DIGITAL
STORYTELLING
ZICHTBAAR MAKEN VAN RESULTATEN
VAN BURGERPARTICIPATIE MET VIDEO
VERHALEN

DOE MEE AAN EXPERIMENT!
tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen,
21 maart 2018
kunnen gemeenten of maatschappelijke
organisaties deelnemen
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Visualiseer resultaten van burgerinitiatieven
Bij digital storytelling krijgen burgers, maatschappelijke organisatie,
wijkraden, gemeentelijke instanties en andere partijen de
mogelijkheid om successen van ingezette veranderingstrajecten te
visualiseren. Bij digital storytelling worden deelnemende partijen de
regisseurs van de film. Zij zijn degenen die het verhaal vertellen en
dus zowel voor als achter de camera zullen staan. Met de naderende
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, 2018 biedt dit experiment
een uitstekende gelegenheid om bereikte resultaten en
veranderingen te laten zien en dit voor verder debat/ discussie/
dialoog in de gemeente in te zetten. Deze aanpak zal onder meer
bijdragen aan het dichter bij elkaar brengen van burgers en de
gemeente.
Lokaal karakter
De camera (foto of video) biedt een uitstekende gelegenheid om
bruggen te bouwen. Een burgemeester of wethouder zal niet snel een
persoonlijke afspraak met een burger maken, maar als een camera
team vanuit een burgerinitiatief hem / haar een mening vraagt over
de bereikte veranderingen is het contact sneller gelegd. Digital
storytelling is niet alleen het maken van een film, maar het proces
draagt ook bij aan het bouwen en versterken van verbindingen tussen
lokale partijen

Concreet experiment
In een traject van een aantal bijeenkomsten zullen partijen succes
verhalen delen, een film scenario ontwikkelen, en digital storyplan
maken, camera technieken leren/ verbreden en gaan fotograferen /
filmen in de gemeente of wijken, die een veranderingsinitiatief
hebben ingezet. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk partijen
(burgers, maatschappelijk werkorganisaties, gemeente, lijsttrekkers
van partijen, wethouders) aan het woord te laten om hun verhaal
over de bereikte veranderingen te vertellen. Uiteindelijk zal de film op
een gezamenlijke bijeenkomst met alle partijen worden getoond en
besproken. Dit kan onder meer een bijdrage leveren aan discussies
en debatten tijdens de naderende gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart, 2018. Opbrengsten van dit ‘Digital Storytelling’ traject zullen
zijn;
• Het versterken van de onderlinge verbindingen tussen partijen in
het gemeentelijk veranderingstraject en het bouwen aan een
gezamenlijke identiteit;
• Het meer betrekken van burgers bij lokale politiek en het borgen
van gezamenlijk leren
• Het vieren van gezamenlijk bereikte successen en een fundering
bouwen voor verdere samenwerking
• Het vergroten van de zichtbaarheid van creatief talent dat in de
gemeente aanwezig is en ondersteuning bieden om dit talent verder
te ontwikkelen. Dit traject nodigt zowel jong als oud uit om met het
filmen aan de slag te gaan.

Ondersteuningsvraag
Wij zoeken gemeentelijke instellingen, burger initiatieven,
wijkraden, maatschappelijk werkorganisaties die in de afgelopen
maanden of jaren een gezamenlijk veranderingstraject hebben
ingezet en de ingezette veranderingen en bereikte resultaten willen
visualiseren met een film, fotoverhaal of video. Zelfs lokale scholen
kunnen bij het initiatief worden ingezet. Het verhaal van onze
toekomstige generatie kan diepgaande impact hebben.
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