HANDLEIDING ‘KRACHTENVELD GEMEENTE’

Korte omschrijving werkvorm
Het Krachtenveld Gemeente is een schematische weergave van de gemeente. Het geeft inzicht in de
positie van de gemeente binnen het staatsbestel, en geeft de verhoudingen binnen en buiten het
gemeentebestuur weer.
Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar
verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de verschillende
onderdelen in op de juiste plek in het Krachtenveld.
Leerdoel
De deelnemers leren uit welke onderdelen het gemeentebestuur bestaat en leren hoe deze
onderdelen zich intern en extern tot elkaar verhouden.
Duur
45 minuten
Wat doet u?
o
o
o

o
o
o

o

Start met het uitdelen van de magneetkaartjes aan de deelnemers.
Plaats het Krachtenveld goed zichtbaar op een magnetisch bord.
Vraag aan de deelnemers in twee- of drietallen na te denken waar de uitgedeelde kaartjes op
het Krachtenveld geplaatst kunnen worden. Stel hiervoor maximaal tien minuten
beschikbaar.
Vraag dan een aantal deelnemers om in groepsverband een kaartje op het Krachtenveld te
plaatsen en te motiveren waarom hij/zij het kaartje op een bepaalde positie heeft geplaatst.
Vertel als docent niet meteen of het kaartje wel of niet juist is geplaatst, maar betrek de
andere deelnemers hierbij.
Bij het behandelen van de kaartjes geeft u – nadat voldoende tijd is gegeven aan de overige
deelnemers om te reageren op de keuze van de deelnemer – theoretische informatie over de
verschillende onderdelen van het Krachtenveld.
Sluit dit onderdeel af door aan de deelnemers te vragen om de blanco Krachtenveldwerkbladen in hun cursusmap volledig in te vullen.

Benodigd materiaal
o Magnetisch bord
o Het Krachtenveld in kleur op doek in A1-formaat en daarbij een setje magneetkaartjes met
daarop de te plaatsen begrippen
o Blanco Krachtenveld Gemeente-werkbladen (is onderdeel van de cursusmap)
o In de bijlagen treft u een ingevuld exemplaar aan (bijlage).
Tip
Voor dit onderdeel kunt u de deelnemers adviseren om de publicatie ‘De gemeente’ te bestuderen.
Deze publicatie kunt u via de webshop van ProDemos bestellen.

Bijlage: nakijkblad krachtenveld gemeente
De volgende begrippen moeten worden ingevuld: 1) Burgemeester, 2) Adviesraden, 3) Europees Parlement, 4)
Media, 5) Provinciale Staten, 6) Ambtenaren, 7) Burgers (2x) , 8) Wethouders, 9) Gemeentesecretaris, 10)
Tweede Kamer, 11) Gemeenteraad, 12) Commissies (voorbereidende vergadering), 13) Griffie(r), 14)
Verenigingen/stichtingen, 15) Rekenkamer (commissie), 16) Politieke partijen, 17) Maatschappelijke
organisaties en 18) Regio.

