Wat is dat
eigenlijk, een
‘burgeracademie’?
Op een van de eerste bijeenkomsten van
Stadadviseert verzuchtte een enthousiaste
Stadjer: ‘Waarom bestaan er allemaal
opleidingen voor professionals, maar niet
voor actieve burgers?’ Zo werd de eerste
steen gelegd voor de Burgeracademie, een
woord dat spontaan werd geopperd. Want
voor van alles in het leven lijken we een
diploma te moeten halen, maar ‘burger’ ben
je toch gewoon. Of is actief burgerschap nog
niet zo makkelijk? In de Burgeracademie
vind je kennis en inspiratie en worden
ervaringen gedeeld.

De Burgeracademie bouwen we samen

De ‘Burgeracademie’ is een samenwerking tussen actieve bewoners, Stadadviseert, Gemeente
Groningen, CMO STAMM en het Kennisplein. Wil je meebouwen? Mail ons.

Praktische info en aanmelden
De Burgeracademie is in ontwikkeling.
Wil je op de hoogte blijven van wat
we doen? Of je aanmelden voor een
workshop? Stuur een mail naar
burgeracademie050@gmail.com

De eerste bijeenkomsten!
Een vitale democratie
Het is even wennen voor ons allemaal; inwoners, bestuurders en beleidsmakers!
De Burgeracademie organiseert een serie inspirerende bijeenkomsten met kennis voor
en overdenkingen bij de snel veranderende tijden waarin ieder individu en elk initiatief
telt. En waar bewoners het verschil kunnen maken in de stad en in de dorpen.

Een tijdperk van verandering of een verandering van tijdperk?

Martinus Stollenga, o.a. lid van de stedelijke adviesgroep van “Stadadviseert” deelt zijn
ideeën over een veranderde verhouding tussen de burger en de overheid en instellingen,
over initiatieven in de stad, over ontwikkelingen in zorg en welzijn en hoe we van
klacht naar kracht kunnen gaan. Uiteraard is er tijd om daar dieper met elkaar over van
gedachten te wisselen.
Dinsdagavond 11 december van 19.30- 21.30 uur. Meld je aan via de mail, dan brengen
we je op de hoogte van de locatie.

Van idee naar uitvoering: workshop FONDSENWERVING

Hoe oefen je invloed uit op de lokale overheid? Wat doen we met goede ideeën,
initiatieven, met ongevraagde adviezen? Hoe brengen we die in de praktijk? En: hoe
betalen we het? Tijdens deze workshop gaan we in op het gebruik van fondsen.
Woensdagavond 9 januari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie Link050, Oude
Ebbingestraat 55 Groningen. Trainer is Rein de Vries. Meld je aan via onze mail, want vol =
vol (max. 20 personen)

Van ervaring naar ervaringsdeskundigheid

Hoe maak je zo gebruik van jouw ervaring dat je bestuurders en beleidsmakers goed
kunt adviseren? Wat weten we daarover, wat maakt jouw ervaring zo belangrijk en welke
specifieke vaardigheden kun je inzetten? Maak een goede start met deze workshop.
Tijd en locatie van deze workshop maken we nog bekend.

