http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/581-participatiewijzer-brugge-met-antwoordenpolitieke-partijen?cat=27 groet van www.poeziebos.be
http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx

Kunt u deze mail niet goed zien? Klik dan hier voor de webversie

Nieuwsflash Juni 2012

Forumdag ‘Lokale participatie en Verenigingen’
- ‘de Verenigde Verenigingen' – 22 juni 2012 Ook in uw gemeente zorgen de verkiezingen van 14 oktober 2012 mogelijk voor een nieuwe coalitie
of burgemeester. Zeker is dat uw gemeentebestuur een nieuwe ‘beleids- en beheercyclus’ zal
volgen, één meerjarenplan moet opmaken en van de Vlaamse regering meer vrijheid krijgt in de
beleidskeuzes.
Welke uitdagingen dat met zich meebrengt voor het middenveld en voor de participatie van uw
organisatie aan het lokaal beleid, ontdekt u op 22 juni 2012 op de ‘FORUMDAG Lokale
Participatie en Verenigingen’. ‘de Verenigde Verenigingen’ nodigt u en uw organisatie uit op deze
intersectorale trefdag.

Programma
9.00u Onthaal
9.30u Verwelkoming
9u45u Keynote 1 / Lokale Participatie en Verenigingen (Maarten Loopmans, KUL) - o.v.
10.15u Peiling Lokale participatie: de feiten, de gevoelens, de vragen
Wat leverde de ‘peiling lokale participatie’ van ‘de Verenigde Verenigingen’ op? We lichten de
resultaten toe, plaatsen ze in het perspectief van de ‘interne staatshervorming’ en detecteren open
vragen. Thema’s: Decentralisering; beleidsparticipatie; adviesraden; nieuwe participatievormen en
financiering van lokale verenigingen.
11.15u Pauze
11.30u Inspiratieronde - parallelle sessies
U kan ter plaatse kiezen aan welke van onderstaande sessies u deelneemt.
‘Boeksprekers’
‘de Verenigde Verenigingen’ interviewde mensen met een mening voor een boek over lokale
beleidscultuur. Vier van deze ‘boeksprekers’ maken live hun punt. En u kan reageren.
* Wim Van Roy (De Wakkere Burger)
* Fernando Marzo (ACLI)
* Luc Joos (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen)
* Luc Goossens (Gezinsbond Mechelen)
‘Uit het veld’

Een beperkte greep van lokale voorbeelden.
* Participatiewijzer Brugge – Hanzestadcoalitie/poëziebosnetwerk
* Het KOLOS-project – Vormingplus Kempen
* Adviesraad 2.0 (ov)
‘Do it yourself’
Woorden wekken en voorbeelden trekken, maar als puntje bij paaltje komt, moet je zelf aan de slag.
We laten u alvast even oefenen.
* Rollenspel: begeleid rollenspel op basis van zelf aangegeven situaties
* Hoe verkoop je je boodschap aan de gemeente? (Begeleiding VVSG)
‘Dark Room’
*Lokale participatie op het web en in filmformaat. Shhht met die popcorn.
12.45u lunch
13.40u Keynote 2 / Making the case for public engagement (Ingrid Prikken, Involve, UK)
14.10u Keynote 3 / Intussen in Nederland (Paul Dekker, Sociaal Cultureel Planbureau) - o.v.
14.40u Pauze / 10 jaar ‘de Verenigde Verenigingen’
15.00u Debattafels
Schuif aan en schuif door aan 5 debattafels. Elke tafel stelt één thema centraal. U kan aan maximaal
3 debattafels deelnemen.
16.00u Conclusie
16.10u Presentatie ‘trendverslag’ en ‘publicatie lokale beleidscultuur’
16.20u Dank je & Drankje
Schrijf u nu in.
Deelname is gratis. De publicatie en het trendverslag zijn ter plaatse te verkrijgen aan 20 euro.

22 juni 2012 * 9.30 – 16.30 uur
Bronks – Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
BRONKS ligt op 15 à 20 minuten stappen van Brussel-Centraal of is bereikbaar met metro 1 of 5, afstappen aan halte
Sint-Katelijne. Ook met tram 51 (halte Vlaamsepoort) en tram 88 (halte Dansaert) ben je er zo.

Wenst u deze mails niet meer te ontvangen, klik dan hier om u uit te schrijven

