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Hoe kan ik een evenement organiseren?

De conferentie is een democratische basisoefening die voorrang geeft aan de ideeën 
en initiatieven van Europese burgers. U kunt overal in de EU deelnemen aan de 
discussies over onze gemeenschappelijke toekomst en alles waar u belang aan hecht. 
U kunt dat doen door deel te nemen aan een evenement of uw eigen evenement te 
organiseren in het kader van de conferentie. Dat kan via het 24-talige digitale platform 
https://futureu.europa.eu.

Wat voor evenement kan ik organiseren?

• Iedereen kan evenementen organiseren in verband met de conferentie.

• Die kunnen fysiek, online of in hybride vorm plaatsvinden.

• Evenementen moeten particpatief, inclusief en toekomstgericht zijn en 
het handvest van de conferentie naleven. In de gidsen vindt u beslist 
inspiratie.



Hoe kan ik deelnemen?

• Ook als u niet op het platform geregistreerd bent, kunt u op de kaart een 
geregistreerd evenement uitkiezen en eraan deelnemen.

• Als u een account aanmaakt, kunt u ook zelf een evenement 
organiseren, het registreren en er nadien verslag over uitbrengen.

Hoe registreer ik een evenement op het platform?

Dat is erg makkelijk. Volg deze stappen:

• Registreer uzelf of uw organisatie op het platform, als u dat nog niet 
gedaan heeft.

• Vul op een formulier titel, beschrijving, soort evenement, thema, adres, 
locatie, begin- en eindtijd en het soort registratie in. U kunt daarvoor alle 24 officiële 
EU-talen gebruiken.

• Lees het handvest en ga ermee akkoord door het vakje aan te vinken.

• Klik op “Aanmaken” en uw evenement wordt opgenomen in de lijst en op de kaart.

U kunt een evenement in eigen naam organiseren, of namens een organisatie 
(vereniging, ngo,...) door de naam daarvan op te geven bij de registratie.

Hoe breng ik verslag uit over mijn evenement?

Om de conclusies van uw evenement te delen, moet u een kort verslag 
schrijven en dit online indienen.

Vermeld op het platform ook de concrete ideeën die werden voorgesteld 
en link deze aan het evenement, zodat ze kunnen worden meegenomen in 
latere discussies. Het verslag moet de volgende informatie bevatten:

• het soort evenement

• het aantal deelnemers en hun demografische achtergrond (bijv. leeftijd, geslacht )

• de belangrijkste behandelde onderwerpen en voorgestelde ideeën

• de argumenten die voor deze ideeën zijn aangehaald

• de algemene atmosfeer en de verwachte follow-up

Meer informatie vindt u op het platform in de handleiding voor organisatoren van 
evenementen.

Let op: Het is voor de doeltreffendheid van de conferentie van groot belang dat u een 
evenementverslag opstelt en het linkt aan de ideeën op het platform.
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Hoe kan ik mensen betrokken houden?

Moedig deelnemers aan om na het evenement het verslag te lezen, 
het debat op het platform aan de gang te houden en nieuwe ideeën of 
opmerkingen bij de ideeën van anderen voor te stellen.

Tips:

• Een aantal gidsen helpen u stapsgewijs bij de voorbereiding en de organisatie 
van uw evenment en bij de opstelling van het verslag.

• U moet gebruikmaken van de visuele identiteit, het campagnemateriaal en 
ander informatiemateriaal van de conferentie om te communiceren over uw 
evenement en informatie te verspreiden.

• Wilt u nog meer ondersteuning of informatie? Neem dan contact op met een 
verbindingskantoor van het Europees Parlement, vertegenwoordiging van de 
Commissie of Europe Direct-contactcentrum in uw land.

Wat gebeurt er met de bijdragen van 
burgers op het platform?

Dat ziet u in de grafieken over de procedure en de tijdlijn.




