UITNODIGING
Wij nodigen u van harte uit voor de
Startbijeenkomst Gemeenteraadsverkiezingen
Vrijdag 20 september 2013
van 9.30 tot 13.00 uur
Vergaderruimte Utrecht
Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor uw organisatie worden dit heel
belangrijke verkiezingen. Ze gaan namelijk over de wijze waarop de drie decentralisaties bij
gemeenten worden ingevoerd, maar ook over de omvang en kwaliteit van het voorzieningenniveau
bij gemeenten en de hoogte van de subsidies voor maatschappelijke organisaties.
In de aanloop naar de verkiezingen worden op dit moment door de politieke partijen
verkiezingsprogramma's opgesteld. Die programma's vormen de basis voor de onderhandelingen
die leiden tot nieuwe colleges van B&W. Naar verwachting zullen de meeste partijen hun
programma tussen oktober en december vaststellen. De komende maanden zijn dus cruciaal om de
belangen en wensen van uw organisatie onder de aandacht van de partijen te brengen. Het gaat
erom een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te creëren voor de komende jaren.
Ter ondersteuning gaat de MOgroep leden die daar behoefte aan hebben actief helpen bij het
voorbereiden en uitvoeren van lobby en beleid beïnvloeding. Om te beginnen organiseert de
MOgroep op vrijdag 20 september 2013 de startbijeenkomst Met de MOgroep de
gemeenteraadsverkiezingen in. De bijeenkomst bestaat uit een plenair deel en aansluitend drie
workshops waar elke deelnemer er twee van kan volgen.
Meld u snel aan want vol = vol!
U kunt zich Inschrijven via onderstaande link:
https://visitors.cngrs.com/register.aspx?project=bd8336f0-4c80-4356-baea-b51d54014713
van 7 augustus t/m 12 september
Let u vooral op de keuze van de workshops, voor de inhoud hiervan verwijzen ik u naar bijgaand
programmaoverzicht. (Wanneer u geen workshopkeuze aangeeft kunt u niet verder in het
systeem.)
Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Sandra Wolfsen (030 – 721 07 24, wolfsen@mogroep.nl).
Met vriendelijke groet,
Sandra Wolfsen, beleidsassistent

Programma

Startbijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen
Locatie:
Datum:

Vergaderruimte Utrecht
Pieterkerkhof 23
3512 JS Utrecht
vrijdag 20 september 2013

09.00 – 09.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

09.30 – 09.40 uur

Introductie van het programma

09.40 - 09.50 uur

Welkom door Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep

09.50 – 10.45 uur

Plenair programma

10.45 – 11.35 uur

Workshop 1, 2 of 3

11.35 – 12.20 uur

Workshop 1, 2 of 3

12.20 – 12.30 uur

Samenvatting en afronding

12.30 uur

Informele lunch

Workshops
1.
Contact met politieke partijen
Op weg naar de verkiezingen is het mogelijk om in contact te komen met politieke partijen. Maar
bij wie moet u zijn? En hoe formuleert u uw boodschap? In deze workshop leert u welke momenten
gunstig zijn om in contact te komen met politieke partijen en hoe u dat den het best kunt
aanpakken.

2.
Hoe organiseert ik een succesvolle lobby?
Verkiezingen zijn een erg geschikt moment om in contact te komen met politici. Maar hoe slaagt u
erin hen te beïnvloeden? Waarover gaat u precies lobbyen? Heeft u een alternatief te bieden? Zijn
er organisaties waar u samen mee kunt optrekken? Welke evenementen kunt u organiseren zodat
uw belang(en) goed onder de aandacht komen? En wanneer schakelt u media in?

3.
Sociale media en verkiezingen.
Steeds meer raadsleden, wethouders en ook lijsttrekkers gebruiken sociale media om hun kiezers
te bereiken. Met name Twitter is populair. Wie moet u volgen en wie niet? Kunt u reageren op
berichten? En zo ja, hoe dan? In deze workshop leert u wat het gebruik van sociale media door
politieke partijen voor u aan mogelijkheden bieden.

