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KOM MET INWONERS NAAR HET 
DEMOCRATIEFESTIVAL!
Wij hopen dat je enthousiast bent om met ongeveer 50 inwoners uit 
jouw gemeente per touringcar naar het Democratiefestival te komen.  
Er is plek voor 25 bussen per dag, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Je kunt kiezen uit twee dagen: 
•  Op vrijdag 30 augustus is het festivalterrein open van 12:00 tot  

0:00 uur. Tot 17:30 uur is er een inhoudelijk programma en in de 
avond wordt het inhoudelijke programma afgewisseld met muziek 
en theater. Avondeten kan op het terrein. 

•  Op 31 augustus is het festivalterrein open van 10:00 tot 20:00 uur. 
Ook op deze dag vindt het inhoudelijke programma overdag 
plaats, tussen 10:00 en 17:30 uur. Daarna is er gelegenheid voor een 
feestelijke avondmaaltijd met muziek. 

De toegang tot het terrein en alle activiteiten op het terrein zijn gratis. 
Er zijn op het festival verschillende eet- en drinkgelegenheden waar 
bezoekers (op eigen kosten) gebruik van kunnen maken.

Wij vragen de gemeenten om de werving van de deelnemers, de 
bus, het programma in de bus, de catering aan boord en eventueel 
een lunchpakket voor rekening te nemen. Uiteraard bestaat ook de 
mogelijkheid dat de gemeente haar inwoners eten en drinken op het 
festival aanbiedt. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

WIE GAAT ER MEE MET DE BUS?
Het Democratiefestival is uitdrukkelijk bedoeld als een interessante dag, 
laagdrempelig en aantrekkelijk voor iedereen: jong en oud, arm en rijk, 
politiek betrokken of niet. De grote uitdaging voor de organisatie is om 
al die mensen, een dwarsdoorsnede van de bevolking, naar Nijmegen 
te krijgen. De fanatieke insprekers, de politicologiestudenten en leden 
van het partijkader melden zich waarschijnlijk als eersten. We willen juist 
ook anderen, zoals gezinnen die anders naar het pretpark zouden gaan, 
jongeren, vrienden- en vriendinnengroepen etc. verwelkomen en hen 
een waardevolle ervaring bieden.

Gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. We vragen alle 
gemeenten om een afspiegeling van de eigen gemeente uit te nodigen.
 
Bij het uitnodigen kun je denken aan de volgende manieren om tot een 
afwisselende samenstelling van de bus komen:

Je kunt verenigingen (sportclub, buurtvereniging, scouting, breiclub 
etc.) aanbieden om elk een aantal mensen af te vaardigen. Een mooie 
methode om als gemeente iets te doen voor je verenigingen en om die 
een klein beetje beter te leren kennen. Vraag de verenigingen om niet 
hun hele bestuur af te vaardigen, maar bijvoorbeeld ook het nieuwste lid, 
een barvrijwilliger, of een vader of moeder die altijd zo trouw langs de lijn 
staat. 

Je kunt ook per partij één of twee raadsleden meevragen, die dan 
op hun beurt weer allemaal iemand uitnodigen. Bij voorkeur een 
‘buitenstaander’, iemand die zich normaal niet of nauwelijks laat horen 
in het publieke debat.

Het kan goed werken om een persoon met een groot netwerk binnen 
de gemeente (bijvoorbeeld een journalist, opbouwwerker, actieve 
vrijwilliger) te vragen om gericht een representatieve afvaardiging 
samen te stellen op basis van demografische en andere gegevens van 
de gemeente. Elke gevraagde persoon neemt één vriend of kennis mee, 
bijvoorbeeld kind, partner of buurman.

Een gemeente kan er ook voor kiezen de betrokken partijen rond een 
actueel thema mee te nemen. Bijvoorbeeld de sportraad en -clubs als er 
een sportnota moet komen, of de winkeliers en omwonenden als er rond 
een winkelgebied iets speelt, etc. In de bus kan dan over het betreffende 
issue met elkaar gesproken worden.

HET DEMOCRATIEFESTIVAL IS 

UITDRUKKELIJK BEDOELD ALS EEN 

INTERESSANTE DAG, LAAGDREMPELIG EN 

AANTREKKELIJK VOOR IEDEREEN. 



Open inschrijving is ook een mogelijkheid, bijvoorbeeld via de 
gemeenteadvertentie of het huis-aan-huisblad. De gemeente kan de 
aanmelders eventueel nog zo selecteren dat een voor de samenstelling 
van de bevolking representatieve groep ontstaat.

De uitnodiging kan ook gelden als ‘beloning’: voor bijvoorbeeld vrijwilli-
gerswerk, een mooie ingezonden brief, iemands inzet op het stembureau, 
een nieuwe werkgever in de gemeente, een nieuwe inwoner, etc.
 
Een beproefde strategie is ook om alle zelfde huisnummers uit jouw 
gemeente uit te nodigen, bijvoorbeeld in 2019 alle huisnummers 19.

Uiteraard zijn ook combinaties van de verschillende methoden mogelijk 
en staat het elke gemeente vrij op een eigen manier te werk te gaan. Als 
er maar geprobeerd wordt om een gevarieerd gezelschap mee te nemen. 

In 2016 is tijdens de Burgerconferentie ervaring opgedaan met het 
uitnodigen van een dwarsdoorsnede van de bevolking. Gemeenten 
kwamen toen ook met een bus met inwoners naar de bijeenkomst. 
Het is door deelnemers als zeer positief ervaren. Negentig procent 
van de bezoekers gaf aan een volgende keer weer te komen. De 
Burgerconferentie werd door hen gewaardeerd met een 8.3 en de 
organisatie met een 8.7. De meest representatieve dwarsdoorsnedes 
kwamen doorgaans van gemeenten die het uitnodigen in zijn geheel of 
voor een deel hadden overgelaten aan mensen met een groot netwerk. 
Te denken valt aan bestuurders of vrijwilligers van grote verenigingen, 
scholen, wijkraden of mensen die werkzaam zijn in het sociaal 
maatschappelijke werk.

WAT DOEN WE IN DE BUS?
De sfeer in de bus is net zo informeel en open als op het festival zelf. 
Het begint met een warm welkom door de burgemeester, die als 
gastheer fungeert. Tijdens de busreis kan die zich laten bijstaan door 
bijvoorbeeld een vrolijke side-kick, die onderweg ook quizmaster 
wordt. Elke gemeente kan zelf de inhoud en vorm van het gesprek 
bepalen. De bedoeling is dat de bezoekers elkaar enigszins leren kennen 
en een lokale kwestie bespreken. Er is even geen wifi en er zijn wel 
plaatsgenoten om een goed gesprek en een leuke dag mee te hebben.

Mogelijke werkvormen: 

• Kennismakingsspel Wie zit er achter mij? Setje vragenkaarten erbij.
•  Quiz. Bijvoorbeeld in de vorm van petje op, petje af. De vragen 

betreffen weetjes over de gemeente.
•  Minidebat. Bijvoorbeeld: maken we een stop of rijden we door? En 

geldt daarbij ‘meeste stemmen gelden’ of houden we ook rekening 
met een minderheid? Dit is een eenvoudige manier om het te 
hebben over kenmerken van onze democratie.

•  Opiniepeiling. Hoe staat de ‘bevolking’ in de bus tegenover 
bepaalde lokale kwesties?

•  Het samen eens worden over één vraag die namens jouw 
gemeente (of algemeen) later die dag op het podium aan een 
van de ministers gesteld gaat worden. Bij veel animo heeft er een 
selectie plaats. 

•  ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’, maar dan als discussiespel. Aan de 
linkerkant rijden we langs een windmolen. Zie je een horizon-
vervuilende vogeldoder, of een stoer staaltje duurzame energie?

•  Leren van elkaar. De breiclub leert de voetbalclub breien. De fanfare 
leert de breiclub trompet spelen. Enzovoort.

ALS GEMEENTE HEBBEN  
JULLIE EEN BELANGRIJKE ROL.  

WE VRAGEN JULLIE OM  
EEN AFSPIEGELING VAN DE 

GEMEENTE UIT TE NODIGEN.
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NB: Gemeenten die meedoen ontvangen in de voorbereiding nog een 
uitgebreide toolkit met spel- en discussievormen voor in de bus, waar 
gemeenten overigens ook los van het Democratiefestival nog iets aan 
kunnen hebben op inspraak- of informatiebijeenkomsten.

De busreis kan ook gebruikt worden om met de groep afspraken te 
maken over gang van zaken op het terrein. Wellicht wil de groep op 
vaste tijdstippen bij elkaar komen voor bijvoorbeeld lunch, diner of een 
bepaald programmaonderdeel.

Wij zijn er als organisatie van overtuigd dat bezoekers een inspirerende 
en leuke dag zullen hebben, vol bijzondere ontmoetingen. Ze kunnen 
zich laten horen en deelnemen aan mooie discussies. Ze komen thuis 
met nieuwe ideeën, frisse inzichten en begrip voor elkaars standpunten.

Voor het aanmelden van jouw gemeente voor het Democratiefestival 
kun je deze link gebruiken. Wacht niet te lang met aanmelden 
want er is beperkt plek. Voor meer informatie kun je op de website 
democratiefestival.nu terecht.

TOT ZIENS OP VRIJDAG 30 

OF ZATERDAG 31 AUGUSTUS IN 

NIJMEGEN!
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https://vng.azavista.com/delegates/register/5c76b25c-0e4c-4cf1-a5f2-044cac110004/64039e356a

