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Bijeenkomsten: schrijf je nu in!

Programma bekend
In april waren de eerste regionale bijeenkomsten van Statenlidnu. Ze waren inspirerend, uitnodigend 

tot discussie en  leerzaam. In september organiseren we de tweede ronde van bijeenkomsten met 

veel aandacht voor klimaatadaptatie, energietransitie, participatie en democratie. We bieden een 

programma dat inspireert en verdiept! Wil je erbij zijn, meld je dan nu aan!

Stephan Kuks en Sofie Stolwijk

Stephan Kuks (watergraaf Vechtstromen) en Sofie Stolwijk 

(programmamanager) zijn beide betrokken bij het 

Deltaprogramma. In hun key-note leggen zij verbanden tussen de 

klimaatadaptatie uit het Deltaprogramma en de energietransitie. 

Wat kunnen provincies doen? Waar zijn er win-win situaties? 

Stephan Kuks verzorgt de key-note in Zwolle en Arnhem, Sofie 

Stolwijk in Dordrecht.

Is het hier een beetje democratisch? Kijken naar participatie 

door de democratische bril.

Onder het motto: het gaat niet om democratische vernieuwing, 

het gaat om democratische kwaliteit! Marije van den Berg van 

Democratie in uitvoering geeft je handvatten om na te denken 

over nieuwe, passende werkvormen en instrumenten voor 

participatie in jouw provincie. Een wegingskader, zo je wilt :) Want 
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hoe bepaal je nu eigenlijk wat goede werkvormen en instrumenten 

zijn om de zeggenschap en invloed van mensen en organisaties 

vorm te geven? Hoe weeg je die? Hoe toets je GS erop? Wanneer 

wordt het er nu democratisch beter op? Van andere manieren van 

overleg, samenwerkingsgroepen, klankborden en panels tot 

adviesraden, maatschappelijke ondernemingen en de klassieke 

inspraak: we zetten de democratische bril op en kijken eens beter 

naar de gemeenschap, provincie en de Staten. En jouw rol daarbij.

Social media strategie

Jaap de Bruijn, auteur van social media for dummies, over hoe je 

komt tot een goede social media strategie. Stem je de strategie 

van jou, je fractie en die van PS op elkaar af of juist niet? Wat is het 

belang van een goede social media strategie bij energietransitie of 

klimaatadaptatie? 

Provinciale staten en participatie: en dan aan de slag

Na de inspirerende key-note van Ferenc van Damme tijdens de bijeenkomsten in april, de key-note over 

klimaatadaptatie en energie-transitie, de workshops van Marije van den Berg en Jaap de Bruijn,  sluiten 

we de bijeenkomsten in september af met een bijdrage uit de praktijk. In Arnhem en Zwolle sluit Thijs de la 

Court van het Gelders Energie Akkoord de bijeenkomsten af. Voor Dordrecht maken we de naam zo snel 

mogelijk bekend. 

Bijeenkomsten in september

In april waren de eerste regionale bijeenkomsten van Statenlidnu. Ze waren inspirerend, 

uitnodigend tot discussie en  leerzaam. Wil je erbij zijn in september, meld je dan nu aan!

Op 6, 14 en 19 september zijn de regionale bijeenkomsten in Dordrecht, 

Zwolle en Arnhem. en Middelburg. Wij hebben weer een interessant 

programma voor u samengesteld. Meer hierover op de website. 

Voor de bijeenkomsten kunt u zich inschrijven via de website.



INSCHRIJVEN
6 september: 

Dordrecht (avond)
14 september: 

Zwolle (middag)
19 september: 

Arnhem (avond)
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