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Geachte heer, mevrouw, beste griffier, 

 

Begin 2019 is het Kennispunt Lokale Politieke Partijen van start gegaan. Het Kennispunt biedt 

praktische en organisatorische ondersteuning en trainingen voor lokale partijen die geen gebruik 

kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij. Het aanbod is gratis voor lokale politieke 
partijen zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. 

 

Graag willen we u vragen om de lokale partijen in uw gemeente te wijzen op het Kennispunt. 

In de bijlage vindt u een korte uitleg die u kunt doorsturen. 

Wat doet het Kennispunt? 

Het Kennispunt biedt op de website www.lokalepolitiekepartijen.nl een schat aan informatie aan. Deze 

informatie richt zich allereerst op de taken van een politieke partij, bijvoorbeeld op het gebied van 

ledenwerving, kandidaatstellingsprocedure, screenen kandidaten, fuseren, campagne, 

verkiezingsprogramma en fondsenwerving. Daarnaast bieden we een wegwijzer voor gekozen 

volksvertegenwoordigers en geven we informatie over waar zij relevante informatie kunnen vinden. Bij 
het vormgeven van deze pagina’s hebben we advies ingewonnen bij de Vereniging van Griffiers. 

Via de helpdesk en het forum kunnen lokale partijen vragen stellen en kennis uitwisselen. 

Ook organiseren we trainingen, bijvoorbeeld over de voorbereidingen van de verkiezingen. Dit najaar 

staan nog acht trainingen Op weg naar de verkiezingen gepland. Het actuele aanbod van het 

Kennispunt publiceren we in de maandelijkse digitale nieuwsbrief 

(https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/nieuwsbrieven/) en via Twitter: 

@KennisPolitiek. Mocht een lokale partij een specifieke vraag hebben of een training willen 
aanvragen, dan bieden we graag maatwerk. 

Meer informatie 

De activiteiten van het Kennispunt worden gefinancierd vanuit een subsidie van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking 

met lokale partijen en op basis van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke 

partijen uitgevoerd in samenwerking met Tilburg University. Hieruit bleek dat lokale partijen vooral 

behoefte hebben aan trainingen 

en ondersteuning bij verenigingszaken. Het rapport vindt u hier. 
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Voor meer informatie over het Kennispunt Lokale Politieke Partijen kunt u uiteraard contact met mij 
opnemen via: info@lokalepolitiekepartijen.nl of 06 – 19350838. 

Met vriendelijke groet, 

Anne Graumans 

Projectleider Kennispunt Lokale Politieke Partijen 
www.lokalepolitiekepartijen.nl 

  


