
Donderdag 6 september 2012 , 13.30  - 18:00

Actief Burgerschap:  
How to make it work?  

Workshop met o.a. Teun Gautier, Steve Austen,  
Frits Bloemberg, Bart Drenth, Farid Tabarki en met jou!



Wat is de rol van de burger in een sterk 
veranderende samenleving, mede als gevolg 
van de grote internationale geopolitieke 
veranderingen? Wetenschappers, journalis-
ten politici en jij buigen zich over vragen als: 
hoe moet actief burgerschap in de dagelijkse 
praktijk vorm krijgen? Welke methodes 
en strategieën kunnen voor maatschap-
pelijke organisaties, individuele burgers en 
jongeren van de sociale netwerkgeneratie 
behulpzaam zijn? 
Actief Burgerschap: How to make it work? is 
een workshopserie die vanaf 2012 jaarlijks 
zal plaatsvinden in Felix Meritis. De eerste 
workshop Actief burgerschap en de publieke 
ruimte wordt geleid door Teun Gautier 
(uitgever/directeur De Groene Amsterdam-
mer) en Steve Austen (Permanent Fellow 
Felix Meritis). Sprekers zijn Farid Tabarki 
(Studio Zeitgeist), Frits Bloemberg (HOPE 
XXL), Bart Drenth (Raad voor Maatschap-
pelijke Ontwikkeling) e.a.. 
Verschillende experts en initiatiefnemers 
presenteren en becommentariëren prak-
tijkvoorbeelden. Jij wordt uitgenodigd je 
eigen ervaringen en analyses in de discussies 
in te brengen. De workshop is toegankelijk 
voor max. 25 deelnemers, bij voorkeur tus-
sen 20 en 35 jaar. 

Felix Meritis,  
Keizersgracht 324,  
Amsterdam
Donderdag 6 september  
13.30 – 18:00 uur
Toegang: gratis na selectie
Aanmelding:  
E office@amsu.edu

Georganiseerd door Felix 
Meritis en The Amster-
dam-Maastricht Summer 
University. Financieel mede 
mogelijk gemaakt door het 
vfonds (Nationaal Fonds 
voor Vrijheid en Veteranen-
zorg).

Felix Meritis stimuleert met 
het vfonds actief burgerschap 
en reflectie over thema’s als 
vrede, veiligheid, democratie 
en de rechtsstaat. 

Bekijk onze websites www.
felix.meritis.nl en www.
amsu.edu en schrijf je in!
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