
•  Hoe gaat het met de democratie in 
jouw gemeente?

•  Wat vinden raadsleden, ambtenaren, 
collegeleden en inwoners van het lo-
kale samenspel?

•  Hoe kan dat (nog) beter?
Wil je met die vragen aan de slag? Dat 
kan met de Quick Scan Lokale Demo-
cratie!

Hoe werkt dat?
De Quick Scan Lokale Democratie 
(QSLD) helpt in kaart te brengen hoe 
het staat met de lokale democratie in 

jouw gemeente. Raadsleden, college-
leden, ambtenaren en inwoners geven 
online hun mening over zaken als par-
ticipatie, invloed, controle, bewoners-
initiatieven, democratische kwaliteit en 
verbeterprioriteiten. Vervolgens krijg 
je een rapport met uitkomsten, opmer-
kelijke resultaten en verbetertips. Een 
prima basis om het lokale samenspel 
beter en democratischer te maken!

Wat levert dat op?
•  Een rapport met een ‘foto’ van de 

werking van jullie lokale democratie.

•  Inzicht in wensen en oordelen van 
raadsleden, collegeleden, ambtena-
ren en inwoners.

• In gesprek met andere gemeenten
op een (regionale) bijeenkomst die
na uitvoering van de QSLD wordt 
georganiseerd.

•  Tips en suggesties voor mogelijke 
v
 verbeteragenda.

erbeteringen, in de vorm van een  

•  Kortom: een prima startpunt om sa-
men te werken aan een beter lokaal 
democratisch samenspel.*

 

MELD JOUW GEMEENTE AAN voor de Quick Scan  
Lokale Democratie

VAN, VOOR
EN DOOR
GEMEENTEN

*) De QSLD kan ook periodiek worden ingezet als ‘nul-
meting’ en ‘voortgangsmeting’ voor het lokale samenspel.



De eerste 50 gemee
De QSLD is vanaf september 2019 beschikbaar.

nten die zich aanmelden, 
kunnen de QSLD gratis én met  

ondersteuning van een adviseur  
van Democratie in Actie  

gebruiken! 

Eerste  
50 gemeenten 

gratis! 
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Gemeenten die zich nu aanmelden
kunnen de QSLD gratis én met  

ondersteuning van een adviseur  
van Democratie in Actie  

gebruiken! 

Doe gratis mee!

 

Wat kost dat?
Deelname is voorlopig nog gratis.      
 Maar het kost wel tijd en inzet:
•  Uitvoeren van de QSLD vergt enkele 

dagdelen van de gemeentelijke tr
Het traject begint met een startgesprek
waarin een vertegenwoordiging van
raad, college en ambtelijke organisatie
en enkele inwoners het gesprek aangaan
over het versterken van de lokale

ek-
ker (meestal de griffier). 

•  Daarna volgt het echte werk: samen 
betekenis en vervolg geven aan de in-
ventarisatie van oordelen en wensen.  

•  Van belang is daarom dat raad, colle-
ge en organisatie (en misschien ook 
al inwoners) achter deelname staan. 

• Cruciaal is: tijd, inzet en bereidheid 
van de betrokkenen om na de QSLD 

Iets voor jouw gemeente?

democratie.     
 Mail voor aanmelden of meer informatie 
naar Diaservicepunt@vng.nl of neem 
contact op via      506 283 9744.


