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Lieve DWARSer, 

Je hebt het beleidsplan van DWARS Leiden-Haaglanden 2021-2022 voor je. Hierin 

presenteren wij onze doelen en visie op wat wij komend jaar gaan doen als bestuur. Het 

beleidsplan is een houvast waar we het hele jaar op kunnen terugvallen en op kunnen 

reflecteren. Wij gaan er alles aan doen om dit jaar onze doelen te halen en samen met de 

leden te werken naar meer fysieke activiteiten. Wij moeten nog altijd rekening houden 

met Corona en veiligheidsmaatregelen, maar wij doen ons best om er een prachtig jaar 

van te maken. 

Dit jaar hopen we politieke impact te maken door samen te werken met GroenLinks 

fracties, maar ook door samen te werken met andere politieke jongerenorganisaties. We 

hebben hierbij een aantal politieke thema’s waar wij de focus op leggen, ook binnen 

DWARS Leiden-Haaglanden en het afdelingsbestuur zelf. Verder gaan we net als 

voorgaande jaren veel afwisselende activiteiten te organiseren. Ook leggen we de focus 

op het inclusief en toegankelijk zijn naast het feit dat we als afdeling willen blijven 

professionaliseren. Als laatste gaan we een sterke campagne houden voor de komende 

Gemeenteraadsverkiezingen. 

Namens het bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden, 

Sem Grootscholten (Voorzitter) 
Jannet Harthoorn (Secretaris) 

Daan de Leur (Penningmeester & Vicevoorzitter) 
Sara van Hees (Promotie & Ledenwerving) 
Soesha Sandker (Algemeen Bestuurslid) 

Devy Oedairam (Algemeen Bestuurslid) 
Pauline Thoomes (Algemeen Bestuurslid) 
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1.1 Contact GroenLinks 

Provincie Zuid-Holland 

Het contact met de provinciefractie verloopt matig. Er is een app-groep waarin zowel 

iemand van DWARS Leiden-Haaglanden als van DWARS Rotterdam-Rijnmond zit, maar 
hier wordt weinig in gereageerd. Ook is er tot op heden geen reactie geweest op de poging 
tot mailcontact. Er zal één bestuurslid worden aangewezen om aanwezig te zijn bij de 

vergaderingen. De informatieavond over de Regionale Energie Strategie heeft ondertussen 
plaatsgevonden. 
 
Aangezien in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, is een algemeen doel van 

ons bestuur om invloed uit te oefenen op de lijsten van de gemeenteraadsverkiezingen, 

voornamelijk om een diverse(re) lijst aan te moedigen. 

Delft 

Het contact met de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Delft is goed. Eén keer per 

maand sluiten we aan bij de fractievergadering en voor de overige weken krijgen we de 
notulen opgestuurd. Ook het direct contact over verschillende thema’s loopt makkelijk. 
Ook wordt rekening gehouden met de stem van DWARS, bijvoorbeeld door een Studenten 

Commissie (StuCo) waarmee we vanuit DWARS aan de slag zijn. Er is coördinatie wat 
betreft de verkiezingen en er wordt gekeken naar verdere samenwerkingsmogelijkheden. 
 

Den Haag 

Het contact met de Haagse GroenLinks-fractie valt te verbeteren. Dit doen we 
voornamelijk door fractievergaderingen bij te wonen. We willen meer en beter contact om 
bijvoorbeeld invloed te kunnen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Verder willen 

we regelmatig contact hebben met de bestuurs- en fractievoorzitters. We gaan namelijk 
ook samenwerken om activiteiten op te zetten met de fractie. Verder proberen we om 
samen met de fractie na te denken over inclusiviteit, zowel bij GroenLinks als bij DWARS. 

 
Leiden 

Het contact met de GroenLinks fractie in Leiden willen wij graag verbeteren. Het duurt 
vaak wat lang voordat we een reactie krijgen. We gaan kijken hoe we de verhouding en 

communicatie kunnen verbeteren. Toch willen we wel graag fractievergaderingen 
bijwonen. Zo blijven we zoveel mogelijk op de hoogte van wat er in Leiden speelt en 
kunnen we daarbij DWARSe invloed uitoefenen. 

 
Knuffelgemeente: Alphen aan den Rijn 

Elk jaar kiest het bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden een knuffelgemeente. Dat is een 

gemeente die onder onze afdeling valt en waar we een jaar extra aandacht aan gaan 

besteden. 

 

Dit jaar is Alphen aan den Rijn onze knuffelgemeente. Alphen aan den Rijn is een van de 

grotere gemeenten in onze regio. We hebben deze gemeente gekozen omdat er veel 

jongeren wonen en omdat een van onze bestuursleden, Pauline Thoomes, hier woont. 

Pauline is actief als raadscommissielid bij de lokale GroenLinks fractie en staat op de 

kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij woont dus ook wekelijks de 

fractievergaderingen bij. 

 

We willen dit jaar onze DWARSe invloed uitoefenen door de fractie scherp te houden. Er 

wonen veel jongeren in de gemeente die met verschillende problemen te maken hebben: 

de wooncrisis, de klimaatcrisis, de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Door onze invloed 

uit te oefenen, willen we de fractie helpen om keuzes te maken die een oplossing bieden 
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voor die problemen. Verder willen we de groene, sociale, en vrijzinnige jongeren in deze 

gemeente een mogelijkheid bieden om elkaar te vinden en samen te komen. We willen 

hieraan bijdragen door in ieder geval één activiteit in Alphen aan den Rijn te organiseren. 

 

1.2 Politieke thema’s 

We hebben enkele thema’s vastgesteld waar we ons dit jaar voor inzetten en waar we 
mooie acties en activiteiten omheen willen gaan organiseren. We houden ons bezig met 

inclusiviteit en toegankelijkheid binnen DWARS en GroenLinks. Daarnaast zetten we een 
thema van vorig jaar voort, namelijk het verkleinen van de afstand tussen de politiek en 
de burger. Wij werken verder aan het richten op mbo’s en de studenten die daar onderwijs 

volgen. We willen hen meer betrekken bij de politiek. Hierin werken wij ook samen met 
andere lokale politieke jongerenorganisaties. Ook bij andere activiteiten willen we de 
samenwerking met andere PJO’s vergroten.   

 
Andere onderwerpen waar we op in gaan spelen zijn antikapitalistisch beleid, het 
woningtekort, groen in de stad en kansenongelijkheid in het onderwijs. Met verschillende 

activiteiten willen we deze thema’s van verschillende kanten belichten. Als er actuele 
thema’s zijn waarvan het belangrijk is om ons als DWARS Leiden-Haaglanden uit te 
spreken of die als afdeling belangrijk zijn om op in te spelen, wordt hier zoveel mogelijk 
mee gedaan, bijvoorbeeld d.m.v. het opzetten van acties. 

 

1.3 Politiek programma 

Dit jaar laten we een politiek programma schrijven door een programmacommissie, die 

vorig jaar is opgericht. De programmacommissie is al bezig met het schrijven van een 
programma. Hierin laten wij onze DWARSe waarden op regionaal niveau naar boven 
komen. Op deze manier kunnen wij, maar ook volgende besturen zich sterk maken voor 
bepaalde onderwerpen vanuit de standpunten in ons politiek programma. Het programma 

zal worden gepresenteerd tijdens de Winter AAV in 2021. 
 

1.4 Acties 

Voor DWARS Leiden-Haaglanden zijn acties belangrijk om bepaalde onderwerpen hoger 
op de agenda te krijgen, zoals het klimaat, diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast zijn acties 
ook een belangrijk middel om dingen écht te kunnen veranderen en een stem te laten 
horen. Wij zien acties ook als een belangrijk middel om het demonstratierecht te 

benadrukken. Door met heel veel mensen de straat op te gaan kunnen we dingen 
veranderen, zoals in de geschiedenis ook is gebleken (denk aan meer rechten voor 
vrouwen). Tot slot zijn acties ook een goede methode om ingewikkelde onderwerpen uit 

te leggen, als scholing voor (geïnteresseerde) leden. Op die manier kan iedereen bijdragen 
aan het publieke debat.  
 

Acties worden door ons, het landelijk bestuur, GroenLinks of andere organisaties opgezet. 
Wij als bestuur zorgen dat we daarbij aansluiten of zelf inspelen op de actualiteit en dit 
aan onze leden in de afdeling doorgeven. Wanneer wij zelf een actie opzetten, doen we 

dit waar mogelijk fysiek. Daarbij letten we er altijd op dat de actie veilig plaatsvindt en 
dat iedereen zich aan de maatregelen van de overheid en van het landelijk bestuur houdt. 
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2.1 Bestuursvergaderingen 

Eens in de twee weken is er een open bestuursvergadering. Hierbij bespreken we alle 

updates over acties, activiteiten, GroenLinks afdelingen en verdere belangrijke zaken. 

Voor het efficiënter werken van onze bestuursvergaderingen hebben wij aan het begin van 

het jaar een training gevolgd. Ook werken we dit jaar met memo’s waardoor bestuursleden 

van tevoren inzicht hebben in de onderwerpen die worden behandeld in de vergadering. 

Op deze manier zijn onze vergaderingen korter en houdt iedereen zijn aandacht er goed 

bij. Eens in de twee vergaderingen, vergaderen we fysiek om de sfeer in het bestuur te 

waarborgen. De stad waarin de vergadering wordt gehouden wordt gerouleerd. Verder 

plannen we eens in het half jaar een speciale vergadering in, waar de focus ligt op de 

inbreng van leden. 

 

2.2 Trainingen volgen 

Ook willen we dit jaar graag zorgen voor professionalisering binnen ons bestuur en dus 

binnen onze afdeling. Dit doen we door verschillende trainingen te volgen en door betere 

communicatie te hebben met elkaar. Zo hebben we een training gevolgd voor effectief  

samenwerken en feedback geven, waarbij er extra aandacht uitgaat naar 

bestuursafspraken. We hebben met elkaar een eigen Slack-omgeving gemaakt waar alle 

communicatie plaatsvindt om zo miscommunicatie tegen te gaan. Verder gaan we een 

training inplannen over inclusiviteit. Hierna willen we nog meer trainingen gaan volgen en 

die ook openstellen voor leden. Tot slot volgen zowel Jannet als Daan een EHBO-cursus. 

 

2.3 Feedback geven 

Onder bestuursleden is er nog veel ruimte om te groeien en van elkaar te leren. We gaan 

daarom dit jaar actief aan de slag met elkaar feedback geven. We focussen hierbij op 

verbeterpunten, maar daarnaast ook op de dingen die al goed gaan – ook daar leren we 

van. Er zijn meerdere momenten om elkaar feedback te geven. Ten eerste natuurlijk als 

we merken dat iemand iets goed doet of ergens nog wat hulp of sturing bij kan gebruiken. 

Daarnaast gaan we hiervoor op enkele momenten dit jaar feedbacksessies in plannen, 

waarbij we elkaar steeds één-op-één feedback geven. We gaan dit doen in de vorm van 

feedbackwandelingen. Afgelopen jaar is dit door corona een beetje weggevallen, maar we 

willen dit graag weer oppakken. 

 

2.4 Teamvorming 

Wij vinden het als bestuur belangrijk om elkaar ook goed te leren kennen, omdat wij 

geloven dat een goede bestuursbinding zich ook vertaalt in een effectievere 

samenwerking. Binnen de corona-tijd is het lastiger om met het bestuur sociale activiteiten 

te ondernemen, maar we proberen hier wel op in te zetten. Met de huidige versoepelingen 

is er gelukkig veel mogelijk. Ook vergaderen we dus eens per maand fysiek samen, waarbij 

we ook samen gaan eten. Dit draagt al bij aan het sociale contact binnen het bestuur, 

maar we zullen ook kijken wat er aan sociale activiteiten mogelijk is, zodat we niet alleen 

serieus bezig zijn samen. 
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2.5 Privacy 

Binnen de afdeling gaan wij vertrouwelijk om met de gegevens van onze leden. Dat houdt 

in dat alleen de secretaris toegang heeft tot deze gegevens. Daarnaast is de secretaris de 

enige die toegang heeft tot de website, aangezien ook hier vaak vertrouwelijke informatie 

in staat van onze leden. Ledengegevens worden alleen met andere bestuursleden gedeeld 

als dit nodig is voor de organisatie van de activiteiten en worden na een activiteit gelijk 

verwijderd. Zo voorkomen wij dat er gegevens rondzwerven op plekken waar ze niet 

horen.  

Om ervoor te zorgen dat alle bestuursleden op de hoogte zijn van de AVG-regels die gelden 

in Nederland, verzorgt de secretaris aan het begin van het jaar een korte instructie. Zo 

kan iedereen binnen het bestuur hier zo goed mogelijk mee omgaan. De secretaris houdt 

hier daarnaast toezicht op.  
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3.1 Toegankelijkheid  
DWARS Leiden-Haaglanden is een grote afdeling, maar we merken dat maar een klein 
deel van de leden activiteiten bijwoont. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich welkom 
voelt om naar activiteiten te komen en dat de meerderheid van de leden naar minstens 

één activiteit komt dit jaar. Hoe we dit willen doen staat omschreven in hoofdstuk 2.4 en 
hoofdstuk 4. 

Sfeer en veiligheid 

De sfeer en veiligheid binnen de afdeling vinden wij erg belangrijk. Daarom zullen wij 
benadrukken aan de leden wie de vertrouwenspersoon van de afdeling is. Dit jaar zal dit 
Kiete zijn, onze afdelingsbuddy. Ook wordt de landelijke gedragscode tijdens de 

activiteiten nageleefd. De inclusiviteit-enquête is door het vorige bestuur gedaan. Hier zijn 
aanbevelingen uit voort gekomen waar wij dit jaar oog voor hebben en deze zijn uitgewerkt 
in hoofdstuk 4.  

Nieuwe leden  
De nieuwe leden binnen de afdeling heten wij van harte welkom. Dit gaan we doen door 
welkom-appjes te versturen in plaats van de voormalige belrondes. De belronde kan 
namelijk door sommige leden als drempel worden ervaren en neemt veel tijd in beslag. 

Ook willen we nieuweledenavonden één keer per kwartaal organiseren. Zo zorgen we 
ervoor dat nieuwe leden de kans krijgen om actief te worden binnen de afdeling en andere 
leden te ontmoeten. Daarnaast is het buddysysteem opgezet. Nieuwe leden worden 

gekoppeld aan een lid dat al vaker activiteiten heeft bijgewoond. De bedoeling is dat het 
nieuwe lid iemand binnen de afdeling kent om samen naar activiteiten te gaan en vragen 
kan stellen aan iemand die langer lid is. Hierdoor verlagen we de drempel om activiteiten 

bij te wonen. 

Bestuursvergadering 
Het bestuur is nog steeds vrij gesloten en we willen er dit jaar aan werken om die drempel 
weg te nemen. Dit gaan we doen door één keer in het halfjaar een activiteit van de 

bestuursvergadering te maken, dit ook om leden te enthousiasmeren voor eventuele 
opvolging.  

 

3.2 Activiteiten  
Dit jaar gaan we gezellige en leerzame activiteiten afwisselen. Er zal voornamelijk gefocust 

worden op kwaliteit van de activiteiten in plaats van de kwantiteit. Daarom streven we 
ernaar om één keer in de twee weken activiteiten te houden. Echter zullen we meer 
activiteiten per maand niet in de weg staan als er genoeg input wordt geleverd vanuit het 

bestuur of de leden en als er behoefte aan is. Verder zorgen we ervoor dat er genoeg 
afwisseling is tussen de sociale, groene en vrijzinnige thema’s. De thema’s waar we ons 
dit jaar op focussen zijn de onderwerpen die wij het meest terug zien komen in de 

samenleving: deze staan vermeld in hoofdstuk 1, politieke thema’s. Ook is onze aandacht 
dit jaar gevestigd op het bezoeken van kleinere gemeenten. Zo zullen we een keer een 
activiteit organiseren in de gemeente Alphen aan den Rijn en Gouda. 

 

3.3 Tradities 

Onze afdeling kent veel tradities en die zullen wij ook dit jaar met veel plezier voortzetten. 
Ondanks de coronarestricties zullen wij ons best doen om deze tradities in stand te 
houden. Zo hebben de eendwijding en Links Lullen vorig jaar niet plaatsgevonden, maar 
zal dit aankomend jaar wel weer gebeuren (als de maatregelen dit toelaten). De 

boekenclub met de Jonge Socialisten gaan wij dit jaar weer doen, maar als hier weinig 
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animo voor is zoals de afgelopen keer, moet er worden overlegd of wij de boekenclub 
blijven voortzetten. Verder blijven DWARS door de duinen, de sinterklaasactiviteit, de 

Hippie BBQ en het politiek schoen zetten een succes onder de leden dus deze zullen weer 
met genoegen georganiseerd worden. Tot slot willen wij dit jaar een nieuwe traditie in het 
(DWARSe) leven roepen, namelijk één keer in het jaar een actief lid binnen onze afdeling 

in het zonnetje zetten. Dit gaan we doen door dit lid uit te lichten in o.a. de nieuwsbrief. 

 
3.4 Commissies 
Zoals eerder vermeld, kent de afdeling een groot aantal inactieve leden. Hier willen wij dit 

jaar verandering in brengen door o.a. de activiteitencommissie op te richten. We willen 
eerst peilen of hier vraag naar is en hoeveel leden enthousiast zijn hierover. We vinden 
het belangrijk dat genoeg leden deelnemen. Inbreng hebben voor activiteiten is één van 

de dingen die bijdragen aanmoedigt. Als bestuur willen we niet alle activiteiten uit handen 
geven, dus kan er 1 keer per maand een activiteit georganiseerd worden door de 
activiteitencommissie. Afgelopen jaar is er een Programmacommissie opgericht en dit is 

goed bevallen onder de leden. Dit jaar zullen wij onze pijlen dus richten op de activiteiten- 
en programmacommissie. We hopen hiermee op meer verbondenheid met de afdeling en 
een grotere regelmatige ledenopkomst.  

 

3.5 Corona 

Dit jaar hebben we minder restricties ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor organiseren wij 
vaker fysieke activiteiten volgens de landelijke richtlijnen. Het zal waarschijnlijk wel eens 
voorkomen dat een activiteit (ook) online wordt gehouden. Tijdens de online activiteiten 
gebruiken we het platform Jitsi. We gaan dus nog steeds uit van ‘fysiek waar het kan, 

online waar het moet’.  
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4.1 Contact met GroenLinks 

Goed contact met GroenLinks is één van de speerpunten waar wij ons voor inzetten. Dit 

doen we onder andere door contact te zoeken met de fracties in onze afdeling en het 

DWARSe geluid ook in regionale vergaderingen te laten horen. GroenLinks heeft af en toe 

moeite met het contact vinden met ons, maar we proberen onze zichtbaarheid te vergroten 

door persoonlijk contact op te zoeken en actief mee te werken bij GroenLinks. Dit doen 

we concreet door een masterclass op te zetten met het provinciebestuur voor 

afdelingsbesturen van GroenLinks om ze te steunen in het hulp zoeken bij ons. Het gevoel 

dat de inbreng van DWARS wordt gewaardeerd overheerst wel in deze samenwerking. Dit 

hebben we onder andere gemerkt in de vragen naar input voor de politieke programma’s 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent niet dat er altijd effectief wat met onze 

inbreng wordt gedaan, maar de fracties waarderen het wel om scherp te worden gehouden 

op onderwerpen die DWARSers aanspreken. 

 

4.2 Samenwerkingen met Politieke Jongerenorganisaties 

DWARS Leiden-Haaglanden heeft dit jaar ook weer als doel veel samen te werken met 

andere Politieke Jongerenorganisaties. Verschillende activiteiten die we samen doen zijn: 

Samen Sterk, Links Lullen en World Clean Up Day. Met dit soort activiteiten werken we 

samen met politieke jongerenorganisaties die qua standpunten niet ver van ons af liggen, 

zoals de Jonge Socialisten (PvdA), ROOD, PINK! (PvdD) en Jonge Democraten (D66). Door 

samen te werken met andere Politieke Jongerenorganisaties hebben we ook tot doel 

jongeren meer bij de politiek te betrekken en beter te vertegenwoordigen in besluiten van 

gemeenten. Ook hebben we afgelopen jaar meerdere keren een boekenclub met de Jonge 

Socialisten georganiseerd en gaan we dit jaar evalueren of we dit voort willen zetten. Ook 

schuwen we de verbinding niet met partijen die verder van ons af staan, zoals de JOVD 

(VVD) en het CDJA (CDA), als we gedeelde thema’s hebben of jongeren over het algemeen 

bij de politiek willen betrekken. 

 

4.3 Mbo-tour 

Helaas is het afgelopen jaar niet gelukt om een mbo-tour te houden. Het was moeilijk om 

contact te vinden met de verschillende mbo’s in de buurt. Dit lag waarschijnlijk aan de 

coronasituatie. We geven de moed niet op en hopen nog steeds dat we mbo-studenten 

eerder naar de stembus krijgen en politiek actief kunnen maken. Wij willen hierbij niet 

alleen de DWARSe standpunten naar voren laten komen, maar juist zorgen voor een divers 

politiek geluid, zodat de studenten zelf hun voorkeur kunnen bepalen en daarmee ook hun 

eigen toekomst kunnen inrichten door te stemmen. Mocht het ook dit jaar niet lukken dan 

is een middelbare scholentour ook een goed alternatief, waarbij DWARS zal letten op de 

diversiteit van scholen. We willen niet alleen vwo-leerlingen bereiken. 
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5.1 Inclusiviteit en diversiteit 

Als afdeling streven we naar een omgeving waar inclusiviteit en diversiteit voorop staan. 
We willen een sfeer binnen de afdeling creëren die zo inclusief mogelijk is. Dit doen we 
door een inclusieplan te schrijven, waarin naar voren komt dat er inputavonden voor leden 
georganiseerd worden en de activiteitencommissie een rol gaat spelen bij het bevorderen 

van de inclusiviteit binnen de afdeling. Afgelopen jaar is de inclusiviteit-enquête 
afgenomen. Hieruit blijkt dat we de afdeling inclusiever moeten maken door aandacht te 
besteden aan religie, het buddysysteem, genoeg sociale media representatie en door 

activiteiten te organiseren in het weekend of op een middag. We gaan aan de slag met 
deze aanbevelingen en nemen deze in het inclusieplan op.  

Naast inclusiviteit hebben we ook oog voor de diversiteit binnen de afdeling. We erkennen 

dat onze afdeling in de meest diverse regio is gevestigd, in Den Haag alleen al wonen 
mensen van 180 culturen. Daarom willen we aandacht hebben voor bewoners van alle 
culturen, etniciteiten, geslachten, geaardheden, religies, opleidingsniveaus en 

beperkingen. Dit willen we doen door o.a. een mbo-tour te organiseren zodat we ons 
bereik vergroten onder jongeren.  

Tijdens de HOP-dag hebben we een aantal internationale studenten gesproken. Hierdoor 
willen we rekening houden met de nationaliteiten in de regio. Dit gaan we doen door af en 

toe een activiteit in het Engels te organiseren, bijvoorbeeld over het politieke stelsel in 
Nederland, of door bewustzijn te creëren dat internationale studenten ook mogen 
stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

5.2 Zomertour 
De zomertour vond dit jaar plaats tijdens de EL CID en HOP week. We hebben tijdens de 

EL CID, de hele week op de informatiemarkt gestaan. Dit heeft goed uitgepakt, ondanks 
de lange wachtmomenten tussen de groepen bezoekers door. Ons doel was niet om nieuwe 
leden te werven, maar om voor naamsbekendheid te zorgen onder de studenten. Tijdens 

de HOP week hebben we ook gefocust op naamsbekendheid, maar ook op contact met 
internationale studenten. Aan de informatiemarkt in Delft (tijdens OWEE) hebben we dit 
jaar niet deelgenomen, door onduidelijkheid vanuit het OWEE-bestuur. Tot slot willen we 
het overnemen van de zomertour makkelijker maken voor het volgende bestuur, 

aangezien dit bij ons dit jaar niet goed geregeld was. 

 

5.3 Sociale media 

Dit bestuursjaar is het doel om minimaal twee keer per week een sociale media post te 
publiceren en liever niet vaker dan vier keer per week. De huisstijl van DWARS wordt in 
elke sociale media post gehandhaafd. Om de sociale media zo toegankelijk mogelijk te 

maken, zal er B1 taalgebruik gebruikt worden.  

Dit jaar ligt de focus op zowel groene (duurzame), rode (sociale) als paarse (diversiteit en 
inclusiviteit) thema’s. Afgelopen jaar werden er al groene en rode thema’s gepost, maar 

dit jaar is er een nieuwe focus gekomen op de paarse thema’s. Hierbij wordt er ingespeeld 
op de actualiteit, bijvoorbeeld onderwerpen die onlangs in het nieuws zijn verschenen.  

Dit jaar zijn de Gemeenteraadsverkiezingen en daarom zullen er dit jaar verschillende 
GroenLinks-mensen voorgesteld worden op zowel Instagram als Facebook. Afgelopen jaar 

hebben wij ons gefocust op de afdelingen Den Haag, Leiden en Delft, maar dit jaar 
besteden we ook aandacht aan kleinere gemeentes, zoals Teylingen, Alphen aan de Rijn, 
en Leiderdorp. Dit hoeven niet alleen raadsleden te zijn; dit kunnen ook bestuursleden of 

fractieondersteuners zijn.  
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Als er een activiteit georganiseerd wordt zal deze een promotie krijgen op zowel Instagram 
als Facebook, bijvoorbeeld door middel van een Facebook-evenement of een Instagram 

story. 

 

5.4 ‘Slapende’ leden actief maken 

Zoals eerder vermeld kent onze afdeling veel inactieve leden. Door corona zijn het 
afgelopen jaar minder leden naar de online activiteiten gekomen en dit willen we 
terugdraaien. Bij een activiteit zijn gemiddeld 20 leden aanwezig, terwijl onze afdeling 
800+ leden heeft. Hier willen we dit jaar wat aan doen. Zo willen we de slapende leden 

doorverwijzen naar commissies van landelijk en onze afdeling. We starten dit jaar met een 
activiteitencommissie zodat leden actief kunnen worden in de afdeling. Ook willen we eens 
in het halfjaar een activiteit maken van de bestuursvergaderingen. 
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6.1 Gemeenteraadsverkiezingen 
De campagne staat dit jaar in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
2022. Hier willen wij als bestuur extra aandacht aan besteden. Het bestuur zal een training 
volgen en een plan opzetten over campagne voeren. Dat is dit jaar weer fysiek mogelijk, 

dus er kan ook weer een huis-aan-huis campagne plaatsvinden. Er zal nog steeds ook 
online campagne gevoerd worden. Als bestuur hebben wij drie doelen voor deze 
verkiezingen: 

 
1. Invloed hebben op programma en beleid van gemeentes, door middel van: 

a. Nauw contact met de programmacommissie en goede verhoudingen 

onderhouden met fracties. 
b. DWARSe aanwezigheid te verzorgen en aan te moedigen bij ALVs van lokale 

fracties. 

2. Invloed op de kandidaten- en kieslijst, door middel van DWARSe aanwezigheid te 
verzorgen en aan te moedigen bij ALVs. 

3. Invloed hebben op stemmers, door middel van campagne voeren. 
 

Dit alles doet het bestuur natuurlijk in overleg met en met behulp van alle leden! 
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Sem 

Mijn rol is natuurlijk een stuk anders dan vorig jaar. Als voorzitter zit ik vergaderingen 

voor en zorg ik voor het overzicht voor mijn medebestuursleden. Ook onderhoud ik het 

contact met de DWARS landelijk en de andere PJO’s in de buurt. Ik ben dan ook de 

eindverantwoordelijke voor alle dingen die we organiseren. Ik vind het daarnaast 

belangrijk dat de sfeer binnen het bestuur goed is en blijft en probeer door middel van 

duidelijke communicatie ook waardering te uiten richting mijn bestuursgenoten. Ik merk 

wel dat ik hier nog een beetje in moet groeien. Vaak zijn dingen voor mij vrij overzichtelijk 

en duidelijk, maar het komt nog niet altijd even goed over op mijn bestuursgenoten en dit 

is dus ook een punt waar ik aan wil werken. Daarnaast wil ik in discussies met andere 

PJO’s ook beter worden in het frame zetten, zodat ik niet alleen maar een standpunt hoef 

te verdedigen. Een doel daarnaast is dat we goed met elkaar door een deur kunnen blijven 

gaan en aan het eind van het jaar ook echt een vriendengroep zijn geworden. Tot slot wil 

ik ook graag de tradities in leven houden en het bestuur toegankelijk maken voor de leden. 

Jannet 

Binnen Leiden-Haaglanden vervul ik de functie van secretaris. Ik ben het aanspreekpunt 

voor leden en verwelkom nieuwe leden in onze afdeling. Dit doe ik door ze een nieuwe 

ledenmail en persoonlijk app-berichtje te sturen. Daarnaast onderhoud ik de website, 

stuur ik een maandelijkse nieuwsbrief en verzend ik persberichten. Ook denk ik graag mee 

over activiteiten en help ik in de uitvoering hiervan.  

Dit jaar wil ik me heel graag richten op de nieuwe leden en er voor zorgen dat zij zich echt 

welkom voelen binnen DWARS. Na een jaar van online activiteiten zal het voor hen nu 

makkelijker zijn om contact te maken binnen onze mooie politieke jongerenorganisatie. Ik 

wil dan ook een band met ze opbouwen door veel bij nieuweledenavonden aanwezig te 

zijn. Ook vind ik het heel belangrijk om me open op te stellen naar onze leden. Ik wil voor 

hen benaderbaar zijn en niet ‘een bestuurslid’.  

Tot slot wil ik me bij de organisatie van activiteiten richten op thema’s als feminisme. 

Helaas worden we nog dagelijks geconfronteerd met ongelijkheid tussen man en vrouw in 

onze samenleving. Hier kunnen we allemaal nog veel over leren en die kennis wil ik ook 

meegeven aan onze leden.  

Daan 

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële zaken van de afdeling. Ik 

beheer de bankrekening en houd alles bij in het online boekhoudsysteem. Ook maak ik 
aan het eind van dit jaar een begroting voor 2022. Ik wil dit jaar graag de duidelijkheid 
en transparantie voor de rest van het bestuur qua geldzaken voortzetten, die mijn 

voorganger heeft opgezet. Dit blijf ik doen door een maandelijkse update van de uitgaven 
te geven. Als vicevoorzitter hoop ik snel veel te leren over DWARS als organisatie en wil 
ik vooral beschikbaar en flexibel zijn om het bestuur goed te ondersteunen waar nodig. 

Verder heb ik zelf een grote passie voor duurzaamheid, dus ik ben gemotiveerd om een 
aantal verschillende activiteiten te organiseren met betrekking tot verschillende aspecten 
van dit brede onderwerp. Tot slot zal ik dit jaar betrokken zijn bij de GroenLinks fractie in 
Den Haag samen met Devy, en ik hoop daarmee het contact en de verhouding met de 

fractie in Den Haag te kunnen verbeteren.  
 
Sara 

Als Bestuurslid Promotie en Ledenwerving ben ik verantwoordelijk voor het promoten van 

alle activiteiten, evenementen en acties onder de leden. Dit wordt voornamelijk gedaan 

via social media en de WhatsApp groep van DWARS Leiden-Haaglanden. Het is mijn taak 

om ervoor te zorgen dat er voldoende content gepubliceerd wordt en de leden op de hoogte 
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zijn van alle aankomende activiteiten. Deze functie is voor mij een manier om mijn 

affiniteit met zowel media als politiek te combineren en om mijn studie Bestuurskunde in 

de praktijk te brengen. Afgelopen bestuursjaar heb ik al tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen nauw contact gehad met de GroenLinks-afdelingen in onze regio. Dit 

waren voornamelijk GroenLinks Den Haag, Leiden en Delft. Ik wil mij dit jaar, tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen, ook focussen op kleinere gemeentes in onze regio, zoals 

Alphen aan den Rijn, Teylingen, Gouda, Zoetermeer Leiderdorp etc. Dit zijn punten over 

hoe ik mezelf verder wil ontwikkelen, maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om net 

zoals vorig jaar weer met heel veel plezier mijn functie uit te voeren. 

Soesha 

Tijdens het bestuursjaar van 2021/2022 vervul ik de rol van algemeen bestuurslid. Als 

algemeen bestuurslid doe ik vooral van alles en nog wat, waardoor ik het ook moeilijk vind 

om precies uit te leggen wat ik doe. Een concreet onderwerp is dat ik de gemeente Delft 

in mijn portefeuille heb. Dat houdt in dat ik bij de fractievergaderingen van GroenLinks 

Delft zit en dat ik het linkje ben tussen ons bestuur en de fractie. Dit is soms lastig omdat 

ik zelf niet in Delft woon, maar door veel contact proberen te onderhouden met 

bijvoorbeeld de StuCo (Studenten Commissie) probeer ik hier een waardevolle bijdrage 

aan te leveren.  

Waar ik dit jaar graag aandacht aan zou willen geven is toegankelijkheid binnen DWARS 

Leiden-Haaglanden. Dit natuurlijk voor nieuwe leden, voor wie na een jaar waarin weinig 

tot geen fysieke activiteiten het soms moeilijk is om een opening te vinden, maar ook voor 

bijvoorbeeld internationale studenten (of expats) of mensen met een fysieke beperking. 

Devy 

Ik vervul dit jaar de functie algemeen bestuurslid. Het is een functie die je veel ruimte 

biedt om zelf in te vullen, maar ik organiseer o.a. activiteiten en ben contactpersoon voor 

GroenLinks Den Haag. Ik kijk uit naar de gemeenteraadsverkiezingen en wil daar zo veel 

mogelijk Haagse DWARSers bij betrekken! Samen met Daan lijkt het me tof om onze stem 

te laten horen bij de Haagse fractie over de problemen die jongeren ondervinden en de 

kansenongelijkheid in Den Haag. Omdat ik vooral een ondersteunende functie heb, wil ik 

daar zo veel mogelijk gebruik van maken. Ik wil dus vooral mijn bestuursgenoten helpen 

en toffe activiteiten neerzetten zoals een avond in gesprek met het straatconsulaat en 

kansenongelijkheid in het onderwijs. Verder wil ik dit jaar ook bijdragen aan een veilige 

sfeer binnen de afdeling en zal ik me bezighouden met vraagstukken over hoe we dit 

kunnen realiseren.  

Pauline 

Dit bestuursjaar mag ik de rol van algemeen bestuurslid vervullen. Een van mijn taken is 

het contact onderhouden met onze knuffelgemeente, Alphen aan den Rijn. Ik woon zelf in 

deze gemeente en loop sinds mei mee met de fractie.  

Een van mijn doelen is zorgen dat de groene, linkse en/of vrijzinnige jongeren uit deze 

gemeente meer in contact kunnen komen met elkaar. Ik ga dit o.a. organiseren door een 

WhatsApp-groep te starten waarin ik groene, rode, of paarse activiteiten zal delen die 

plaatsvinden in de gemeente. Ook wil ik via deze appgroep ervoor zorgen dat meer 

(groene/linkse) Alphense jongeren naar de stembus gaan voor de GR2022, omdat de 

opkomst van gemeenteraadsverkiezingen vaak een stuk lager is dan bij de Tweede Kamer 

verkiezingen. Alphen aan den Rijn heeft nu een aardig rechtse gemeenteraad, dus de stem 

van deze jongeren kan een belangrijk verschil maken in het vervullen van onze DWARSe 

idealen. 
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Een andere taak die ik dit jaar heb is het coördineren van het afdelings-buddysysteem. 

Dit systeem is afgelopen jaar door Roos opgezet. Nu we weer fysieke activiteiten mogen 

organiseren, kan het buddysysteem een belangrijke rol gaan spelen in het verlagen van 

de drempel voor nieuwe leden, of leden die in de online-tijd lid zijn geworden, om naar 

fysieke activiteiten te komen. Mijn doel is om elk nieuw lid die een buddy zoekt, er eentje 

te kunnen bieden.  

Verder ben ik ook verantwoordelijk voor het aansturen van de programmacommissie. 

Hiermee ben ik tijdens mijn lidmaatschap van DWARS nog niet in aanraking gekomen, dus 

mijn doel voor het komende halfjaar is vooral deze commissie en haar rol en taken leren 

kennen. Hopelijk kan ik ook wat van haar ideeën meenemen naar de GroenLinks fractie in 

onze knuffelgemeente.  

Ik wil verder tijdens mijn bestuursjaar minimaal één rode, één groene en één paarse 

activiteit organiseren. Binnen het rood wil ik graag focussen op onderwijs, binnen het 

groen op klimaatactivisme, en binnen het paars op queer thema’s.  

Tenslotte hoop ik tijdens mijn bestuursjaar meer te leren over het draaiende houden van 

een vereniging, debatteren, en de lokale politiek.  

 


