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verdeel de koek in Den Duit
Leer spelenderwijs de fijne kneepjes van de gemeentebegroting

Dit voorjaar treden in gemeenteraden in het hele land
nieuwe raadsleden aan. Vanaf dag 1 hebben ze een
belangrijke rol bij het vaststellen en controleren van
de gemeentebegroting. Dat is best lastig. Door het
spelen van Verdeel de koek in Den Duit kom je
beslagen ten ijs.

Alleen lezen hoe de begroting werkt, wekt de ingewikkelde materie niet echt tot leven. 
Het rollenspel waarbij niemand je op je fouten afrekent wél. 

Wat levert het op?
•  Je oefent in een veilige omgeving en trekt lering voor de praktijk.
•  Je leert kiezen of delen en omgaan met dilemma’s bij het waarmaken van je ambities.
•  Je ervaart de grenzen van je invloed.
•  Je oefent met het bouwen van draagvlak bij mederaadsleden, partijgenoten en burgers.

Hoe werkt het?
Het spel gaat over een fictieve, maar realistische gemeentebegroting met elementen als
vaststaande uitgaven, mee- en tegenvallers en belangen van politieke partijen en burgers. 
Je speelt het met 4-24 mensen onder begeleiding van een trainer. 
Elke speler krijgt de opdracht een eigen begrotingsdoel te bereiken. 

Voor wie?
Het spel is vooral geschikt voor nieuwe raadsleden, maar ook meer ervaren raadsleden en
wethouders kunnen het als inspiratiebron benutten. Ook andere geïnteresseerden in de werking
van de gemeentebegroting kunnen dat met dit spel ontdekken.

Verdeel de koek in Den Duit is een product van Gilde Plus Parktheater
Gilde Plus Parktheater is een jonge sociale onderneming van samenwerkende professionals.
Een moderne variant van de middeleeuwse gilden die verschillende disciplines samenbrengt.
Delen van elkaars kennis, vakmanschap en ervaring zorgt voor kruisbestuiving. 
Parktheater biedt Gilde Plus onderdak omdat het nieuwe 
vormen van ondernemen graag ondersteunt.
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N Meer informatie:
Meer weten over de mogelijkheden en kosten van dit spel? 

Een sessie reserveren voor jouw gemeente? 

Neem contact op met Nettie Wester via 
nettie.wester@gildeplus.nl


