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Is deze Topletter niet goed
leesbaar
Klik dan hier voor de webversie

Topletter
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
Hierbij ontvangt u als relatie van Toponderzoek, de Topletter.
Stap in de wereld die onderzoek heet en lees meer over nieuw
burgerpanel TipPanelHoogeveen, een Topper in het vak:
Chantal Roest, het project Democratic Challenge en verder
nog een stukje over het opzetten van een burgerpanel.
Toponderzoek wenst u veel leesplezier en zoals altijd…
Top!

Nieuwtje: TipPanelHoogeveen
In samenwerking met de HoogeveenscheCourant presenteren
wij met trots ons nieuw burgerpanel TipPanelHoogeveen.nl.
Binnen drie weken tijd waren er al meer dan 300
aanmeldingen! De eerste zending is dan al ook de deur uit.
Iedereen vanaf 16 jaar kan via een burgerpanel zijn of haar
mening geven over actuele thema’s in de gemeente. Ons doel
is om de burgerparticipatie in gemeenten te vergroten.
Inmiddels hebben we al 35 burgerpanels in diverse gemeenten
in Limburg, NoordBrabant, Gelderland, Drenthe en Noord
Holland.
Meer informatie? Neem gerust een kijkje op onze vernieuwde
website www.toponderzoek.nl.

Topper in het vak: Chantal Roest
In deze rubriek stellen we 8 vragen aan een topper van dat
vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun
meningen zijn over bepaalde dingen.
Met in deze editie Chantal aan het woord van Uitgeverij De
Maas&Waler.
Topper in het vak

Nieuw burgerpanel:
TipPanel
Hoogeveen

Als mensen ……. Moeten beschrijven in 3 kernwoorden.
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1. Gedreven
2. Creatief
3. Verbindend
Wat maakt u topper in uw vak? Als er één les is die u wilt
meegeven aan iemand in uw vakgebied, wat zou dat zijn?
Tijd heb je niet, tijd maak je. Het is een kwestie van prioriteiten
stellen.
Wat is het belangrijkste advies wat u van een ander
gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Het wordt vaak
gezegd, maar van wie het van oorsprong afkomstig is weet ik
eigenlijk niet.
Lees meer over Chantal op onze website.

Topper in het vak:
Chantal Roest

Hoe zet je een burgerpanel op?
10 stappen om te komen tot een burgerpanel
Het hebben van een burgerpanel is nog nooit zo actueel voor
gemeenten geweest als nu.
Hoe weet je als gemeenten dat je op de goede weg bent? Als
je de juiste dingen doet? En of er draagvlak is voor het
uitvoeren van het coalitieakkoord?
Op onderbuik gevoel kun je veel sturen, maar wat als je
onderbuikgevoel het verkeerd heeft?
Met een burgerpanel weet je het zeker! Maar hoe start je nu
zo’n burgerpanel op?
Hanteer de volgende 10 stappen om te komen tot een (TIP)
burgerpanel:
1. Noteer het doel
2. Identificeer je doelgroep
3. Bepaal onderzoeksmethode
4. Zoek partners
.........
Lees verder

Project: Democratic Challenge
Op 21 maart organiseerde Democratic Challenge een
evenement: 'Van Challenge naar Change'. Het evenement is
georganiseerd om de vormen en ideeën van initiatiefnemers
van burgerparticipatie te bevorderen.

Wat is Democratic Challenge?
Democratic Challenge is een driejarig programma opgericht op
vernieuwing van de lokale democratie. Bij het

Een burgerpanel
hanteert luisteren
als strategie

experimentprogramma staan lokale experimenten centraal.
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passen.
Meer lezen over Democratic Challenge? Klik dan hier.

Democratic
Challenge

Workshop 'Burgers (meer) binden
en boeien bij de lokale democratie'
10 mei a.s. geeft Toponderzoek een workshop op het Notubiz
congres in de Laurenskerk in Rotterdam. In de workshop gaan
we gezamenlijk raadplegende vragen opstellen en testen hoe
we de lokale besluitvorming kunnen verbeteren door de
denkkracht van burgers te mobiliseren.
Meer weten over de workshop? Klik dan hier.

Contact
Heeft u vragen, suggesties of
opmerkingen?
Wij horen het graag van u!
enquete@toponderzoek.com
Neem ook een kijkje op onze
website.
www.toponderzoek.nl

Onderzoeksbureau Toponderzoek
Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
T. 085  4860100
Overheidsdatabase Overheid in Nederland:
www.OverheidinNederland.nl

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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