Werkplan landelijk bestuur 2015/2016
Jonge Socialisten in de PvdA

Van links naar rechts: Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie), Laura Jak
(vicevoorzitter/secretaris), Lieke Kuiper (bestuurslid politiek & scholing), Stijn Jansen
(bestuurslid
leden),
Siman
Abdi
(internationaal
secretaris),
Stef
Oostveen
(penningmeester/bestuurslid afdelingen), Bart van Bruggen (voorzitter).

Voorwoord
Dit is het werkplan van het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA. In dit
werkplan beschrijven we wat onze plannen zijn voor het komende bestuursjaar en welke
doelen we in die tijd willen bereiken. We leggen de lat zoals altijd hoog, want er is veel te
doen.
Om een beetje overzicht aan te brengen in onze doelstellingen hebben we een aantal doelen
centraal gesteld. Die komen als eerste aan de orde bij onze centrale missie. De uitwerking van
die centrale doelen is daarna te vinden. Per terrein waarop het landelijk bestuur actief is
hebben we specifieke doelen en projecten geformuleerd. Tot slot is onze jaarplanning
bijgevoegd, zodat je alvast de verschillende data van al onze activiteiten in je agenda kunt
noteren om niks te missen!
Vanwege de leesbaarheid hebben we geprobeerd ons werkplan een beetje kort te houden. Het
uitvoeren van onze plannen is belangrijker dan een beschrijving van alle details ervan,
daarom hebben we niet alles tot achter de komma vastgelegd. Een deel van onze activiteiten
is bovendien afhankelijk van de politieke actualiteit.
Ten slotte vinden we het belangrijk dat de wensen van de leden van de JS centraal staan, dus
mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van dit werkplan, dan
hopen we dat je ons belt of mailt. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.
Met vriendelijke groet,
Het landelijk bestuur
Contactgegevens
Algemeen:

Laura Jak
06 388 205 69 / ljak@js.nl
Herengracht 54, 1015 BN Amsterdam

Voorzitter

Bart van Bruggen
06 139 777 60 / bvbruggen@js.nl

Vicevoorzitter/secretaris
(tevens vertrouwenspersoon)

Laura Jak
06 388 205 69 / ljak@js.nl

Penningmeester/bestuurslid afdelingen
(tevens vertrouwenspersoon)

Stef Oostveen
06 208 992 82 / soostveen@js.nl

Bestuurslid politiek & communicatie

Martijn Otten
06 169 365 17 / motten@js.nl

Bestuurslid politiek & scholing

Lieke Kuiper
06 249 793 72 / lkuiper@js.nl

Bestuurslid leden

Stijn Jansen
06 146 343 27 / sjansen@js.nl

Internationaal secretaris

Siman Abdi
0638820571 / sabdi@js.nl
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Centrale missie
Ieder jaar opnieuw spant het landelijk bestuur zich in om de leden van de JS zoveel mogelijk
te bieden: invloed op de politieke lijn, allerlei mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, veel en
diverse activiteiten. We leverden politieke inspanningen tegen het minimumjeugdloon, voor
inspraak van studenten, tegen discriminatie, voor een goede behandeling van vluchtelingen.
Het komende jaar blijven we ons inzetten voor deze zaken, maar verschuiven we onze focus
een beetje en leggen we iets andere accenten. Dit wordt weerspiegeld in de keuze voor onze
drie hoofddoelen en klinkt door in de doelen die we per terrein stellen.
Het landelijk bestuur kan deze doelen niet in haar eentje bereiken. Om succesvol te zijn,
hebben we jullie hulp nodig. De hulp van actieve leden, van afdelingsbesturen, van
werkgroepen en alle anderen die onze missie delen. Daar gaan we het komende jaar graag
mee aan de slag.

We blijven werken aan een open en toegankelijke verenigingscultuur waar iedereen
helemaal zichzelf kan zijn. We besteden extra aandacht aan de diversiteit van de
vereniging.
Van de ruim 2.000 leden die de JS op dit moment heeft, zijn er geen twee hetzelfde. Die
diversiteit maakt onze vereniging zo mooi, maar maakt ook dat we ons blijvend moeten
inspannen voor een aantrekkelijke verenigingscultuur. Zo blijft onze vereniging een plek voor
iedereen, een hechte groep vol bijzondere vriendschappen, maar ook open voor nieuwe
mensen. Op landelijke activiteiten besteden we hier via de vertrouwenspersonen extra
aandacht aan en met ons activiteitenaanbod zorgen we dat iedereen zich op zijn of haar eigen
manier kan ontwikkelen.

We geven ons activisme inhoud door actief de samenwerking op te zoeken met
geestverwante maatschappelijke organisaties en bewegingen.
De sociaaldemocratie is een brede beweging die uit veel meer bestaat dan de PvdA en de
Jonge Socialisten. Door heel Nederland en in de rest van de wereld zijn mensen, bewegingen
en organisaties te vinden met een vergelijkbare missie als de onze. Door de banden hiermee
aan te halen geven we inhoudelijk richting aan ons activisme en bereiken we uiteindelijk
meer. Bij al onze inhoudelijke initiatieven zoeken we eerst uit met wie we samen op kunnen
trekken.
In het politieke debat binnen de PvdA speelt de JS een leidende rol. Daardoor
plaatsen we duurzaamheid, goed werk voor jongeren en de emanciperende kracht van
onderwijs blijvend hoog op de politieke agenda.
In de wereld om ons heen is er elke dag wel iets om je druk over te maken. Meestal is dat
terecht, maar af en toe leidt het ook af van grotere thema’s die wel het bespreken waard zijn.
Juist als het om díe thema’s gaat wil de JS een leidende rol spelen in het debat binnen de
PvdA. Thema’s die voor iedereen belangrijk zijn, maar waarbij jongeren een cruciale rol
spelen. Het komende jaar richten we ons daarom op duurzaamheid, goed werk voor jongeren
en werken we aan een onderwijsagenda gericht op emancipatie en verheffing.
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Uitgangspunten
Voor alles wat we doen hanteren we in ieder geval de volgende uitgangspunten:
-

Bij al onze activiteiten zoeken we eerst uit met wie we kunnen samenwerken.
De leden en afdelingen vormen de ruggengraat van de JS.
De JS is open, toegankelijk en bij ons wordt er gelachen.
De JS is een democratische organisatie. Dat betekent dat iedereen over alles gaat en
de meerderheid met respect voor de minderheid de koers bepaalt. Over politieke
standpunten praten we allemaal mee.
Debat is niet vrijblijvend en wordt vertaald in politiek concreet handelen waarover
verantwoording word afgelegd.

Doelen per terrein
Het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten werkt met acht terreinen waarop we actief
zijn. Per terrein geven we aan wat onze doelen zijn, wat voor activiteiten we het komende jaar
willen organiseren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hier alvast een overzichtje:

Terrein

Coördinator

Activiteiten

Laura

Campagne en actie

Martijn

Communicatie

Martijn

Internationaal

Siman

Leden

Stijn

Politiek

Bart

Scouting en scholing

Lieke

Secretariaat

Stef
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Activiteiten
Ieder jaar organiseert de JS een aantal vaste activiteiten: twee congressen, twee (nieuwe)
ledenweekenden, iedere maand een politiek café en nog veel meer. Vaak organiseren we deze
activiteiten samen met afdelingen, werkgroepen of individuele leden. Het komende jaar gaan
we daarmee door en breiden we het activiteitenaanbod uit.
Doelen:
- Ons activiteitenaanbod is talrijk, divers en voor iedereen toegankelijk.
- We verbreden ons congres door geestverwante maatschappelijke organisaties uit te
nodigen en een podium te geven.
- Bij grote landelijke activiteiten besteden we voor, tijdens en na de activiteit aandacht
aan een open en toegankelijke verenigingscultuur.

Campagne en actie
Dit jaar wordt er geen verkiezingscampagne gevoerd, maar dat betekent niet dat we helemaal
niks aan campagne en actie doen. We versterken ons activisme op een inhoudelijke manier
en leren van anderen. Dit doet het landelijk bestuur niet in haar eentje, maar samen met
afdelingen, werkgroepen en actieve leden.
Doelen:
- We sluiten regelmatig aan bij demonstraties, protesten of andere acties van
organisaties die voor dezelfde zaak strijden als wij.
- Bij alles waar we een inhoudelijk standpunt over innemen bedenken we of we er zelf
ook concreet iets aan kunnen bijdragen.
- We leren van geestverwante organisaties in binnen- en buitenland hoe we ons
activisme effectiever maken.

Communicatie
Veel van onze communicatie verloopt online, via de website, Facebook en Twitter. Het
komende jaar bouwen we een nieuwe website en informeren we mensen nog beter via
Facebook en Twitter over wat we bereiken. Onze communicatiekanalen stellen we zo nu en
dan ook ter beschikking aan afdelingen, werkgroepen en andere organisaties die interessante
activiteiten organiseren.
Doelen:
- We bouwen dit jaar een nieuwe website, met daarin speciale aandacht voor onze
nieuwtjes en activiteiten, de Lava, werkgroepen en afdelingen.
- Van iedere landelijke activiteit zorgen we voor een foto- of videoverslag, dat we via
sociale media verspreiden.
- Samen met de PvdA zetten we een systeem op waarmee afdelingen en werkgroepen
‘on demand’ posters, flyers of ander promotiemateriaal naar eigen smaak kunnen
bestellen.
- Onze uitingen worden mooier en gestroomlijnder door de inzet van een grafisch team
dat voor afdelingen, werkgroepen en landelijk bestuur van alles kan ontwerpen.
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Internationaal
De Jonge Socialisten zijn al jaren actief in verschillende internationale organisaties. Ook
organiseren we op eigen houtje internationale reizen, uitwisselingen en in Nederland
activiteiten over verschillende internationale thema’s. Het komende jaar mengen we ons
actiever in het politieke debat in onze internationale koepelorganisaties. We spannen ons in
om het jaarlijkse zomerkamp in Nederland te organiseren – mits dat financieel haalbaar is.
Doelen:
- Van alle reizen en uitwisselingen die we organiseren maken we een (video-)verslagje
dat te vinden zal zijn op de website en op Facebook.
- Iedere maand organiseert de werkgroep internationaal een inhoudelijke activiteit,
steeds in een wisselende afdeling.
- We richten ons speciaal op internationale samenwerking binnen de Benelux, om
samen onze internationale stem te versterken.
- We mengen ons actiever in de meningsvorming binnen YES en IUSY en dragen zo bij
aan een stevige internationale politieke agenda.

Leden
Om onze idealen zo goed mogelijk waar te kunnen maken, heeft de JS zoveel mogelijk
(actieve) leden nodig. Ons ledenbestand kan bovendien altijd diverser als het gaat om
geslacht, opleidingsniveau of afkomst. We willen immers een afspiegeling zijn van de
sociaaldemocratische beweging en daar hoort diversiteit bij. Met nieuwe ledendagen en
(nieuwe) ledenweekenden zorgen we dat alle nieuwe leden zich welkom voelen bij de JS.
Iedereen ontvangt bovendien een welkomstpakketje en wordt persoonlijk welkom geheten
met een telefoontje.
Doelen:
- Op 1 juni 2016 hebben we minimaal 2.250 leden.
- Ieder nieuw lid wordt persoonlijk welkom geheten bij onze vereniging.
- Gedurende het jaar leggen we ten minste 40 schoolbezoeken af om jongeren bij
politiek te betrekken en misschien zelfs lid te maken.
- Rondom Dag van de Arbeid organiseren we een ledenwerfweek, waarbij afdelingen en
actieve leden zich extra inzetten om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven.
- We ontwikkelen een inhoudelijke Facebookcampagne om nieuwe leden thematisch te
werven.
- We verlagen de leeftijdsgrens naar 12 jaar en zetten samen met de PvdA speciale
activiteiten op voor leden tussen de 12 en 16.
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Politiek
De politiek is nooit klaar; ieder jaar zijn er weer spannende momenten en moeten er lastige
keuzes gemaakt worden. Behalve dat we natuurlijk blijven reageren op actuele politieke
zaken die schreeuwen om een reactie, proberen we ook een stap verder te zetten door
belangrijke thema’s te agenderen binnen de PvdA.
Doelen:
- We blijven de strijd voor een volwassen minimumloon voor 18 tot 23-jarigen steunen
en strijden in het verlengde daarvan voor goed en genoeg werk voor alle jongeren.
- We zoeken bij onze politieke stellingnames de samenwerking op met geestverwante
maatschappelijke bewegingen en betrekken ze bij onze koers. Samen laten we zien dat
er een alternatief is voor een politiek die slechts op geld is gebaseerd.
- Op het najaarscongres werken we aan een ambitieuze onderwijsagenda die in het
teken staat van verheffing en emancipatie. Met die agenda lopen we voorop in het
debat binnen de PvdA.
- Samen met de PvdA-delegatie in het Europees Parlement organiseren we twee keer
per jaar een schaduwparlement, waar jongeren thema’s op de Europese politieke
agenda kunnen zetten.
- We blijven de uitvoering van het project ledendemocratie binnen de PvdA scherp
volgen en werken bovendien aan de ontwikkeling van onze eigen ledendemocratie.

Secretariaat
Het secretariaat omvat alle zaken die van doen hebben met het besturen van een vereniging.
Denk daarbij aan KvK-inschrijvingen, de begroting, afdelingen, het huishoudelijk reglement,
interne communicatie van het landelijk bestuur en nog veel meer. Niet zo heel interessant,
wel heel noodzakelijk. Het moet echter geen doel op zich worden. Daarom zijn de eerste twee
hoofddoelen die we ons stellen dezelfde als de afgelopen jaren. We voegen er echter eentje
aan toe, die verband houdt met onze verenigingscultuur.
-

Het bestaan van de JS moet in financiële en bestuurlijke zin gegarandeerd zijn
Alle werkzaamheden op dit terrein staan ten dienste aan het behalen van de andere
doelen.
Het secretariaat ziet toe op de ontwikkeling en het behoud van een open en
toegankelijke verenigingscultuur, waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.
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Jaarplanning
oktober

november

december

januari

- Politiek café (7)
- (Nieuwe)
ledenweekend I (1618)

- Politiek café (4)
- Afrikadag (7)
- Politieke ledenraad
PvdA (14)
- Najaarscongres (2122)
- Nieuwe ledendag II
(26)

- Politiek café (9)

- Nieuwjaarsborrel (15)
- Politiek café (27)
- Nieuwe ledendag III
(28)

februari

maart

april

mei

- Politiek café (13)
- (Nieuwe)
ledenweekend II (2224)

- 1 meiviering (1)
- Politiek café (18)
- Nieuwe ledendag V
(26)

- PvdA-congres (13-14)
- Politiek café (17)

- Politiek café (16)
- Nieuwe ledendag IV
(31)

juni
- Voorjaarscongres (1819)
- Afsluiting politiek
seizoen en sportdag
(25)
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