Een Jonge Democraat
in elke gemeenteraad

Inleiding
Jonge Democraten barsten van het talent. Vooral (voormalig) leden van het kader hebben ervaring
opgedaan met intensief samenwerken, leiding geven en campagne voeren. Daarnaast hebben ze
diverse uiteenlopende trainingen gevolgd die hun vaardigheden en karakter verder hebben ontwikkeld.
Bovendien zijn ze bekend met het politieke spel en het progressief en vrijzinnig sociaal-liberale
gedachtegoed.
Het gebeurt echter slechts zelden dat een Jonge Democraat doorstroomt naar een politiek
vertegenwoordigende functie. In de Tweede Kamer zitten ondertussen een aantal D66`ers met een
JD-achtergrond, maar op lokaal niveau, zeker in de grote steden, is het aantal volksvertegenwoordigers
met JD-achtergrond beperkt. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen liggen er kansen om
hier iets aan te veranderen.
Jonge Democraten in politiek vertegenwoordigende functies kunnen namelijk enorm waardevol zijn.
Allereerst wordt het geluid van jongeren beter vertegenwoordigd als ook meer jongeren politieke
functies bekleden. Bovendien wordt de kans groter dat JD-visie wordt omgezet in beleid. De Jonge
Democraten zijn onafhankelijk van andere politieke partijen, maar D66 en lokale partijen kunnen een
partner zijn om JD-visie om te zetten in beleid. Hoewel politici met een JD-achtergrond het programma
van D66 of een lokale partij dienen te volgen, nemen zij hun waardevolle JD-bagage mee in de
uitvoering van hun functie. Tot slot plukken D66 en lokale progressieve partijen de vruchten van dit
steunprogramma: de vijver van politiek vertegenwoordigers wordt groter en deze talenten komen ook
nog eens beter beslagen ten ijs!

Het Plan
Met het plan ‘een Jonge Democraat in elke gemeenteraad’ willen de Jonge Democraten haar
(voormalig) (kader)leden aansporen zich kandidaat te stellen voor een politiek vertegenwoordigede
functie. Met het oog op komende gemeenteraadsverkiezingen zal het vooral gaan om de functie
gemeenteraadslid, en in mindere mate gebiedscommissielid of deelgemeenteraadslid. In dit beleidsstuk
wordt eerst het nut van dit plan uiteengezet, waarna de inhoud en de werkwijze van het plan worden
besproken.

Nut
De JD is een organisatie die barst van het talent. Vele honderden leden buigen zich jaarlijks over
uiteenlopende onderwerpen om zich hier vervolgens middels moties, resoluties of amendementen over
uit te spreken op onze congressen.
Veel van deze input belandt echter in onze lijst met standpunten om vervolgens niet meer te worden
gebruikt. Het landelijk bestuur en in mindere mate werkgroepen zorgen op landelijk niveau voor de
politieke output middels opiniestukken, optredens op tv of radio, ludieke acties of acties op sociale
media. Deze acties worden slechts enkele keren per maand uitgevoerd en het bereikte publiek is vaak
beperkt. Om de invloed van de Jonge Democraten te vergroten kan meer aandacht worden besteed
aan het stimuleren van jongeren met JD-achtergrond zich te kandideren voor een politiek
vertegenwoordigende functie. Veel JD`ers spelen misschien met idee zich te kandideren, maar worden
geremd door de vrees een te klein netwerk en te weinig ervaring te hebben. Steun van de Jonge
Democraten kan nét dat zetje in de rug geven om bij politiek talenten deze twijfel weg te nemen.
De Jonge Democraten zijn een onafhankelijke organisatie. D66 en lokale partijen kunnen echter gezien
worden als een partner om JD-visie om te zetten in beleid. Hoewel politici met een JD-achtergrond het
programma van D66 of een lokale partij dienen te volgen, nemen zij hun JD-bagage mee in de
uitvoering van hun functie. Een ander belangrijk doel van de JD, het vertegenwoordigen van jongeren
in het algemeen, wordt hiermee ook verwezenlijkt. Bovendien worden de banden met D66 nauwer. Dit
heeft als grootste voordeel dat de lijntjes tussen de JD en de politiek vertegenwoordiger kort zijn,
waardoor de JD via bijvoorbeeld lokale afdelingen meer invloed kan uitoefenen op het gevoerde beleid.
Tot slot ontwikkelt de JD met dit plan haar rol als talentenpool. Een waardevol aspect van de Jonge
Democraten is dat leden in gesprek kunnen gaan over maatschappelijke onderwerpen zonder rekening
te hoeven houden met politieke verhoudingen of ‘politieke spelletjes’. Op deze niet-politieke kant van
de JD ligt momenteel veel nadruk, waardoor de doorstroom naar een politiek vertegenwoordigende
functie niet altijd gefaciliteerd wordt. Dit plan versterkt de rol van de JD als talentenpool waardoor de
leden die wel politieke ambities hebben worden gefaciliteerd. Dit heeft als bijkomende voordelen dat
dit afstraalt op nieuwe leden én op D66. Nieuwe leden zien dat ze niet alleen zichzelf kunnen
ontwikkelen bij de JD, maar als ze dat willen ook een politieke carrière kunnen beginnen. D66 zou de
Jonge Democraten nóg meer kunnen gaan zien als een waardevol asset, waardoor zij meer zullen
investeren in goede betrekkingen. Dit vergroot de invloed van de JD.

Inhoud
De weg naar kandidaatstelling kent grofweg 3 fases: het besluit tot kandideren, interne campagne voor
de lijstpositie en de uiteindelijke verkiezingscampagne. Allereerst moeten er JD`ers zijn die zich willen
kandideren voor een politiek vertegenwoordigende functie. Vervolgens kan het landelijk bestuur
besluiten de kandidaat op een bepaalde wijze te steunen. Wat is hierbij van belang?

Wat verwacht de JD van een kandidaat:
op het moment van aanmelden minstens 6 maanden lid zijn van de JD
een persoonlijke visie die aansluit bij de visie van de JD
sterke voorkeur: onderdeel te zijn geweest van het JD-kader of actief te zijn geweest bij een
afdeling of landelijke werkgroep
bereidheid jongeren te vertegenwoordigen en regelmatig contact met de JD te onderhouden
Wat kan de kandidaat van de JD verwachten:
Algemene steun:
o introduceren aan een netwerk van JD-kandidaten
o hulp bij het vormen van een unieke visie
o hulp bij het opstellen van een plan van aanpak
Bijzondere steun:
o hulp bij de interne verkiezingen
o hulp de gemeentelijke verkiezingen, waaronder:
▪ organisatorisch
▪ steunbetuigingen via verschillende (sociale) mediakanalen
▪ promotie

Procedure en details
Eind augustus wordt het plan ‘een Jonge Democraat in elke gemeenteraad’ gepresenteerd aan de
vereniging. Geïnteresseerde JD`ers kunnen een mail sturen naar GR2018@jd.nl om hun interesse in het
steunprogramma uit spreken. In deze mail vermelden zij:
naam
ervaring en eventuele (voormalige) functies binnen JD / D66
beoogde functie (bijvoorbeeld gemeenteraadslid, deelgemeenteraadslid of gebiedscommissie)
afdeling /gemeente
enkele concrete voorstellen voor een gesprek met vertegenwoordigers van het landelijk
bestuur op de Haagse Bluf van circa 45 minuten vóór 30 september
Na ontvangst van het mailtje zal een gesprek worden ingepland. Het hoofddoel van dit gesprek is
verwachtingsmanagement: wat kunnen de JD en de kandidaat van elkaar verwachten?
Iedere individuele kandidaat heeft een andere achtergrond, is in andere mate op de hoogte van de
relevante procedures en heeft een verschillende hoeveelheid kennis of ervaring. Daarnaast is de
dynamiek in iedere gemeente anders. De aangeboden ondersteuning vanuit de JD wordt daarom op
maat aangeboden.
Iedere JD`er met interesse in een politiek vertegenwoordigende functie kan gebruik maken van de
basisonderdelen van het steunprogramma. Hieronder vallen in ieder geval het introduceren aan een
netwerk van andere JD-kandidaten, het helpen vormen van een unieke visie, het opstellen van een plan
van aanpak een het deelnemen aan verschillende trainingen die op meerdere momenten op de Haagse
Bluf zullen worden aangeboden.
Het landelijk bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten sommige JD`ers te ondersteunen met
bijzondere maatregelen. Deze bijzondere maatregelen betreffen hulp bij het opstellen of aanvullen van
het campagneteam, hulp bij het voeren van interne verkiezingen, organiseren van campagneactiviteiten, publiekelijk steunen of verschaffen van promotiemateriaal. Het landelijk bestuur besluit of
een of meerdere bijzondere steunmaatregelen aan een individuele kandidaat worden verstrekt.
Omstandigheden die deze beslissing kunnen beïnvloeden zijn onder andere, in volgorde van
significantie, de steunbereidheid van de lokale JD-afdeling, (JD-)ervaring van de kandidaat, het totaal

aantal JD`ers dat van de bijzondere steunmaatregelen gebruik wenst te maken, de (vermoedelijke)
positie op de kieslijst, het aantal JD-kandidaten in de betreffende gemeente en de grootte van de
gemeente. De kandidaat krijgt zo snel mogelijk, in ieder geval na het laatste gesprek met
geïnteresseerde kandidaten en uiterlijk 31 oktober, een gemotiveerde beslissing betreffende het
aanbieden van bijzondere steunmaatregelen.
De algemene steunmaatregelen worden in de volgende alinea’s toegelicht.

Netwerk
Iedere JD`er die zich wil kandideren voor een politiek vertegenwoordigende functie zal indien gewenst
worden geïntroduceerd aan JD`ers met dezelfde ambitie. Tijdens bijvoorbeeld netwerkborrels en via
WhatsApp kunnen ervaring worden gedeeld en vragen worden beantwoord.

Visie
Als kandidaat is het belangrijk je te onderscheiden van andere kandidaten met een heldere visie. Het
landelijk bestuur kan zowel gezamenlijke als persoonlijke bijeenkomsten organiseren om ondersteuning
te bieden bij het vormen van een unieke, onderscheidende visie. Tijdens deze bijeenkomsten komen
onder andere de ervaringen van huidige of voormalige politiek vertegenwoordigers met een JDachtergrond aan bod. Daarnaast kunnen kandidaten gekoppeld worden aan deze ‘JD-politici’ waarbij ze
met vragen terecht kunnen.

Plan van aanpak
Bij het organiseren van een persoonlijke campagne komt veel kijken. Het landelijk bestuur kan helpen
met het uitzoeken hoe procedures in de gemeente van de kandidaat werken en ondersteunen bij het
opstellen van een plan van aanpak.

Trainingen
Het landelijk bestuur zal diverse trainingen aanbieden om de kandidaten voor te bereiden in
verschillende fases van de campagne. Het precieze trainingsaanbod en corresponderende data zullen
op en later moment worden bekend gemaakt. Dit trainingsaanbod wordt mede samengesteld op basis
van de wens van de kandidaten. Enkele voorbeelden van trainingen zijn:
speechen
o schrijven van een speech
o technieken
o presentatie
woordvoeren
o voorbereiding
o omgaan met frames
o presentatie
simulatie kandidatendebat
o voorbereiding
o debattechnieken
o omgaan met frames
o presentatie
De bijzondere steunmaatregelen worden in de volgende alinea`s toegelicht.

Campagneteam
Een campagneteam is noodzakelijk voor het voeren voor een effectieve persoonlijke campagne. Vooral
tijdens de interne verkiezingen is het cruciaal dat een groep leden afdelingsgenoten kan overtuigen van
de kwaliteiten van een kandidaat. Het landelijk bestuur kan daarom hulp bieden bij het samenstellen
van een campagneteam. De steun van de lokale JD-afdeling is hiervoor echter noodzakelijk. Kandidaten
wordt daarom aangeraden goede contacten te onderhouden met de lokale JD-afdeling.

Interne verkiezingen
Tijdens de interne verkiezingen is het cruciaal dat een groep leden afdelingsgenoten kan overtuigen van
de kwaliteiten van een kandidaat. Het landelijk bestuur kan daarom hulp bieden bij het vormen van een
strategie voor de interne verkiezingen. Daarnaast kan het landelijk bestuur leden oproepen de JDkandidaat een hoge lijstpositie te geven. De steun van de lokale JD-afdeling is hiervoor echter
noodzakelijk. Kandidaten wordt daarom aangeraden goede contacten te onderhouden met de lokale
JD-afdeling.

Steunbetuigingen
Het landelijk bestuur kan besluiten op verschillende wijzen steun uit te spreken voor een kandidaat.

Promotiemateriaal
Het landelijk bestuur stelt een bedrag van in totaal maximaal 500 euro ter beschikking om te voorzien
in promotiekosten van kandidaten. Dit bedrag is onderdeel van het landelijke campagnebudget.
Voorbeelden van promotiemiddelen zijn flyers, posters, shirts, betaalde campagnes op sociale media,
kosten voor een promotiefilm of de kosten van een website. Van kandidaten wordt gevraagd in een
vroeg stadium aan te geven gebruik te wensen maken van deze vorm van steun. Het landelijk bestuur
kan besluiten promotiemateriaal te verstrekken als is voldaan aan verschillende voorwaarden:
de lokale JD-afdeling steunt de betreffende kandidaat
de kandidaat kan een reële persoonlijke campagnebegroting overleggen
Het landelijk bestuur kan te allen tijde aanvullende voorwaarden stellen. Bovendien geldt dat
kandidaten die in een vroeg stadium aan hebben gegeven gebruik te willen maken van deze vorm van
steun een grotere kans hebben de steun toegewezen te krijgen.

Slotopmerkingen
-

Er kan steun worden verleend aan kandidaten voor een lokale partij als 1) D66 niet deelneemt
in die gemeente en 2) de lokale partij aantoonbaar een vergelijkbare visie als de JD heeft
Het landelijk bestuur kan te allen tijde besluiten wijzigingen in dit steunprogramma aan te
brengen

Contact
Als je nog vragen of opmerkingen hebt, mail dan naar GR2018@jd.nl of neem contact op met:
Kevin Brongers (Voorzitter Jonge Democraten): 06-53801271
Lysanne van Schaik (Bestuurslid Pers & Promotie): 06-19853602
Danny Hoogstad (Bestuurslid Organisatie & Scholing): 06-23067302

