
Het DemoCreatie samenSPEL 
Oefenen met een andere rol biedt nieuw perspectief! 

www.democreatiespel.nl
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DemoCreatie, het nieuwe lokale samenSPEL
Een spraakmakende werksessie die je een nieuw perspectief biedt op de 
toekomst van het samenspel tussen burgers, ambtenaren, raadsleden 
en maatschappelijke organisaties. Speel het spel met deelnemers van 
verschillende achtergronden of juist met een specifieke doelgroep. 
En kom samen tot gedragen besluiten.

Het DemoCreatie samenSPEL biedt:
• Inzicht en versterkt begrip in elkaars positie en rol;

-  Oog voor realiteit en haalbaarheid;
-  Waardering van maatschappelijke waarden;
-  Houvast als gemeenteraad om je uit te spreken over het verloop 
 van het democratische proces;

• Dieper bewustzijn van de uiteenlopende belangen van verschillende spelers;
• Versterkt gevoel van de wenselijkheid en mogelijkheden om ruimte te creëren in regels; 

Je doet inspiratie en concrete ideeën op over hoe je het samenspel optimaal kunt organiseren 
om tot gedragen besluiten te komen. 

DemoCreatie, een samenSPEL op maat: 
• Een spraakmakende sessie van een dag of dagdeel; 
• Als onderdeel van een uitgebreider traject, waarin je vorm geeft aan een nieuw samenspel;
• Met inwoners en/of in samenwerking met maatschappelijke partijen;
• Als een training democratische vernieuwing voor raadsleden of andere geïnteresseerden.

Uiteraard zijn er andere varianten mogelijk. Van een organisatieontwikkelingstraject tot  
een train-de-trainer variant. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen via 
info@democreatiespel.nl

NIEUW

Basisversie
• Voorgesprek met opdrachtgever over  

de inhoudelijke focus en deelnemers 
• Een dagdeel speeltijd (inclusief inloop  

en uitloop)
• Vier spelrondes met introductie en reflectie
• Terugkoppeling in woord en beeld en  

in een adviesgesprek na afloop
• Begeleiding door twee ervaren trainers
• Impact op het lokale samenspel 

gegarandeerd!
• Kosten: € 3.975,- exclusief BTW

Verkorte variant
Het spel is ook zeer geschikt als 
interactieve sessie tijdens een congres, 
praktijkbijeenkomst of raadsoverleg. 
• Speeltijd tussen de 45 en 90 minuten
• Eén spelronde met introductie en reflectie
• Casus toegespitst op het thema  

van de bijeenkomst
• Begeleiding door twee ervaren trainers
• Kosten: € 1.975,- exclusief BTW 


