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Voorwoord 

Beste Jonge Democraat, 

Voor je ligt het beleidsplan van Bestuur Jansen. 
In dit plan wordt een algemene richting aangegeven voor de komende periode. Waar wil het bestuur 

veranderingen toepassen ten opzichte van vorige perioden, wat wil het bestuur juist behouden en 
wat zijn de prioriteiten? 

Één van de grootste evenementen van de afgelopen jaren, namelijk de coronacrisis, heeft invloed 
gehad op divers aantal facetten van het dagelijks leven. Ook de Jonge Democraten zijn hierdoor 

geraakt. Door lockdowns en maatregelen is het gedurende de afgelopen twee jaar moeilijker 
geweest om de ledenbinding te bewerkstelligen die men op oog had. Toch is er ook een positief 

vooruitzicht. Zoals het er nu uitziet, staat een volgende lockdown voorlopig nog niet op de 
planning. Om deze reden kijkt het bestuur met een optimistische blik vooruit.  

Ook hebben sociale veiligheid en sociale cohesie het gesprek gedomineerd. De Jonge Democraten 
hechten grote waarde aan een omgeving die fijn, veilig en vertrouwd voelt voor leden. Het is geen 

overbodige luxe dat iedereen zich thuis voelt. Dit geldt voor iedereen die een kijkje neemt in de 
organisatie. Diversiteit is hierin van onmiskenbaar belang, en dit moet de JD Arnhem-Nijmegen ook 

uitstralen.  

Daarnaast wil Bestuur Jansen experimenteren met activiteiten om ledenbinding te versterken. Het 
bestuur denkt onder andere aan sportevenementen, mogelijkheden om samen te eten voor een 

activiteit, het inplannen van borrels op avonden zonder activiteiten, meer samenwerkingen met 
andere PJO’s en lokale politici.  

Er zijn uitdagingen, maar er zijn ook zeker een hoop kansen om JD Arnhem-Nijmegen tot volle 
bloei te laten komen. In dit beleidsstuk wordt de huidige stand van zaken besproken, maar wordt 

ook gekeken naar mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe ideeën.  

Met vrijzinnige groet, 

Bestuur Jansen 



Bestuur 

Voorzitter: Rutger Jansen 

 

Hey! Ik ben Rutger, ik ben 23 jaar oud en ik studeer momenteel politicologie. Ik ben enorm into 
tech-snufjes en ik houd me naast mijn studie bezig met sporten, video bewerken en natuurlijk de 
politiek. Sinds de Amerikaanse verkiezingen in 2016 ben ik niet weg te slaan van de politiek. Ik 

geloof in de nuance van het gesprek en in het luisteren naar andermans mening, hoe ver deze ook 
afwijkt van de mijne. Naast mijn functie als voorzitter ben ik ook fractiemedewerker voor D66 

Arnhem. In mijn ogen is de JD dé leerplek voor jongeren die zich willen verdiepen in de politiek. 
Met daarin de JD centraal als schakel tussen het studentenleven en de “echte” politiek. Heb je 

vragen of voorstellen? Stuur dan vooral een bericht! 

Contact: voorzitter.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl 



Secretaris: Julia van Herpen 

 

Hi allemaal! Ik ben Julia, 20 jaar oud en ik zal komend jaar de functie van secretaris bekleden bij de 
afdeling Arnhem-Nijmegen. Ik ben derdejaars student bestuurskunde aan de Radboud Universiteit 

in Nijmegen en woon inmiddels ook alweer 8 jaar in de waalstad. Inmiddels ben ik hier ook op 
kamers. Naast de JD ben ik actief bij studievereniging BOW, geef ik leiding aan de scouts van 

scoutinggroep Jan van Hoof en werk ik bij een bakker. Ik hou van gezelligheid, spelletjes en muziek 
en heb graag mensen om me heen.  

Vandaar dat ik er ook ontzettend veel zin in heb om als spin in het web van de afdeling mijn taak als 
secretaris uit te voeren. Heldere communicatie en creativiteit zet ik voorop, zowel binnen het 

bestuur als in de afdeling. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de 
afdeling het komend jaar en iedereens enthousiaste plannen te ondersteunen en faciliteren. Mocht je 

vragen, opmerkingen of ideeën hebben of gewoon een praatje willen maken, stuur me dan vooral 
een appje, mailtje of belletje.  

Contact: secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl 



Penningmeester: Kyra Steeghs 

 

Hallo! Ik ben Kyra, 24 jaar en ik ben op het moment bezig met mijn masters in voeding en 
biotechnologie in Wageningen. Ik vind het leuk om te lezen, schrijven, sporten, en gezellig te 

kletsen. Ik heb een heel leuk bijbaantje in de dierentuin, en daarnaast ben ik dus penningmeester 
hier bij de JD, wat heel leuk, gezellig, en natuurlijk ook leerzaam is. Het komende half jaar streef ik 
ernaar om verstandig geld uit te geven, goed en duidelijk te communiceren met iedereen, een goede 
begroting af te leveren, en wellicht nog een amendement in te dienen op de vorige begroting. Verder 
heb ik heel erg veel zin in de politiek-filosofische discussies met iedereen, en een gezellig half jaar 

met het bestuur :) 

Contact: penningmeester@arnhemnijmegen.nl  

mailto:penningmeester@arnhemnijmegen.nl


Organisatie: Fay Jansen 

 

Hoi, mijn naam is Fay, ik ben 22 jaar oud en ik ben dit half jaar bestuurslid organisatie. Ik ben 
opgegroeid in het gezellige Brabant, maar twee jaar geleden ben ik voor mijn studie Voeding en 
Diëtetiek aan de HAN naar Nijmegen verhuisd. Naast mijn studie sport ik graag (vooral dansen, 

wandelen en hoepelen) en hou ik van koken, bakken en spelletjes spelen.  
Het komende half jaar wil ik ervoor zorgen dat er veel verschillende activiteiten zijn. Denk dus aan 

inhoudelijke activiteiten in verschillende vormen. Maar ik heb ook zin in het organiseren van 
gezelligheids- en sportieve activiteiten. Zo is er voor ieder wat wils en zie ik erop toe dat iedereen 
zich welkom voelt bij de activiteiten. Heb je ideeën voor activiteiten of een andere vraag? Neem 
vooral contact met me op. Aangezien er (waarschijnlijk) geen bestuurslid scholing is, zal ik het 

grootste deel van deze taken ook op mij nemen. Je kan dus ook bij mij terecht met vragen omtrent 
scholing, zoals het aanvragen van een bepaalde training. 

Contact organisatie: organisatie.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl 
Contact scholing: scholing.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl  

mailto:organisatie.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
mailto:scholing.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl


Politiek: Bart Hiddema 

 

Hey! Ik ben Bart, 20 jaar oud en ik ben opgegroeid in Zutphen. Ik zit in mijn tweede jaar 
politicologie aan de Radboud. Ik woon nog in Zutphen maar ik hoop snel naar Nijmegen te kunnen 
verhuizen. Ik heb er heel veel zin in om dit jaar de taak van bestuurslid Politiek op mij te nemen. Je 
kan me bij een activiteit of daarbuiten altijd benaderen voor een vraag of een idee, schroom ook niet 

om een mailtje te sturen met je ideeën of je vragen. Naast mijn studie sport ik te weinig en heb ik 
een jaarclub. Als je een keer koffie wil drinken of als je vragen hebt kom dan zeker langs bij een 

van onze activiteiten of stuur een appje of mailtje. Ik hoop jullie snel weer te zien! 

Contact: politiekarnhemnijmegen@jongedemocraten.nl 



Intern 

Een gevoel van eensgezindheid is cruciaal in een PJO. JD Arnhem-Nijmegen streeft ernaar om een 
afdeling te zijn waarin iedereen zich welkom voelt. De afgelopen jaren heeft ook deze afdeling last 

gehad van hobbels in de weg, voornamelijk door de coronapandemie. Om deze reden is het 
belangrijk dat we vooruit kijken. Het bestuur streeft ernaar een diverser assortiment aan 

evenementen aan te bieden, met daarin een sterke nadruk op het bevorderen van het 
verenigingsgevoel.  

Ledenbinding 

Na twee jaar aan coronamaatregelen met beperkte mogelijkheden in activiteiten ten opzichte van 
voorgaande jaren zien we dat het aantal (actieve) leden is teruggelopen, ook nu er weer meer 

mogelijk is. Daarom willen wij extra in gaan zetten op ledenbinding. Hierbij zullen we de focus 
leggen op zowel het werven van nieuwe leden, als op het behouden van de huidige actieve leden. 

De JD staat voor een inclusieve samenleving. Daar zet onze afdeling ook op in door bij de werving 
van nieuwe leden extra in te zetten op het bereiken van MBO’ers en middelbare scholieren. Dit 

doen wij voornamelijk door middel van de scholentour. 
 

Wij vinden het van belang dat iedereen zich welkom voelt bij de JD Arnhem-Nijmegen en daarom 
is het belangrijk dat er ten alle tijden een veilig gevoel is voor de leden, zowel op activiteiten als 

online (bijvoorbeeld in de Whatsappgroep). Wij willen een vertrouwde plek creëren waar leden zich 
kunnen ontplooien en het gezellig kunnen hebben. We zorgen ervoor dat de JD een leerschool blijft, 
zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak, omdat talentontwikkeling een belangrijk onderdeel is 
van een lidmaatschap van de JD. Wij verwelkomen nieuwe leden door het behouden van de ‘koffie 
momentjes’ met (nieuwe) leden. Daarnaast zorgen wij dat het mogelijk is om regelmatig samen te 
eten voor een activiteit. Zo leer je elkaar beter kennen en is het voor leden laagdrempeliger om een 

activiteit te bezoeken. Op deze manier is de JD Arnhem-Nijmegen een plek voor iedereen. 



Organisatie 

De activiteiten in het begin van het nieuwe schooljaar zullen plaatsvinden op maandagavond, maar 
vanaf november zal het bestuur gaan experimenteren met activiteiten op de dinsdagavond. Als het 
mogelijk is zal dit bij De 4 Heeren zijn, maar ook Maxim en ‘t Haantje zien wij als goede locaties 
voor de activiteiten. Uiteraard zullen er ook weer regelmatig activiteiten in Arnhem georganiseerd 
worden door de Arnhem-commissie. Het is belangrijk om variatie aan te brengen in de vorm van 
een activiteit. Daarom zullen zowel activiteiten in een zaal als uitstapjes georganiseerd worden. 

Door uitstapjes komen sommige onderwerpen wat meer tot leven, en brengen we afwisseling aan in 
onze activiteiten. Het kan soms leuk zijn om een maandagavond níét zittend in dezelfde zaal door te 
brengen. Ook de afwisseling in inhoud van activiteiten vinden we belangrijk. Zo zorgen we dat er 

genoeg inhoudelijke activiteiten georganiseerd worden, maar ook dat we genoeg activiteiten 
organiseren waarbij de gezelligheid centraal staat. Je komt immers bij de JD voor de inhoud, maar 

je blijft voor de gezelligheid. Vandaar dan ook dat de Gezelligheidscommissie maandelijks een 
activiteit zal organiseren. Bij de inhoudelijke activiteiten zal afwisseling aangebracht worden in 
vorm. Zo zijn er lezingen, maar ook activiteiten waarbij je interactief aan de slag gaat, zoals een 

discussieavond of een training. Op deze manier is er voor ieder wat wils. Wij gaan er vanuit dat we 
alle activiteiten fysiek kunnen gaan organiseren en doen dit dan ook het liefste, omdat wij denken 

dat dit zorgt voor een betere band tussen de leden. Mocht dit onverhoopt toch niet kunnen, dan 
kijken wij verder naar alternatieven als het zover is.  

Grote evenementen 

Wat betreft de grote evenementen wil het bestuur aansturen op een divers aanbod aan verschillende 
leuke evenementen. Hierbij denkt het bestuur aan een onder andere een PJO debat in één van de 
raadszalen, om ook hier weer de lijn van de Jonge Democraten als leerschool door te trekken. 

Daarnaast zijn er nog evenementen die uitgesteld zijn. Deze evenementen gaan de komende periode 
plaatsvinden. Denk aan het mediasymposium met de JOVD en de masterclassreeks. Daarnaast heeft 
het bestuur voornemens om te brainstormen over extra activiteiten die buiten de standaard avonden 

vallen. Over mogelijkheden om (grote) evenementen te organiseren kun je verderop in dit 
beleidsplan meer lezen. 

Scholing intern 

Zoals eerder al genoemd, is talentontwikkeling een belangrijk onderdeel van lid zijn van de JD. Het 
bestuur wil deze ontwikkeling vooral stimuleren door het aanbieden van trainingen die passen bij de 

leden en bij dat moment. Zo organiseren we in de aanloop van het wintercongres een 
motieschrijfavond en deze wordt, mochten we tegen die tijd een aantal nieuwe leden hebben, 

gecombineerd met een training ‘hoe werkt een congres?’. Zo is het voor (nieuwe) leden 
laagdrempeliger om een motie te schrijven en in te dienen, maar ook om naar een congres te gaan. 

Verder organiseren we natuurlijk andere trainingen en kijken we op ieder moment naar de behoeften 
van de leden. Daarnaast bedanken we graag iedereen die zich inzet voor de afdeling en willen we 

dat deze mensen extra vaardigheden en kwaliteiten leren die passen bij hun rol in de afdeling. 
Daarom bestaat de kaderbedankdag zowel uit een training als uit een gezellige middag. 



Commissies 
Een vereniging bestaat voor en door de leden. Commissies, werkgroepen en individuen die zich 
bezighouden met het organiseren van symposia, masterclasses en andere evenementen zijn de 

ruggengraat van de vereniging. JD Arnhem-Nijmegen kent een uitgebreid aanbod aan verschillende 
commissies. Sommige commissies zijn vast, zoals de Politieke Commissie, de Arnhemcommissie, 
de Gezelligheidscommissie en de Promocommissie. Ook zijn er twee commissies die volgens het 

afdelingsreglement te werk gaan en worden verkozen op een Algemene Afdelingsvergadering 
(AAV). Dit zijn de Kascontrolecommissie en de Sollicitatiecommissie (KasCo & SoCo 

respectievelijk). Tot slot zijn er ook nog tijdelijke commissies. Deze commissies kunnen gaan over 
het organiseren van een specifiek evenement, maar ook over het aanpakken van een tijdelijk 

probleem. 

Politieke Commissie 
De Politieke Commissie is het hart van de politieke inhoud voor de afdeling Arnhem-Nijmegen. Na 

het reces is het het doel om met de Politieke Commissie in gesprek te gaan om te kijken waar het 
bestuur deze commissie kan ondersteunen en hoe we deze kunnen aanmoedigen. De Politieke 

Commissie houdt zich bezig met de politieke inhoud in de regio en speelt hierop in. Denk 
bijvoorbeeld aan opiniestukken en ludieke acties. 

Arnhemcommissie 
De Arnhemcommissie is opgericht met als doel het bijhouden van de Arnhemse actualiteiten en het 

inspelen op die actualiteiten. Ook dient deze commissie als laagdrempelige toegang tot leuke 
activiteiten in Arnhem georganiseerd om Arnhemse JD’ers actief te betrekken bij de vereniging. 

Symposiumcommissie 
De Symposiumcommissie is een tijdelijke commissie met als doel om één keer per jaar een 

symposium op te zetten. Op het moment van schrijven wordt er gewerkt aan een mediasymposium 
samen met de JOVD. 

Regiocommissie Twente 
Afdeling Arnhem-Nijmegen bezet een groot gebied. Om deze reden bestaan er landelijk meerdere 

regiocommissies. Deze regiocommissies werken veelal met een eigen vorm van bestuur, maar 
vallen onder de regie van het afdelingsbestuur. De regiocommissie zet zich in om activiteiten op te 

zetten in de betreffende regio.  

Gezelligheidscommissie 
De Gezelligheidscommissie is het hart van inspiratie voor alle gezelligheidsactiviteiten binnen de 
afdeling. Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten zoals bowlen, 

barbecues, cantussen, wandelingen en nog veel meer.  

Tijdelijke Commissie Ledenbinding 
De Tijdelijke Commissie Ledenbinding is een tijdelijke commissie die is opgericht met de intentie 

om ledenbinding te versterken binnen de afdeling. Het doel is om op ideeën te komen die het 
bestuur en commissies kunnen implementeren om activiteiten aantrekkelijker te maken om zo de 

opkomst structureel te verhogen. 



Extern 
Naast dat de JD Arnhem-Nijmegen intern een goed plan nodig heeft om te functioneren, zijn we 
ook een organisatie die zich naar buiten richt, zowel naar de lokale politiek als de kranten. Het is 

van belang dat de afdeling van zich laat horen op kwesties die belangrijk zijn voor studenten.  

Communicatie 
Communicatie op verschillende platformen maakt de afdeling zichtbaar, zowel extern als voor haar 
leden. In het kader van de ledenbinding willen wij hier extra op gaan inzetten. De nieuwsbrief en 
sociale media kunnen het enthousiasme van de huidige leden richten, ondersteunen en aan elkaar 

zichtbaar maken ter inspiratie van anderen. Ook willen we dit overbrengen op geïnteresseerde 
nieuwe leden. Om dit te bereiken moeten we kijken naar zowel de inhoud als de vorm.  

De nieuwsbrief en sociale media kunnen zowel politiek-inhoudelijk als sociaal een functie hebben. 
Enerzijds kunnen we politieke inhoud delen, zoals interviews met politici, ambtenaren en andere 

relevante personen. Hier is ook een mogelijkheid tot samenwerking met de politieke commissie, die 
wellicht de resultaten of tussentijdse resultaten van haar werk kan delen met de afdeling. Dit heeft 
zowel waarde voor de commissieleden, die op deze manier een doel hebben om naartoe te werken, 

als voor de leden die hierdoor een beter beeld krijgen van de politieke bezigheden van de JD 
Arnhem-Nijmegen. Daarnaast worden zij hierdoor wellicht geënthousiasmeerd om ook politiek 

actief te worden. 

Anderzijds kunnen we door middel van de nieuwsbrief en sociale media een platform bieden voor 
leden om hun ervaringen te delen met andere JD’ers en terug te blikken op activiteiten. Denk hierbij 

aan een kort verslag van een activiteit die in die maand heeft plaatsgevonden of een voor de JD 
relevante ervaring die een lid heeft opgedaan, zoals een interessante lezing of een boek of film-

aanrader.  

Ook de vorm van de nieuwsbrief behoeft aandacht. Uit ervaring blijkt dat de mail niet altijd even 
goed gelezen wordt. Het kan daarom interessant zijn om de inhoud van de nieuwsbrief ook te delen 

op de andere sociale media kanalen zoals Instagram, WhatsApp en LinkedIn. Instagram is een 
populair platform onder jongeren.  Zeker dit medium zou dus geschikt zijn, hoewel we de vorm van 

het bericht dan natuurlijk aan moeten passen. Zo zouden we de verschillende rubrieken op 
verschillende momenten in de week nadat de nieuwsbrief uitkomt kunnen delen. Verder zouden we 

de link naar de nieuwsbrief via WhatsApp kunnen delen, en zouden de politiek-inhoudelijke 
elementen uitgebreid op LinkedIn geplaatst kunnen worden en kort aangestipt worden (in de vorm 

van quotes) op Instagram en/of WhatsApp. 

Instagram kan verder nog meer gebruikt worden. Enerzijds kunnen we het meer inzetten voor 
promotie van activiteiten door de story meer te benutten voor herinneringen een paar dagen vóór 
een activiteit. Ook kunnen we de story gebruiken worden om dilemma’s, quizjes en polls te doen 

met de leden. Dit stimuleert de betrokkenheid van leden bij de afdeling, biedt relevante informatie 
en geeft een beeld van het aantal mensen dat de pagina bekijkt. Anderzijds kan instagram ook als 

medium dienen om andere dingen te laten zien dan activiteiten. Denk hierbij aan wekelijks 
terugkerende rubrieken omtrent het nieuws en politieke stellingen. Ook zouden (bestuurs)leden en 

oud-JD’ers kunnen worden geïnterviewd of kunnen ze vloggen op de sociale media. 



Concreet streeft het bestuur naar een samenwerking tussen secretaris, bestuurslid politiek en 
bestuurslid profilering om de sociale media vorm te geven en maximaal te benutten. Wij hopen 
hiermee nieuwe en bestaande leden te stimuleren en de JD Arnhem-Nijmegen beter zichtbaar te 

maken. 

  

 Politiek 

De politieke beleidsopgave van de JD Arnhem-Nijmegen bestaat uit drie kerndoelen die het bestuur 
samen met de Politieke Commissie aan het eind van het jaar bereikt wil hebben. Deze doelen zijn 

op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere doelen wat het bereiken van de kerndoelen 
gemakkelijker en overzichtelijker zal maken.  

Het eerste kerndoel op politiek vlak is om de politieke belangen en interesses van de JD-Arnhem-
Nijmegen te behartigen wil het bestuurslid Politiek een consequente en constructief kritische 
samenwerking met D66 in Oost-Nederland opstarten en behouden. De grote focus ligt op de 

Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland en Overijssel in 2023. Concreet betekent dit dat het 
bestuurslid Politiek met steun van de Politieke Commissie regelmatig telefonisch en fysiek wil 

afspreken met D66 fractieleden in de Provinciale Staten en gemeenteraden.  
Om dit kerndoel te bereiken heeft het bestuur een aantal subdoelen geformuleerd. Ten eerste wil het 

bestuur regelmatige meetings met D66 afdelingen organiseren, mits zij daarvoor open staan, en 
hiermee goede band creëren en/of verbeteren tussen de JD en de D66 afdelingen. Ook wil het 

bestuur identificeren hoe de JD-Arnhem-Nijmegen de D66 afdelingen in de regio kan ondersteunen 
en adviseren met vraagstukken die jongeren en studenten aangaan (bijv. klimaat, mobiliteit, wonen). 

Tot slot willen wij voortgangsrapportages van de meetings delen met de politieke commissie, 
feedback vragen en zo nodig aanpassingen maken. 

Het tweede kerndoel betreft het reactiveren van de Politieke Commissie om beleid te vormen, de 
continuïteit van het beleid te behouden, stukken te schrijven, ideeën te vormen en ondersteuning te 

bieden in communicatie met D66 afdelingen. De bedoeling is dat het een actieve, inclusieve 
denktank wordt met mensen met allerlei interesses die het bestuurslid Politiek kunnen ondersteunen 
en bijsturen waar zijn/haar kennis en kunde tekort schieten. Zo krijgt het bestuur ook feedback over 

het beleid wat zij voeren en kunnen zij ook met zekerheid namens de vereniging werken. Het 
bestuur wil dit bereiken door middel van het organiseren van tweewekelijkse meetings met de 

Politieke Commissie om voortgang van werkzaamheden te bespreken. Verder willen we 
motieschrijfavonden organiseren om moties in te dienen bij AAV’s van D66 afdelingen in Provincie 

en Gemeenteraad. 

Het derde en laatste kerndoel van het bestuur is om de vereniging regio-inclusiever maken. Hoewel 
het zwaartepunt van de vereniging terecht in Arnhem en Nijmegen ligt, is het volgens het bestuur 

een goed idee om jongeren en studenten in andere steden in Gelderland en Overijssel meer te 
betrekken bij onze activiteiten. Concreet betekent dit dat wij graag ook meer activiteiten buiten 

Arnhem en Nijmegen (bijvoorbeeld Enschede, Zwolle, Deventer en Zutphen) organiseren. Verder 
willen we JD’ers uit deze regio’s aansporen om actiever te worden bij ons en bij hun lokale D66 

afdeling.  



Campagne Provinciale Staten 2023 

Maart 2023 staat in het teken van de Provinciale Staten verkiezingen. Het bestuur wil natuurlijk 
graag de JD’ers die zich verkiesbaar hebben gesteld binnen de regionen van JD Arnhem-Nijmegen 

steunen in het kader van ‘’Jonge Democraten in de Provinciale Staten’. Het proces van 
kandidaatstelling in de provincies is al aan de gang en daarom zullen wij in de herfst oproepen doen 

om jonge kandidaten omhoog te stemmen, met name in Gelderland en Overijssel.  

Ook rond het definitief vaststellen van de verkiezingsprogramma's zullen wij ons laten horen en de 
leden aansporen om amendementen te schrijven. Als maart 2023 dichterbij komt zal opnieuw de 

Promotiecommissie omgevormd worden naar de Campagnecommissie. Zo verzekeren we ons van 
helpende handjes rondom de campagne. Daarnaast gaan we ons laten zien, zowel op straat als op de 

sociale kanalen, om studenten en jongeren naar de stembus te krijgen. 

Scholing extern 
Het scholenproject is opgezet om als JD samen met andere PJO’s middelbare scholieren en mbo-
studenten meer te leren over de politiek. Dit scholenproject zetten wij graag voort, omdat we het 

belangrijk vinden dat ook deze jongeren kennismaken met de politiek en natuurlijk ook met PJO’s. 
Wij zullen inventariseren welke leden het leuk en interessant vinden om mee te gaan naar de 

scholen. Daarnaast kijken wij welke PJO’s hier (nog) voor open staan, omdat wij de samenwerking 
hierin belangrijk vinden om scholieren een veelzijdig beeld van de politiek te geven.  


