
 
 

Algemene informatie aanvraag bijeenkomst vanuit de Mr. Hans van Mierlo Stichting  

 

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is als wetenschappelijk bureau van D66 verantwoordelijk 

voor het verkennen en het verdiepen van het sociaal-liberaal gedachtegoed. De stichting 

stelt afdelingen binnen D66 graag in de gelegenheid kennis te maken met het sociaal-

liberalisme. 

 

Veelgestelde vragen:  

 

Inhoudelijk 

 

Wat voor onderwerpen bieden jullie aan?  

 Een overzicht van ons cursusaanbod is te vinden op onze website. Staat hier niet bij 

wat u zoekt? Wij denken ook graag met u mee over het maken van een bijeenkomst 

op aanvraag.  

 

Kunnen jullie ook voor een programmaonderdeel van een grotere bijeenkomst zorgen?  

 Bent u op zoek naar invulling van een onderdeel van uw ALV of regiocongres? 

Neemt u dan gerust contact met ons op. Sommige van de onderwerpen die wij 

aanbieden zijn wat te complex om in een kort tijdsbestek uit te leggen, maar wij 

kunnen u altijd adviseren over de invulling van een kleiner programmaonderdeel. 

 

Kunnen jullie ook komen spreken over een politiek onderwerp, bijvoorbeeld over het 

basisinkomen of TTIP?  

 De Van Mierlo Stichting houdt zich bezig met de uitgangspunten van het sociaal-

liberalisme en niet met de standpunten van D66. U kunt ons echter altijd benaderen 

als u een bijeenkomst over een inhoudelijk onderwerp wilt organiseren. Wanneer wij 

een spreker hebben die inhoudelijke kennis heeft over dit thema helpen wij u graag. 

Zo heeft de Van Mierlo Stichting recentelijk gepubliceerd over de 

participatiesamenleving en Europa en zal zij binnenkort starten met een project 

rondom Big Data. Ook denken wij graag met u mee als wij zelf geen spreker kunnen 

leveren over een ander geschikt persoon binnen de vereniging.  

 

Wie komt er namens de stichting spreken? 

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft een poule van sprekers die wij intensief opleiden om 

namens de stichting in het land te spreken. Een aantal weken voor de bijeenkomst zullen wij 

u met de spreker in contact brengen; u kunt met hem of haar afzonderlijk afspraken maken 

over de exacte locatie, de aankomsttijd, en de invulling van de bijeenkomst, zodat alles voor 

de bijeenkomst duidelijk is afgesproken.  

 

 

 

  

 

http://vanmierlostichting.d66.nl/sociaal-liberalisme/training-scholing/
http://vanmierlostichting.d66.nl/vmspublicaties/van-opgelegde-naar-oprechte-participatie/
https://vanmierlostichting.d66.nl/vmspublicaties/voorwaardevoorvrijheid/
http://vanmierlostichting.d66.nl/2016/04/06/mierlo-symposium-2016-big-data-markt-en-democratie/
http://vanmierlostichting.d66.nl/organisatie/sprekers/


 
 

Praktisch  

 

Hoeveel tijd heb ik om een aanvraag te doen voor een cursus?  

 Om genoeg tijd te hebben voor het regelen en promoten van uw bijeenkomst en 

adviseren wij u om minimaal 6 weken voor de aanvang een aanvraag te doen. U kunt 

bij uw aanvraag al één of meerdere voorkeursdata aan ons doorgeven.  

 

Hoe groot moet een bijeenkomst zijn?  

 Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat er minimaal 15 aanwezigen zijn tijdens de 

bijeenkomst. Als u denkt dat uw afdeling te klein is om dat getal te halen, willen wij u 

adviseren om bijvoorbeeld samen te werken met één of meer buurafdelingen in de 

organisatie en promotie. De ervaring leert dat een dergelijke samenwerking vaak erg 

leuke avonden oplevert!   

 

Zijn er kosten aan verbonden? 

 Wij vragen geen bijdrage voor het leveren van een bijeenkomst, deze is dus gratis. 

Wel verzoeken wij de afdeling om eventuele reiskosten van de spreker te vergoeden. 

Wij streven ernaar een spreker nooit langer dan een uur te laten reizen; over het 

algemeen zijn deze reiskosten dus niet erg hoog.  

 

Hoe lang duurt een bijeenkomst? Moet ik nog overige sprekers regelen?  

 Onze cursussen duren ongeveer 2 uur inclusief een korte pauze. Het is daarom niet 

nodig om een ander onderdeel voor uw avond te regelen. Indien u hier wel behoefte 

aan heeft, laat het ons dan gerust weten; de spreker zal hier dan vervolgens rekening 

mee houden.  

 

Kunnen jullie mij helpen met de promotie van mijn bijeenkomst?  

 De Van Mierlo Stichting helpt u graag aan teksten die u kunt gebruiken om de avond 

aan te prijzen. U kunt eventueel ook informatie over de spreker aan uw uitnodiging 

toevoegen; een overzicht met biografieën is te vinden op onze website.  

Naast het uitnodigen van leden van uw afdeling, kunt u ook de afdelingen uit uw 

omgeving uitnodigen. Voor grotere bijeenkomsten is het ook mogelijk om uw 

bijeenkomst aan te laten melden op de agenda van d66.nl. Dit kunt u regelen door 

een email te sturen naar online@d66.nl.  

 

Hoe vraag ik een bijeenkomt aan?  

Indien u een bijeenkomst aan wilt vragen, verzoeken wij u een email te sturen naar 

vanmierlostichting@d66.nl met daarin de cursus van uw voorkeur, de datum van uw 

voorkeur én een geschat aantal deelnemers. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk 

contact met u op.  

mailto:online@d66.nl
mailto:vanmierlostichting@d66.nl

