
 
 

 
Waarom het Democratiefestival? 
 
Waarom neemt de overheid (BZK/VNG) het initiatief om dit te organiseren?  

Democratie is belangrijk, maar het vergt wel onderhoud. Met dit festival willen BZK en VNG de 

aandacht vestigen op het in gesprek zijn met elkaar. Mensen ontmoeten die je normaal gesproken 

niet treft, daarmee ideeën uitwisselen en elkaar ruimte bieden om je mening te geven. Zodat 

inwoners een plek hebben om te verwoorden wat zij belangrijk vinden. Er is al een aantal 

succesvolle festivals in Nederland en Europa waar dit gebeurt. 

Wat is de meerwaarde van dit festival? 

Dit is het enige landelijke democratiefestival, waaraan landelijke organisaties en inwoners uit heel 

Nederland deelnemen, om te praten over maatschappelijke vraagstukken. Het is een pilot-editie 

om te zien of het twee waardevolle dagen worden. Het festival wordt nadien natuurlijk geëvalueerd.  

 

Worden er beslissingen genomen op het festival? 

Nee. Op het Democratiefestival brengen we mensen bij elkaar, die normaal gesproken niet in 

contact komen met elkaar. Zodat er ruimte is voor niet gehoorde meningen, ideeën hun weg 

vinden naar de politiek of organisaties die er iets mee kunnen. Het is belangrijk stil te staan bij de 

democratie en ook om de democratie te vieren.  

Wat wordt er zoal besproken op het Democratiefestival? 

Het zijn vooral de aanwezigen die bepalen waarover wordt gepraat. Om dit te faciliteren hebben we 

ervoor gekozen de thema’s te behandelen die de inwoners van Nederland het belangrijkst vinden 

op basis van het continue onderzoek burgerperspectieven SCP. De belangrijkste thema’s volgens 

het SCP zijn: samenleven, werk en inkomen, onderwijs en jeugd, duurzaamheid en zorg. Daarnaast 

komen nog tal van andere thema’s aan bod, zoals: hoe groot mag het verschil tussen rijk en arm zijn 

in Nederland? Wanneer slaat een pittige discussie om in agressie? Hoe worden mensen betrokken 

bij de politiek, die zich normaal niet vertegenwoordigd voelen?  

 

Wanneer is het festival geslaagd?  

Het festival is geslaagd wanneer het gezellig druk is, de bezoekers en programmapartners 

waardevolle dagen hebben beleefd en wanneer de bezoekers het gevoel hebben dat dit festival iets 

toevoegt aan ons land. Bezoekers en andere aanwezigen worden daarom gevraagd naar hun 

ervaringen tijdens de dag(en). Het vragen naar ervaringen doen we onder andere door middel van 

een evaluatie. 



 
 

 

Wordt het Democratiefestival een jaarlijks terugkerend festival? 

Deze eerste editie is een pilot en wordt geëvalueerd. Op basis daarvan wordt bekeken of de formule 

ook landelijk werkt en het festival een vervolg krijgt.  

 

Wanneer is het definitieve programma bekend? 

De komende weken moet het festival nog verder vorm krijgen. De sprekers en activiteiten worden 

de komende maanden bekend gemaakt. De planning is om voor de zomer het programma 

grotendeels rond te hebben.   


