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Zet jij je in voor de maatschappij? 
Ben jij het gewend om anderen te helpen en neem jij met enthousiasme deel aan de maatschappij of jouw gemeenschap? 
Valt het jou op dat er dingen beter of anders kunnen, en transformeer jij deze inzichten gemakkelijk in actie? Houd jij je 
bezig met het oplossen van maatschappelijke problemen? Ben jij kritisch, betrokken, en niet bang om je handen uit de 
mouwen te steken? 

Als dat het geval is, zouden wij jou/jullie heel graag beter leren kennen!  

Wie zijn wij? 

Wij zijn een consortium van tien organisaties uit acht verschillende Europese landen. Middels het door de EU gefinancierde 
project ’Our Civic Heritage’ (vertaling: ons maatschappelijk erfgoed), willen wij Europeanen ondersteunen in het actief 
bijdragen aan hun gemeenschap en de maatschappij. We zetten ons in om onderling intercultureel begrip te vergroten en 
helpen mensen hun ideeën om te zetten in daadwerkelijke actie. Het consortium gelooft dat de ontwikkeling van 
burgerschaps-capaciteiten – de kennis en skills die een individu nodig heeft om zich actief in te zetten voor een 
gemeenschap of de maatschappij – cruciaal is voor actief en democratisch burgerschap en participatie. Ook onderwijs in 
gedeelde ’normen en waarden’ is belangrijk in het opbouwen van ons, Europees, maatschappelijk erfgoed. Wij streven 
naar inclusieve samenlevingen gebouwd op de gedeelde waarden van democratie, tolerantie en vrijheid, door het 
versterken van solidariteit en lokale gemeenschappen.  

Doe mee, en zet je in voor meer burgerparticipatie! 

De eerste stap van het project ‘Our Civic Heritage’ is een gedetailleerd onderzoek naar succes-initiatieven rondom 
burgerparticipatie en/of maatschappelijke betrokkenheid in verschillende Europese landen. Via dit onderzoek hopen wij de 
wie, wat en hoe van deze initiatieven goed in beeld te krijgen en te kunnen analyseren. Thema’s waarop initiatieven zich 
richten kunnen bijvoorbeeld zijn: 

Vrede en democratie 
Interculturele dialoog en meertaligheid 
Fysieke en mentale gezondheid 
Gelijkwaardigheid en inclusie (in het onderwijs) 
Kunst  
Klimaat activisme 
Wereld crises  

Mocht u geïnteresseerd en enthousiast zijn om aan ons project bij te dragen – bijvoorbeeld door te delen over uw initiatief 
of met ons in gesprek te gaan, neem dan contact op met een van de Nederlandse partners: Pressure Line, Chris 
Buitendijk, chris@pressureline.nl; Dona Daria, Nikki Buijse, n.buijse@donadaria.nl; Inthecity, Reneta Palova, 
reneta.palova@gmail.com.  

      


