
Uitleg workshops 
 
Je 2 workshops kiezen. 

Geef dit door aan Jacqueline. 
Je kunt kiezen uit de volgende workshops: 
 
1. Democratie Leeft  
Iedereen heeft te maken met politiek.  
Maar hoe werkt onze democratie precies? 
Kan politiek ook leuk zijn? 
Wat zou jij doen als je de baas van Nederland zou zijn? 
Heb jij vertrouwen in onze politici? 
Tijdens ‘Democratie Leeft!’ leer je hoe onze democratie werkt én ga je in 
gesprek met een politicus. 
Deze workshop wordt gegeven door mensen van Prodemos. 
  

 
2. Wijsheid van de minderheid 
Wat zou jij doen in een land waar de koning heel veel van aardappels houdt? 
En besluit dat er alleen nog maar aardappels verbouwd mogen worden? 
En wat zou jij doen als de meerderheid bij het teamuitje naar de Efteling wil? 
Maar jij eigenlijk liever naar de dierentuin gaat?  
 
Kunnen we een beter besluit nemen?  
Alles zeggen en goed luisteren met je oren en je hart?  
Doe je mee met een gesprek op voeten?  
Of op wielen?  
 
Bij democratie is het de meerderheid die beslist.  
Maar wat gebeurt er dan met alle meningen van de mensen die wat anders 
vinden?  
Deze mensen hebben vaak ook hele goede dingen te zeggen. 
Deze workshop van Anies Souissi en Maud Verheij gaat over: Het goede 
gesprek, De betere ruzie , Het beste besluit. 



 

 

 
 

3. Workshop Maak elkaar STERK!  
In mei 2019 hebben Onderling Sterkleden, leden van LFB en van themacafés 
met elkaar gesproken over hoe je een vereniging sterk maakt. 
En hoe je elkaar daarbij kunt helpen.  
Want we zijn geen eilandjes.   
 
Er zijn nog veel thema's om verder over door te praten.  
Denk bijvoorbeeld aan de financiën of aan leden werven.  
Tijdens deze workshop gaan we daar verder met elkaar over praten. 
Hoe draait een OS vereniging? Of een themacafé? 
Wil je hierover meepraten en veel leren, geef je dan op voor deze workshop. 
De workshop wordt gegeven door mensen van de LFB in samenwerking met 
mensen van OS Meppel. 

4. Maak je Sterk voor Democratie 
Bij Democratie denk je aan meepraten en je eigen mening kunnen zeggen. 
Vind je dit moeilijk om te doen? 
Heb je het gevoel dat er wel eens voor jou wordt beslist? 
 
In deze workshop leer je jezelf Sterk maken. 
Hoe kan jij je mening uiten? 
Hoe kan je zeggen wat je van iets vindt? 
Hoe kan jij je grens aangeven? 
Deze workshop word gegeven daar Ans Broelman en Jacqueline Moelands 

 

 

 

 

 


