
 

Informatieavond in eenvoudige taal 
 
Datum: […] 
Aanvang: […]  
Locatie: […] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tijd Verantwoordelijke Activiteit 

Voorbereiding en ontvangst  

  Inrichten ruimte 

  Aanwezig om ontvangst op te bouwen en horeca check 

  Check technici zaal  

  Check badges en spullen (zorg voor een bel voor de taalambassadeurs) 

  Sprekers aanwezig 

  Ontvangst gasten: badges, presentielijst 

  Ontvangst en doorverwijzen laatkomers 

  Tip: ontvang mensen met broodjes en soep. 

   

Informatiemarkt 

  Alle partijen hebben de beschikking over tafels waar ze hun materialen voor de 

verkiezingen op kunnen presenteren. Een soort informatiemarkt dus. 

 

   

Programma  

  Toelichting gemeenteraadsverkiezingen door ProDemos 

Bevat ook een Q&A onderdeel met vertegenwoordigers van politieke partijen. 

 

Organisatie Contactpersoon Telefoonnummer 

   

   

   

   

   

   



Tijd Verantwoordelijke Activiteit 

  Debat 

We gaan aan de hand van twee of drie stellingen in debat met de aanwezige 

deelnemers en partijen. Kijk hierbij ook naar stellingen die specifiek voor jouw gemeente 

relevant zijn.  

Kan ook opgepakt worden vanuit de oefening 'Over de lijn'. Dit is een onderdeel waarbij 

stellingen op de beamer komen te staan en de deelnemers die dat willen aan de 'eens' 

of 'oneens' kant kunnen gaan staan. Dan kunnen ze vervolgens hierover in debat. Dat 

heeft als voordeel dat de betrokkenheid vergroot wordt en de deelnemers ook worden 

uitgedaagd om deel te nemen.  

 

  Verkiezing meest heldere taal 

Let op: dit onderdeel is optioneel. Er zijn twee opties: een tijdrovende en een 
eenvoudigere. 
 
De tijdrovende optie: 
Vraag tijdig alle partijprogramma’s op en neem ze door.  

Het Taalpanel speelt in deze verkiezing een cruciale rol bij het beoordelen van de 

programma’s. Indien een taalpanel niet voorhanden is, vraag dan een 

vertegenwoordiging van taalambassadeurs. 

Beoordeel zelf ook de taal die in elk programma gebruikt wordt op eenvoudig, gemiddeld 

of ingewikkeld. 

Het partijprogramma dat in de meest heldere taal is geschreven krijgt tijdens de 

bijeenkomst een oorkonde.  

 

Eenvoudigere oplossing: beloon alle partijen die een (apart) programma in heldere taal 
hebben opgesteld met een oorkonde.  

 

Mogelijke aanvulling: de vertegenwoordiger van een politieke partij die in de meest 

duidelijke taal heeft gedebatteerd krijgt ook een oorkonde. 

  Afsluiting en oproep te gaan stemmen! 

Tijdens programma 

  Tijdsbewaking en trouble shooten programma/organisatie aanpassingen 

  Foto’s en socials 

   

Na afloop 

  Opruimen 

   

Nazorg 



Tijd Verantwoordelijke Activiteit 

  Presentjes sprekers 

  Verslag/impressie delen met deelnemers en via social media en overige 

communicatiekanalen 

 


