
 
 
Neem deel aan de gratis webinar ‘Transparantie’ 
Zorg voor openheid 
 
Juist in deze tijd, waarin veel stilstaat, zijn we genoodzaakt veranderingen in ons werk door te 
voeren. Zo werken we bij CMO STAMM nu vanuit huis.  We willen er zijn, juist in deze onrustige 
periode. We willen iets positiefs bijdragen en in deze tijd helpen om richting te vinden. Daarom 
verzorgen we vanaf nu ook online bijeenkomsten. Tijdens het gratis webinar laat Liesbeth van de 
Wetering (concernstaf gemeente Groningen) je in één uur kennis maken met het vraagstuk 
‘transparantie’. Gelijkwaardig samenwerken met bewoners vergt inzicht in elkaars wereld. 
Transparante processen, een transparante begroting, nabijheid en duidelijkheid over wat ieder toe te 
voegen heeft aan het samenspel.  
 
“De Gemeente Groningen doet mee aan de landelijke proeftuin ‘Digitale Democratie’. De Gemeente 
Groningen wil via ‘De Stem van Groningen’ een platform creëren voor online participatieprocessen, 
bekend bij en gebruikt door gemeente en inwoners”. 
 
Het webinar vindt plaats op donderdag 9 april om 15:00 – 16:00 uur.  
 
Gratis aanmelden 
Omdat je eerder interesse hebt getoond in de kennisreeks Lokale Democratie ben je uitgenodigd om 
gratis deel te nemen aan de webinar. Het werkt heel simpel. Schrijf je in via onderstaande button. Je 
ontvangt een bevestiging in je mail. Je hoeft geen account aan te maken, je kunt direct deelnemen! 
 
Mis dit niet en meld je aan via: 

 

 
 
 

Kennisreeks Lokale Democratie 
Kennis en inspiratie voor bestuurders, beleidsmakers, inwoners, woon-, zorg- en 
welzijnsprofessionals en andere belangstellenden. Je wilt leren en innoveren. Jouw ervaring 
completeren met de meest recente kennis en inzichten. Geïnspireerd worden. Maar bovenal: 
aangezet worden tot verder denken. Daarom hebben we deze vier academies voor jou geselecteerd.  
 
 

Aanmelden Gratis Webinar Transparantie        ✔ Ik ben er bij! 

CMO STAMM Academie ‘Kennisreeks Lokale Democratie’ 

9 april 2020 Liesbeth van de Wetering (gratis webinar) 
12 maart 2020 Vivian Visser & Lotte Vermeij  
16 januari 2020 Anke Siegers  
27 juni 2019 Yvonne vd Weerd & Hermien Maarsingh 

 

https://cmo-stamm.webinargeek.com/cmo-stamm-academie
https://cmo-stamm.webinargeek.com/cmo-stamm-academie
https://cmo-stamm.webinargeek.com/cmo-stamm-academie
https://cmo-stamm.webinargeek.com/cmo-stamm-academie
https://cmo-stamm.webinargeek.com/cmo-stamm-academie
https://cmo-stamm.webinargeek.com/cmo-stamm-academie


 
 
 
Met thema’s die naar ons idee horen bij democratische vernieuwing: zeggenschap, een brede 
uitwisseling met alle bewoners en openheid. In deze academies worden belangrijke lessen, 
ontwikkelingen en trends gedeeld en worden innovatieve voorbeelden besproken.  
 
De bijeenkomst over Deep Democracy, georganiseerd in 2019, was de eerste in deze reeks van vier. 
De drie overige thema’s zijn: 

1. Besluit waar inwoners over kunnen meebeslissen (zeggenschap); 
2. Organiseer een volledig helder proces van besluitvorming (deliberatie); 
3. Geef inzicht in lokale bestedingen van middelen en organiseer tegenspraak (transparantie). 

 
Lees ook het artikel Eigenaarschap = regie + verantwoordelijkheid over de CMO STAMM Academie 
van 16 januari 2020 van Anke Siegers.  
 
Meer informatie 
Saskia Duursma 
adviseur 
s.duursma@cmostamm.nl 
06 124 139 41 
 

 
 
Deze bijeenkomsten zijn tot stand gekomen met medewerking van: Provincie Groningen, Provincie 
Drenthe en CMO STAMM  
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