
BESLIS JIJ 
STRAKS 
MEE IN  
DRENTHE?

Vraag je je weleens af hoe de beslissingen worden genomen in de 
Drentse politiek? Of wil je iets voor elkaar krijgen in je provincie, maar 
weet je niet hoe? Volg dan de cursus Politiek Actief en ontdek het! 

Wie weet ben je hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat je zelf actief 
wil worden in de politiek, bijvoorbeeld als Statenlid. De cursus begint  
op dinsdag 15 maart in het provinciehuis in Assen. Meedoen is gratis. 

Wil je je aanmelden voor de cursus?  
Stuur dan een mail naar statengriffie@drentsparlement.nl.  

Cursusprogramma 
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten: 

Dinsdag 15 maart INTRODUCTIE EN KENNISMAKING
 Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
 Verkiezingen / politieke partijen

Dinsdag 22 maart DE PROVINCIE 
 Hoe werkt de provincie?
 De besluitvorming binnen de provincie
 Beïnvloeden van de besluitvorming

Dinsdag 29 maart HET DRENTS PARLEMENT
 Taken en rollen van het Drents Parlement
 De instrumenten van een Statenlid
 Speeddaten met Statenleden

Dinsdag 5 april TRAINING OVERTUIGEND DEBATTEREN 

Dinsdag 12 april BASISKENNIS PROVINCIEFINANCIËN 

Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door:  ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat -   
www.prodemos.nl

Kijk voor meer informatie over de cursus Politiek Actief voor de provincie op  
www.drentsparlement.nl 

Adres
Drents Parlement,  Westerbrink 1,  9405 BJ Assen

Contact
statengriffie@drentsparlement.nl  
0592 - 365 519

Het Drents Parlement vindt het belangrijk dat de groep deelnemers aan deze cursus een 
afspiegeling van de samenleving is. Op die manier komen verschillende invalshoeken aan 
bod. Het Drents Parlement benadrukt daarom dat iedereen welkom is in de cursus.  

  @drentsparlement                    @drentsparlement                     @PSDrenthe 

VOLG DE 
CURSUS
POLITIEK ACTIEF 
VOOR DRENTHE 

VOLG DE CURSUS POLITIEK ACTIEF VOOR DRENTHE 

“Nee, je verandert niet de wereld, maar je hebt wel invloed als Statenlid. Je kunt 
meepraten en meebeslissen en een stukje van jezelf de politiek in brengen. Het geeft 
mij een hoop energie als de dingen die ik inbreng een vervolg krijgen. Dat er echt iets 
gebeurt met jouw inbreng is zo leuk” Ria Haan
“De beslissingen die in de politiek genomen worden hebben invloed op jouw 
leven. Hoe mooi is het dan dat je daarin een rol kunt spelen? Zelf impact kunt 
maken?” Kees Vianen

“Iedereen moet mee kunnen doen. Ook in de politiek. Onze Drents Parlement moet een 
dwarsdoorsnede van de bevolking zijn. Dus met jonge mensen, vrouwen en mensen 
met een niet-Nederlandse achtergrond, andere geaardheid of een beperking. Ook hun 
belangen moeten namelijk vertegenwoordigd worden.” Jetta Klijnsma


