CDA Brabant – Opleidingsprogramma 2018
In 2015 is het CDA Brabant gestart met een opleidingstraject voor nieuwe, jonge Brabantse CDA’ers.
Afgelopen jaar is de derde editie succesvol afgesloten. In 2018 zal een vierde editie van start gaan. Dit
vernieuwde programma bestaat uit verschillende trainingen, politieke (werk)bezoeken en meeloopdagen
met CDA-politici. Het programma biedt een uitstekende start om politiek actief te worden bij het CDA in
Brabant. De organisatie is in handen van CDA Statenlid Marcel Deryckere uit Tilburg.
Het programma is bedoeld voor CDA-leden onder de 30 jaar die aan het begin staan van hun politieke
carrière én voor jongeren met interesse in het CDA-lidmaatschap. Deelname is kosteloos, maar
aanmelding is vereist. Dit kan door een korte aanmeldingsbrief te versturen naar Marcel Deryckere via
mderyckere@brabant.nl. Voor vragen kan je hem bereiken op 06-40953286. Er geldt een maximum aantal
van 15 deelnemers. De organisatie kan bij een teveel aan deelnemers dus een selectie aanbrengen.
Programma
Het programma hieronder is indicatief en op basis van beschikbaarheid. De organisatie doet er alles aan
om dit programma aan te bieden. Als gevolg van de politieke actualiteit zijn wijzigingen niet uitgesloten.










Jaarrond
Individuele meeloopdag met Statenlid Marcel Deryckere.
Jaarrond
Individuele meeloopdag met een CDA-burgemeester of -wethouder uit Brabant.
Vrijdag 19 januari 2018 (vanaf 16.00 uur)
Kennismakingsborrel met bekende CDA-politicus als speciale gast.
Maandag 26 februari 2018 (vanaf 19.30 uur)
Presentatietraining door Ties Sweyen.
Donderdag 22 maart 2018 (vanaf 19.30 uur)
Introductie in recht en politiek door oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.
Locatie: Tilburg University.
Dinsdag 3 april 2018 (vanaf 10.30 uur)
Den Haag Dag met o.a. bezoek aan het CDA Partijbureau, de Tweede Kamer en een Meet & Greet met
vicepresident Piet Hein Donner bij de Raad van State.
April 2018
Bezoek aan de politie en Taskforce Brabant-Zeeland i.h.k.v. aanpak van georganiseerde misdaad.
Maandag 28 mei 2018 (vanaf 19.30 uur)
Debattraining door Marcel Deryckere.
Juni 2018
Bezoek en gesprek met een Brabantse CDA-burgemeester.

Alle bijeenkomsten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het Provinciehuis van Noord-Brabant te ‘sHertogenbosch. Reiskosten zijn voor eigen rekening. De resterende data worden zo snel mogelijk na
aanmelding gecommuniceerd. Bij aanmelding is aanwezigheid verplicht.

