Opzet werkgroep Opkomstbevordering
Vrijdag 5 oktober, 10.00 tot 11.00 uur
De werkgroep Op weg naar de verkiezingen wordt geïnformeerd over de activiteiten die de
provincie organiseert om aandacht te geven aan de Statenverkiezingen op 20 maart 2018.
Daarnaast wordt de werkgroep om input gevraagd voor de politiek neutrale provinciale
campagne Ik kies voor Brabant.
Programma
10.00 u

Opening
Arend Meijer, voorzitter werkgroep Op weg naar de Verkiezingen, heet
aanwezigen welkom.

10.05 u

Stand van zaken Op weg naar de verkiezingen
Bregje Lankveld, projectleider Op weg naar de verkiezingen, praat de
werkgroepleden bij over de aanpak van de campagne, hoe de onderzoeken
daarin passen, wat er al is gebeurd en wat er op de planning staat.

10.15 u

Discussie over afwegingscriteria
Het doel van de gezamenlijke politiek neutrale campagne is mensen
informeren en activeren. Met verschillende acties zetten we de spotlicht op
de verkiezingen. Daarvoor hebben een budget. Dat budget is niet oneindig,
dus dat betekent keuzes maken. Graag gaan we met u in gesprek welke
criteria u belangrijk vindt om deze keuzes te maken. Denk aan bereik,
spreiding over de provincie, mis online-off-line. Wat vindt u belangrijk?

10.30 u

Pressurecooker
In februari barsten uw partij politieke campagnes los. De provincie
ondersteunt deze campagnes met de politiek neutrale informatieve
campagne Ik kies voor Brabant. Dat doen we met een mix aan activiteiten. Zo
zullen we ongetwijfeld weer traditionele activiteiten inzetten om Brabanders
goed te informeren, denk aan een website of Stemwijzer. Maar als we doen
wat we deden, krijgen we wat we kregen. En eerlijk gezegd, willen we meer.
Graag gaan we met u in gesprek: op basis van de onderzoeken, uw eigen
ervaringen, signalen die u opving, uw eigen campagne, etc. Wat werkt volgens
u en vooral waarom, en doe ziet u uw eigen rol? We verkennen graag samen
met u de (on)mogelijkheden voor zowel de traditionele als de meer
innovatieve activiteiten.

10.50 u

Terugkoppeling en vervolgafspraken

11.00 u

Afsluiting

