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NADENKEN OVER EUROPA  

VADEMECUM VOOR DE LEDEN VAN HET CVDR VOOR HET ORGANISEREN VAN 

LOKALE EVENEMENTEN 

 

 

WAT HOUDT NADENKEN OVER EUROPA IN? 

 

„Nadenken over Europa” is een door het Europees Comité van de Regio’s gestart initiatief dat 

burgers de ruimte biedt om hun ideeën, gedachten en meningen naar voren te brengen over wat de 

Europese Unie moet zijn. In deze context worden regionale en lokale autoriteiten verzocht een dialoog 

aan te gaan met de burgers en om feedback te verzamelen over hun problemen, ideeën, voorstellen en 

ideeën over de toekomst van de EU. Het CvdR zegt toe dat het de stem van de burgers wil laten horen 

in het lopende politieke debat over de toekomst van Europa en dat het een dialoog met mensen in 

eenvoudige bewoordingen tot stand wil brengen omtrent gedeelde waarden, met de mogelijkheid om 

hun zorgen en concrete voorstellen in het debat op EU-niveau te berde te brengen. 

 

Naar aanleiding van het vrijwillig initiatief van zijn leden is het Europees Comité van de Regio’s 

(CvdR) bereid steun te verlenen voor het organiseren van lokale evenementen in heel Europa in 

2017, voornamelijk in de vorm van „debatten met de burgers”, op initiatief van de leden, regio’s, 

provincies, steden en hun nationale verenigingen en samen met andere Europese instellingen in de 

lidstaten. 

 

Verder kunnen ook regionale parlementen of lokale raden politieke debatten op gang brengen 

over „Nadenken over Europa”. De conclusies van deze debatten of eventueel goedgekeurde 

verklaringen en resoluties kunnen opgenomen worden in het CvdR-advies “Nadenken over Europa: de 

inbreng van regionale en lokale overheden bij het herstellen van het vertrouwen in de Europese Unie”, 

waar de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, om heeft verzocht.  

 

De resultaten van de reeks lokale evenementen “Nadenken over Europa” in 2017dienen als input 

voor de bijdrage van het CvdR aan Nadenken over de EU, die gebaseerd wordt op een resolutie 

over de Toekomst van Europa , die wordt goedgekeurd tijdens de CvdR-zitting in februari 2017; een 

advies over “Nadenken over Europa: de inbreng van regionale en lokale overheden bij het herstellen 

van het vertrouwen in de Europese Unie”, dat in oktober 2018 wordt goedgekeurd, vóór de start van de 

campagne voor de Europese verkiezingen van 2019. 



WELKE STEUN KAN HET CVDR AAN UW LOKAAL EVENEMENT BIEDEN? 

 

Op grond van de financiële beschikbaarheid kan het CvdR voor de volgende activiteiten zorgen (niet-

uitputtende lijst): 

Steun vóór het evenement 

 Planning van het evenement — steun voor het concept, inclusief agenda / gespreksleider/ 

sprekers/ coördinatie van organisatorische taken / vaststelling van plaats / opmaak / visuele 

identiteit, decoratie 

 Sprekersset voor CvdR-leden: inclusief voorstellen voor de opbouw van een debat / 

promotierichtsnoeren / verzoek om feedback n.a.v. het evenement 

Uitvoering van het evenement 

 Kosten van gespreksleider 

 Vertolking - halve dag  

 Communicatiesteun: via pers, web, audiovisuele en sociale media 

 Vergoeding van reiskosten voor een beperkt aantal CvdR-leden die als spreker deelnemen 

 Distributie van materiaal, publicaties + speciale posters " Nadenken over Europa" 

 Ad-hoc mediapartnerschappen voor een maximale zichtbaarheid van het evenement 

 Ad-hoc campagnes in de sociale media voor een maximale zichtbaarheid van het evenement 

 

 

WAT ZIJN UW TAKEN ALS ORGANISATOR? 

 

 Zorgen voor de logistiek - locatie + technische voorzieningen  

 Uitnodiging van sprekers 

 Ontwikkeling van communicatieacties (via regionale en lokale media) 

 Zorgen voor de verzameling van feedback over het evenement (ook via de app) en follow-

up van de resultaten als input in de werkzaamheden van het CvdR 

 

 

VOORWAARDEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN LOKAAL EVENEMENT MET 

HET CVDR 

 

1. Een CvdR-lid dat steun verleent, het initiatief neemt en deelneemt aan het lokale 

evenement. 

 

2. Een flinke dosis enthousiasme en motivatie van de lokale ontvangende autoriteit en 

partners zijn essentieel voor een geslaagd evenement. 

 

 

ENKELE TIPS VOOR EEN BETERE ORGANISATIE 

 

1. Deel uw idee en agenda ruim van te voren met het Europees Comité van de Regio's: dingen 

zijn complex en moeten in een vroeg stadium besproken worden. Laten we samen plannen! 

 

2. Volg het format voor een debat met de burgers en pas het concept van uw evenement aan 



aan de lokale prioriteiten in uw regio of stad. 

 

3. Houd rekening met politieke verhoudingen, genderevenwicht en de presentatie van 

verschillende politieke standpunten.  

 

4. Denk na over synergie: uw evenement kan gecombineerd worden met een externe CvdR-

vergadering  

en/of met relevante nationale evenementen (bijvoorbeeld algemene vergaderingen van 

nationale of Europese verenigingen). 

 

5. Organiseer uw evenement in partnerschap: neem contact op met EU-instellingen. EDIC’s, 

REP’s, EPIO’s kunnen uw partner zijn! Zoek contacten op Europe in My Region 

 

6. Zorg voor goede documentatie (foto’s, video, verslag), maak optimaal gebruik van 

partnerschappen met de media (pers, tv, radio) en sociale media. Ons communicatieteam staat 

klaar om u te helpen. 

 

7. Put inspiratie uit andere evenementen die in heel Europa plaatsvinden op initiatief van andere 

CvdR-leden, regio’s en steden. Lees meer over eerdere lokale evenementen op onze website. 

 

 

HOE ZIET HET FORMAT VAN EEN LOKAAL EVENEMENT ERUIT? 

 

 Structuur: 2 uur debat tussen panelleden en deelnemers o.l.v. een professioneel journalist. De 

leden van het panel beantwoorden hoofdzakelijk vragen van de gespreksleider en het publiek. 

Format van de dialoog met de burger: participatief en open, uitgaande van een open ruimte 

voor discussie tussen deelnemers en politieke vertegenwoordigers  

 

 Sprekers/ panelleden: maximaal 4 CvdR-leden (inclusief het lokale CvdR-lid dat als gastheer 

optreedt). Overige sprekers: vertegenwoordiger van de nationale regering, andere EU-

instellingen (EP-leden, commissarissen), deskundigen op het gebied van een bepaald 

onderwerp, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Het aantal sprekers moet 

worden beperkt ter wille van een echte interactie met het publiek. 

 

 Inhoud/zwaartepunt van het evenement: de dialoog met de burger kent geen vaste thema’s of 

voorgeschreven onderwerpen. Vrijblijvende opgave van onderwerpen: het democratische 

tekort, de integratie van migranten, radicalisering, investeringen, sociale, economische en 

territoriale cohesie, vaardigheden van de jeugd, de digitale agenda, de energie-unie, het 

milieu, de bestrijding van klimaatverandering, sociaal beleid, de aanpak van de 

globalisering, economische modellen voor Europa. 

 

 Echte verhalen en bewijzen: afhankelijk van het gekozen thema moeten de EU-instellingen in 

Brussel, alsook het CvdR-hoofdgebouw geprikkeld worden om met relevante, echte verhalen 

over uw regio of stad te komen, waaronder over de publieke opinie over de EU en haar beleid. 

 

http://cor.europa.eu/nl/regions/pages/europe-in-my-region.aspx
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu


 Doelgroep: het lokale evenement moet zo inclusief en open mogelijk zijn. In het algemeen en 

niet-uitputtend omvat de doelgroep: diverse leeftijdsgroepen, structurele niet-stemmers, 

studenten en leraren, het mkb, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, universitaire en 

academische vertegenwoordigers, lokale en nationale media, lokale politici en 

verenigingen van lokale overheden. 

 

 Feedbackmechanisme: specifieke instrumenten worden ontwikkeld om feedback te 

verzamelen van deelnemers, met inbegrip van systematische verzameling van feedbackvragen 

en ad hoc feedbackfiches, ook via de sociale media (Twitter). Dit is mogelijk via de enquête 

„Nadenken over Europa”, geleverd door het CvdR-directoraat Communicatie via een 

onlinetoepassing. De app is een vlot te begrijpen feedbackformulier dat alle deelnemers in hun 

moedertaal reeds vóór en tijdens het evenement kunnen invullen. De feedback is van essentieel 

belang voor de bijdrage van het CvdR aan het “Nadenken over de EU” en voor het 

leveren van ideeën voor de verdere hervorming van de EU. 

 

 

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN? 

 

Willen leden een evenement organiseren, dan dient elk voorstel voor een lokaal evenement "Nadenken 

over Europa" door de organisatoren te worden ingediend ten minste drie maanden voordat dat het 

evenement plaatsvindt via een eenvoudig online aanmeldingsformulier dat beschikbaar is op 

www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Daarom wordt u verzocht de relevante regelgeving - CvdR besluit 

nr. 028/2016 zorgvuldig te lezen (tekst beschikbaar in alle EU-talen) en onzewebsite voor lokale 

evenementen te bezoeken. Het voorstel wordt intern beoordeeld en zal in geval van financiële 

implicaties ter goedkeuring aan de begrotingsautoriteit worden voorgelegd. 

Na goedkeuring van het evenement door het CvdR verstrekt het directoraat Communicatie, eenheid 

Evenementen organisatoren een “praktische checklist - richtsnoeren voor organisatoren”, inclusief 

technische specificatie voor alle diensten van het CvdR via externe contractanten.  

 

*Opmerking: overeenkomstig artikel 11.8 van Besluit nr. 28/2016 kan het CvdR geen steun verlenen 

aan lokale evenementen die worden georganiseerd in de drie maanden voorafgaand aan nationale of 

regionale verkiezingen. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer met ons delen, neem dan contact op met het directoraat Communicatie. 

Contact: eulocal@cor.europa.eu 

 

_____________ 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Corlocalevents
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu
http://cor.europa.eu/nl/events/Pages/cor-local-events.aspx
http://cor.europa.eu/nl/events/Pages/cor-local-events.aspx
mailto:eulocal@cor.europa.eu

