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Over het Europees Economisch en 

Sociaal Comité

Het EESC helpt het Europees beleid democra-

tischer en doeltreffender te maken, zodat het 

beter aansluit bij het dagelijks leven van men-

sen, door duidelijk te maken hoe de burger 

over bepaalde dingen denkt. 

Het EESC telt 350 leden uit alle 28 lidstaten 

van de EU. Zij zijn geen politici of ambtenaren: 

zij zijn gewone mensen met een baan, die wil-

len bijdragen aan de koers die Europa vaart. 

Zij vertegenwoordigen het ‘maatschappelijk 

middenveld’.

Wat is het maatschappelijk 
middenveld?
Dat is de benaming van alle groepen en organi-saties die mensen – lokaal, nationaal of op Eu-ropese schaal – oprichten om een specifiek doel te realiseren. Zij treden op als schakel tussen burgers en beleidsmakers en zorgen ervoor dat mensen op hun werk of in hun gemeenschap de gewenste veranderingen kunnen doorvoeren.

Mensen organiseren zich vaak op deze manier omdat zij het handiger en efficiënter vinden dan op een politieke partij te stemmen. Verkie-zingen zijn het uitgangspunt van de ‘represen-tatieve democratie’; directe inspraak is onder-deel van de ‘participatieve democratie’. 
Het EESC behartigt de belangen van alle maat-schappelijke organisaties in Europa.

Het EESC heeft drie kerntaken:    

• het Europees Parlement, de Raad en de Europe-

se Commissie adviseren over nieuw beleid en 

nieuwe regelgeving door het opstellen van 

deskundige ‘adviezen’,

• de communicatie tussen politici en het grote pu-

bliek verbeteren, en

• maatschappelijke organisaties in Europa en de 

rest van de wereld ondersteunen. 

R EU 
Ready?by the EESC



Hoe werkt de Europese Unie? Kun je de besluitvorming beïnvloeden? 
Weet je hoe het beleid tot stand komt dat jouw dagelijkse leven 
bepaalt?      

De meeste EU-procedures zijn nogal ingewikkeld, maar wat als je ermee zou leren 
werken via een leuk en uitdagend spel dat je op je smartphone, tablet of laptop kunt 
spelen?         

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een splinternieuw spel 
bedacht, waarin je zelf als lid van het EESC in Brussel aan de slag kunt gaan. De bedoeling 
is dat je campagne gaat voeren voor beleidsmaatregelen die jij erdoor wilt krijgen en 
collega’s voor jouw standpunten tracht te winnen. Aan de hand van een reeks vragen 
kom je meer te weten over de EU en de rol van het EESC.  

Stap 1

Kies een taal en bepaal of je het spel als man of als vrouw 
wilt spelen. Vervolgens sluit je je aan bij een van de drie 
belangengroepen van het Comité:

Werkgevers (blauw) – vertegenwoordigers van bedrijven, 
werkgevers en ondernemers

Werknemers (rood) – vertegenwoordigers van vakbonden 
en werknemersorganisaties

Diverse werkzaamheden (oranje) – vertegenwoordigers 
van allerlei organisaties en ngo’s, van consumenten en 
jongerenorganisaties tot milieubewegingen en culturele 
verenigingen

Stap 2

Kies het onderwerp waarvoor je campagne wilt voeren. Er 
zijn drie algemene thema’s:   

1. werkgelegenheid 
2. sociale en consumentenrechten 
3. milieu 
  
Elke groep kan één advies per thema opstellen.   

Doel van het spel is om van ten minste 75% van de 
EESC-leden de steun te krijgen, als je wilt dat jouw 
standpunt als het officiële EESC-beleidsstandpunt 
wordt goedgekeurd. Op die manier kan het EESC 
in zijn contacten met de andere instellingen de 
beleidsvorming beïnvloeden.

Speel het spel en ervaar hoe het is 
om lid te zijn van het EESC!    

Stap 3

Wanneer je de vergaderzaal binnengaat, zie je rijen met zetels 
waarop de leden plaatsnemen. Kies een stoel met je cursor en klik 
erop. Je vindt dan:

• een lid     
– als het iemand van je eigen groep is, krijg je automatisch steun.
– als het iemand van een andere groep is, moet je een vraag 

beantwoorden.

• een getal, dat aangeeft hoeveel leden er op de stoelen vlakbij 
‘verborgen’ zitten   

• een ster – proficiat: je wint een ‘invloedspunt’!  

• een taart – oeps: je verliest een ‘invloedspunt’ (als je er een hebt).
 
Stap 4

Als je een lid van een andere groep treft en de quizvraag correct 
beantwoordt, heb je er een aanhanger bij.      

Bij het beantwoorden van moeilijke vragen kun je invloedspunten 
gebruiken. Als je het goede antwoord niet weet, kun je een hint ‘kopen’ 
met een invloedspunt. 

De groene/rode voortgangsbalk geeft aan hoe ver je bent. De balk 
kleurt groener naarmate je meer leden voor je weet te winnen en het 
doel van 75% dichterbij komt.

Het spel heeft vijf verschillende niveaus. Elk niveau heeft meer zetels 
en meer leden, evenals meer sterren en meer taarten! Om alle zetels te 
zien scrol je naar boven of naar beneden.

Na elk niveau krijg je interessante informatie over het 
advies en het onderwerp dat je hebt gekozen.

Klik op de buttons bovenaan voor meer opties of om 
de instellingen wijzigen:

                               Spelregels                                                                                             Delen

                                     Geluid aan / uit

Veel plezier!
Wij hopen dat je R EU Ready? een leuk en uitdagend spel vindt, en dat je iets meer te weten 
komt over hoe de EU werkt en hoe je hierop – als lid van het maatschappelijk middenveld – 
invloed kunt uitoefenen.

Voor meer 
informatie zie:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


