019 en evaluaties onder bezoekers, uitgevoerd door VNG Connect

ZO WAS HET
IN AUGUSTUS
2019

‘DEMOCRATIE IS MEER DAN EEN VERZAMELING VAN
FORMELE INSTITUTEN, REGELS EN WETTEN. HET IS O
 OK
EEN MANIER VAN SAMENLEVEN. WE HEBBEN GELEGENHEDEN NODIG WAARBIJ WE ELKAAR ONTMOETEN EN
WAARBIJ MENSEN MET VERSCHILLENDE STANDPUNTEN
MET ELKAAR IN DEBAT GAAN. EN WE MOGEN ONZE
DEMOCRATIE NOOIT VOOR LIEF NEMEN; HET IS GOED
OM ONZE DEMOCRATIE EN VRIJHEDEN TE VIEREN.’
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer d.d. 21 februari 2020

Gemiddeld kreeg het festival het cijfer
7,3, de festivallocatie een 8,7. Bijna 80%
van de deelnemers zei dat het festival
hen echt iets heeft opgeleverd. Om die
reden krijgt het festival een vervolg.

54%

geeft een 8
of hoger

8,7

Cijfer locatie
stadseiland
Veur Lent

78%

v ond het
festival nuttig

90%

vond het

duizenden bezoekers. Het
Democratiefestival 2019
telde 22 partners, die
het festival sponsorden
of subsidieerden of een
of meerdere onderdelen van de programmering verzorgden. Daaronder
de Nationale Politie, Stichting
Jongeren op Gezond Gewicht, KPN, Vattenfall,
ProDemos, NBTC Holland Marketing, het ministerie van Defensie, de Rechtspraak en de
Hersenstichting.

Democratiefestivals vinden inmiddels in 
10 landen plaats met meer dan 550.000
deelnemers. In 7 landen zijn festivals in
voorbereiding. Het Democratiefestival in
Nederland wil komende jaren uitgroeien tot
een jaarlijkse traditie waarbij eens per jaar
een grote, en groeiende groep Nederlanders
zich buigt over de onderwerpen die ons
bezighouden.

Het festival wordt georganiseerd door de
Stichting Voor democratie, recht en het
vrije woord. Deze onafhankelijke stichting
stimuleert activiteiten ter versterking van
de democratie. Founding partners van het
festival zijn het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, de provincie
Gelderland en de gemeente Nijmegen.

Als partner kun je met onze ambitie
meegroeien. Partners, zoals overheden,
bedrijven, maatschappelijke organisaties
en fondsen, ondersteunen de missie van
het festival en kunnen in gesprek gaan met

WIE BEZOCHTEN HET
DEMOCRATIEFESTIVAL 2019?
Leeftijdsopbouw

Cijfer
voor het
festival

79%

g af aan dat
het festival
iets heeft
opgeleverd

festival
aangenaam

Aantal deelnemers
organisatie en
partners: 22
(tent of tijdslot)

GROEI MEE MET ONZE DROOM

7,3

WAT VONDEN DE
BEZOEKERS VAN
HET FESTIVAL?

Wat was
er te
doen?

350

sprekers en
performers

200

optredens en
onderdelen

36

podia en
tenten

6.417 BEZOEKERS!
Verhouding
man-vrouw

Hoogst genoten
opleiding:

26%

is lid van een
politieke partij
(Nederlandse
bevolking: 2%)

2%

8%

12%

7%

5%

6%

9%

14%

13%

10%

8%

4%

2%

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75+

Man 45%
Vrouw 55%
Nederland:
50-50%

Basisonderwijs, Vmbo,
Havo/Vwo, Mbo 15%
Hbo 30%
Wo 55%

Kom met inwoners naar
het Democratiefestival
Wil je jouw inwoners trakteren op een onvergetelijke dag?
Een dag met honderden optredens, gesprekken en activiteiten,
die gaan over de belangrijkste thema’s in ons land en in jouw
gemeente of provincie? Samen met meer dan 10.000
Nederlanders van 0 tot 85 jaar oud, onder wie talloze 
bekende Nederlanders uit de politiek, cultuur, sport,
media en het bedrijfsleven? Stap dan in de bus en
bezoek het D
 emocratiefestival 2021.

Waarom stap je als
gemeente of provincie
in de bus naar het
Democratiefestival?
Het is simpel, voor een onvergetelijke
dag. 24 Gemeenten en provincies
gingen jou voor in 2019 en bezorgden
een groep inwoners een geweldige
dag. Zoals de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Assen, Etten-Leur, De Fryske
Marren, Lochem, Utrecht, Zaanstad, de
Vereniging van Drentse Gemeenten
en de provincies Groningen, Limburg
en Overijssel. Zij kwamen met 20 tot
50 personen per touringcar. Of per
fiets, zoals de gemeente Beuningen.
Eigen programma
Je kunt ook als programmapartner
meedoen. Zo kun je in een eigen tent
of op een eigen podium een tijdslot
huren voor een eigen programma
voor gasten. Denk aan een debat,
talkshow, quiz, workshop, interview,
persoonlijk verhaal of optreden. De
provincie Gelderland programmeerde
in 2019 twee dagen lang sessies in een
eigen debatarena. De organisatie van
het festival denkt graag mee over de
mogelijkheden.
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‘HET DEMOCRATIEFESTIVAL
WAS LEUK EN WAARDEVOL. BIJZONDER
WAREN DE PUBLIEKSTREKKERS, DE
VELE ONTMOETINGEN EN DE PLEKKEN
WAAR BEZOEKERS AAN HET WOORD
KWAMEN. HET FESTIVAL LIET ZIEN DAT
DEMOCRATIE LEEFT.’

www.democratiefestival.nu

Namens de Stichting Voor democratie,
recht en het vrije woord
VNG Connect
Marlies Dunning (06-14680922)
info@democratiefestival.nu

8 redenen om jouw
inwoners uit te nodigen
1. Inwoners leren kennen

Samen het Democratiefestival
beleven is een leuke, ontspannen
en informatieve manier om als
bestuurder, politicus of ambtenaar
inwoners beter te leren kennen en
te horen wat hen bezighoudt. Op
zo’n dag krijg je de tijd echt naar
inwoners te luisteren. De gezamenlijke belevenis versterkt de
onderlinge band.

2. Inwoners bedanken

Je kunt de banden aanhalen met
inwoners die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de gemeenschap, zoals vrijwilligers. Een
uitnodiging krijgen van de burgemeester of de commissaris van de
Koning voelt als een eer en wordt
extra speciaal als die er zelf bij is.

3. Inwoners laten participeren

Je kunt inwoners uitnodigen met
wie je wilt doorpraten over beleid
of die je wilt laten meebeslissen
over een plan. Zo organiseerde
de gemeente Heumen voor haar
inwoners een sessie over Deep
Democracy in de VNG-partnertent.
De gemeente Zaanstad nodigde
inwoners uit die deelnamen aan
een participatietraject.

4. Banden aanhalen met groepen
die je weinig hoort

Sommige burgers laten vaak van
zich horen bij participatietrajecten.
Groepen als jongeren of inwoners
met een migratieachtergrond hoor
je minder vaak. Tijdens de busreis en
het festival kun je met hen banden
aanhalen en horen wat hen bezighoudt. Je kunt dit koppelen aan een
project van een school of een buurt.

5. Groepen met tegengestelde
belangen in gesprek brengen

Je kunt groepen samenbrengen
die tegenover elkaar staan rond een
plan of thema. Met als doel meer
begrip kweken voor elkaars standpunten of achtergrond. Op het festival ervaar je dat je op veel manieren
kan praten over meningsverschillen.

6. Onderwerpen toetsen onder
inwoners

Je kunt een representatieve groep
inwoners samenstellen en bij hen
onderwerpen toetsen. Bijvoorbeeld
aan de hand van stellingen die je
de deelnemers voorlegt in de bus
of in een tent op het festivalterrein.
Anders dan bij reguliere (online)
enquêtes kun je zo goed luisteren
en doorvragen.

Hoe werkt het?
Je bepaalt zelf wie je uitnodigt en
op welke dag je met inwoners het
Democratiefestival bezoekt. De
toegang tot het terrein en de activiteiten zijn gratis. Er zijn eet- en
drinkgelegenheden waar bezoekers op eigen kosten gebruik van
kunnen maken. Of boek een gezamenlijke lunch of borrel voor je
gasten bij de festivalorganisatie.

‘WE GAAN ONZE INWONERS EN ONDERNEMERS
WEER UITNODIGEN OM
MET ONS MEE TE GAAN.’

7. Bevorderen betrokkenheid
van medewerkers en relaties

Je kunt medewerkers uit de gemeentelijke en provinciale organisatie de dag laten begeleiden. Dat
motiveert en bevordert de betrokkenheid met inwoners. Dit geeft
ook een gevoel van verbondenheid
en trots. Ook kun je vertegenwoordigers van verenigingen, belangengroepen en andere relaties
meenemen.

8. Netwerk vergroten van
gemeente en provincie en
haar inwoners

Gemeenten en provincies en haar
inwoners kunnen op het festival
hun netwerk vergroten. In 2019
waren bijna alle landelijke politieke partijen aanwezig, te weten
CDA, ChristenUnie, D66, Forum
voor Democratie, GroenLinks,
PvdA, Partij voor de Dieren, SGP,
SP, VVD, 50Plus. Er deden tientallen Kamerleden, lokale, provinciale en Europese volksvertegenwoordigers en bestuurders mee.
Net als honderden invloedrijke
Nederlanders uit de sectoren cultuur, zorg, sport, bestuur, milieu,
bedrijfsleven en media.

‘ER ZIJN EEN HELEBOEL
ONDERWERPEN EN ORGANISATIES DIE NIEUW VOOR
ME ZIJN EN DAT VIND IK
HEEL LEUK.’

We vragen
gemeenten
en provincies om
de werving van de deelnemers,
het programma in de bus, de
catering aan boord en eventueel
een lunchpakket voor rekening
te nemen. De organisatie kan
helpen bij het regelen van een
touringcar.

Wie nodig je uit?
Het Democratiefestival is
‘EEN MOOIE EN
voor iedereen. Jong en
INFORMELE MANIER
oud, arm en rijk, politiek
OM BURGERS EN POLITIEK
BIJ ELKAAR
betrokken of niet. We
TE BRENGEN.’
vragen jou als g
 emeente
of provincie om een zo
goed mogelijke afspiegeling van
de bevolking uit te nodigen. Dus naast de
fanatieke insprekers, politicologiestudenten
en leden van het partijkader, die zich vaak
als eersten melden, ook gezinnen, jongeren
en vriendengroepen. In deze folder vind je
suggesties hoe je dit doet, maar het staat je
vrij op jouw manier te werk te gaan.

Hoe zorg je voor een
gevarieerd gezelschap?
↳ Je kunt verenigingen en clubs
vragen om mensen af te
vaardigen. Vraag niet zozeer
bestuursleden, maar ook het
nieuwste lid, een barvrijwilliger, of een ouder die trouw
langs de lijn staat.
↳ Je kunt per partij één of twee
raadsleden meevragen, die
dan op hun beurt weer iemand uitnodigen. Bij voorkeur
iemand die je amper hoort in
het publieke debat.
↳ Je kunt iemand met een groot
netwerk vragen een afvaardiging samen te stellen. Denk
aan bestuurders, wijkraden,
vrijwilligers op scholen en in
het maatschappelijk werk,
lokale journalisten of iemand
van de kinderraad. Iedere
genodigde neemt weer één
vriend of kennis mee, een
kind, partner of buurman.
↳ Je kunt ook betrokken groepen rond een actueel thema
meenemen. Bijvoorbeeld de

sportraad en -clubs als er een
sportnota moet komen, of
winkeliers en omwonenden
als er rond een winkelgebied
iets speelt.
↳ Je kunt inwoners via open
inschrijving uitnodigen. Bijvoorbeeld via Facebook, een
gemeenteadvertentie, het
huis-aan-huisblad of mailings.
Uit de aanmeldingen kun je
een representatieve groep
samenstellen.
↳J
 e kunt de uitnodiging als
een ‘beloning’ of ‘aardigheidje’ presenteren. Denk aan
inwoners die zich verdienstelijk maken voor de samenleving, zoals vrijwilligers. Of
een nieuwe werkgever in de
gemeente, een nieuwe inwoner, etc.
↳ Een leuke manier is om alle
zelfde huisnummers uit jouw
gemeente uit te nodigen,
bijvoorbeeld in 2021 alle huisnummers 21.

Wat heeft het
bezoek aan het
Democratiefestival de
bezoekers
opgeleverd?
Op dit festival
heb ik…
… meer standpunten
leren kennen dan die
van mezelf
49%
… informatie gekregen
waardoor ik mijn
standpunten beter
kan onderbouwen
57%
… mensen ontmoet die
ik normaliter niet zo
snel zou ontmoeten
57%
… mijn mening kunnen
uiten
59%
… meer begrip gekregen voor mensen
met andere standpunten
35%
…informatie gekregen
waardoor ik anders
ben gaan denken
33%
… nieuwe manieren
geleerd waarop je
met elkaar in gesprek kunt gaan
39%

Wat doen we
in de bus?

De sfeer in de bus kun je net
zo informeel en open maken
als op het festival zelf. Dit
begint met een warm welkom
door een ambtsdrager, die
als gastheer of gastvrouw
fungeert. Bijvoorbeeld bij
gestaan door een side-kick, die
onderweg quizmaster speelt.
Je kunt de inhoud en vorm
van het g
 esprek zelf bepalen.
Zo kunnen de genodigden
elkaar leren kennen en je
kunt een lokale kwestie
bespreken. En je maakt met
de gasten a
 fspraken over het
festivalbezoek. Wellicht wil de
groep op vaste tijdstippen bij
elkaar komen voor lunch, 
diner of een bepaald
programma-onderdeel.

‘IN DE DEBATTEERTEMPEL HEB
IK GENOTEN VAN JONGEREN DIE
CORRECT EN VURIG HET DEBAT
AANGINGEN MET DE AANJAGER
EN HET PUBLIEK.’

Tot ziens op
vrijdag 3 of
zaterdag
4 september!
Veur-Lent
Nijmegen

Mogelijke werkvormen:
↳K
 ennismakingsspel. Wie zit
er achter mij? Met een setje
vragenkaarten.

↳O
 piniepeiling. Hoe staat de
‘bevolking’ in de bus tegenover bepaalde lokale kwesties?

↳ Quiz. Bijvoorbeeld in de vorm
van petje op, petje af. Met
vragen en weetjes over jouw
gemeente.

↳ Het samen eens worden
over één vraag die later op 
het podium aan een van de
ministers of Kamerleden
gesteld gaat worden.

↳M
 inidebat. Bijvoorbeeld:
maken we een stop of rijden
we door? En geldt daarbij
‘meeste stemmen gelden’ of
houden we ook rekening met
een minderheid? Kortom,
democratie in de bus.

↳ ‘ Ik zie ik zie wat jij niet ziet’,
maar dan als discussiespel.
Aan de linkerkant rijden we
langs een windmolen. Zie je
een horizonvervuilende vogeldoder, of een staaltje duur
zame energie?

Gemeenten en provincies die meedoen
ontvangen vooraf een uitgebreide toolkit
met spel- en discussievormen voor in de bus. 
Deze kun je ook gebruiken voor inspraak- en
informatiebijeenkomsten.

Dé reden om je
nu aan te melden
We zijn ervan overtuigd dat bezoekers
een inspirerende en leuke dag zullen
hebben, vol bijzondere ontmoetingen.
Ze krijgen mooie discussies aangeboden en kunnen zich laten horen.
Ze komen thuis met nieuwe ideeën,
frisseinzichten en begrip voor elkaars
standpunten.

Aanmelden:

www.democratiefestival.nu
Namens de Stichting Voor democratie,
recht en het vrije woord
VNG Connect
Marlies Dunning (06-14680922)
info@democratiefestival.nu

IER MENSEN
‘JE ONTMOET H HET DAGELIJKS
L IN
DIE JE NORMAA ENKOMT. ALLEEN AL
LEVEN NIET TEG TOPRECHTERS IN HET
OF
DIE GENERAAL HEBT DE KANS OM HEEL
. JE
PARTNERDORP ENSEN VRAGEN TE STELLEN
M
.’
DICHTBIJ DIE
JIJ NOG MEE ZIT
R
A
A
W
N
E
G
IN
D
OVER

GEN
‘ONZE DAG IS VANMOREN EN
OM NEGEN UUR BEGONNHT WEER
AC
WE GAAN PAS OM HALFLANGE DAG,
WEG VANAVOND. EEN VOORBIJ,
MAAR DE TIJD VLIEGT LEMAAL
AL
WANT HET BOEIT ME
HEEL ERG.’

DE HERSENSTICHTING:
‘GOED GEORGANISEERD,
DUIDELIJKE INFO VOORAF,
LEUKE INNOVATIEVE PODIA, VEEL VARIATIE. HEEL
GESCHIKT OM ONZE ONDERWERPEN ZOALS HET BELANG
VAN SLAAP EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL
ONDER DE AANDACHT TE
BRENGEN.’

DE RECHTSPRAAK:
‘DE BETROKKEN VRIJWILLIGERS,
VAN BELEIDSADVISEURS TOT
RECHTERS, VONDEN HET HEEL
LEUK OM HUN ERVARINGEN TE
DELEN MET HET PUBLIEK EN
HEBBEN DIT ALS EEN SUCCES
ERVAREN. DE GOED BEZOCHTE
SESSIES SLOTEN AAN BIJ HET
STREVEN VAN DE RECHTSPRAAK
OM OP MEER LAAGDREMPELIGE
MANIEREN MENSEN BIJ HET
RECHT TE BETREKKEN.’

MEDIA-AANDACHT (O.M.)
AD, ANP, BinnenlandsBestuur,
GeenStijl, De Gelderlander, Hart van
Nederland, Jinek, NOS Journaal, NOS.nl,
Nederlands Dagblad, NRC, Omroep
Gelderland, Radio 1, De Stentor,
De Telegraaf, Trouw, TV Oost,
de Volkskrant.

Namens de Stichting Voor
democratie, recht en het vrije woord
VNG Connect
info@democratiefestival.nu

DEMOCRATIEFESTIVAL.NU

