“In 2020 is dwars de
grootste politieke
jongerenorganisatie
Van Nederland”
- Gehoord in Rotterdam
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Voorwoord
Iedereen die wel eens op een DWARS congres geweest is, heeft het
meegemaakt: het behandelen van een visiestuk. Eén van onze inhoudelijke
commissies heeft dan maandenlang gewerkt aan het uitdiepen van een
specifiek onderwerp. Zo’n visiestuk, met een boel wijze en zinnige woorden
erin, vormt de basis voor onze DWARSe kijk op de samenleving.
Dat zette ons aan het denken. Waarom heeft DWARS wel allerlei
visiestukken over de meest uiteenlopende inhoudelijke thema’s, maar geen
stuk over onze eigen vereniging dat verder kijkt dan één bestuursjaar? Zo
werd het idee voor DWARS 2020 geboren: een stuk met ambitie waar onze
vereniging jaren mee vooruit kan.
Er is hard gewerkt de afgelopen maanden om tot dit stuk te komen.
Samen met verschillende afdelingen zijn er avonden georganiseerd waar
mensen inbreng konden leveren. Tientallen leden, afdelingsvoorzitters,
commissiepresidia, oud-bestuurders en betrokken GroenLinksers hebben
meegedacht.
En nu gaan we aan de slag. In DWARS 2020 dromen we hardop hoe onze
vereniging er in 2020 uit moet zien. Eén ding staat als een paal boven
water: wij gaan samen de toekomst van groene, linkse en vrijzinnige
politiek vormgeven. We hoeven het alleen nog maar te doen!
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Scholing
Leden kunnen op elk moment in hun DWARS-carrière een relevant traject
volgen met als doel het versterken van de organisatie en persoonlijke
ontwikkeling. Het is duidelijk voor DWARS-leden welk aanbod er is op het
gebied van scholing. Daarnaast draagt DWARS zorg voor
scholingsactiviteiten die laagdrempelig toegankelijk zijn.
De DWARS Academy is een wijdverspreid begrip binnen de organisatie en
draagt bij aan de continuïteit van de vereniging door leden, op alle lagen
van de vereniging, te trainen.
De Academy heeft een vaste diverse kern aan trainers, zij ontwikkelen
trainingen en schaven de bestaande trainingen regelmatig bij. Daarnaast
is de Academy een plek waar trainers zich kunnen ontwikkelen.
Op verschillende vaste momenten in het jaar zijn er scholingsactiviteiten
voor het kader. Dit kan het gehele kader zijn, of verschillende groepen
binnen het kader.

Hoe dan?
•
•
•

•

•
•

Er worden jaarlijks verschillende trajecten georganiseerd
voor verschillende doelgroepen.
Er is een jaarplan met opleidingsgids waarin duidelijk
wordt beschreven wat het aanbod is voor leden.
Naast de trajecten worden er ook losse
scholingsactiviteiten georganiseerd die zonder selectie
toegankelijk zijn.
Elk jaar worden er nieuwe trainers binnen de Academy
aangenomen en opgeleid. Bij sollicitanten wordt gelet op
diversiteit in competenties en achtergrond.
De Academy wordt goed gepromoot.
Tijdens de kaderdag, het afdelingenweekend, de
voorzittersoverleggen en het politiek overleg worden er
trainingen georganiseerd voor de kaderleden in
samenspraak met de doelgroep.
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Afdelingen
Afdelingen zijn de basis van onze vereniging. De afdeling is de meest
laagdrempelige plek om actief te worden binnen DWARS.
Het bestuur van de afdeling zorgt ervoor dat een afdeling goed loopt.
Daarom krijgen zij professioneel georganiseerde ondersteuning vanuit het
landelijke bestuur. In 2020 is het vanzelfsprekend dat elk nieuw
afdelingsbestuur in de eerste vier weken van haar bestuursjaar goed
wordt opgeleid. Deze opleiding bestaat uit een professionele overdracht
van het voorgaand bestuur en een startpakket aangeboden door het
landelijk bestuur. Zo kan elke afdelingsbestuurder vlot aan de slag zonder
zelf het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Om op het succesvolle pad te
blijven, vindt er bij elk afdelingbestuur een halfjaarlijkse interne evaluatie
plaats. Hierbij wordt de afdelingsbuddy betrokken om eventuele hulp te
bieden.
In 2020 maken leden op de algemene afdelingsvergadering een
geïnformeerde keuze uit meerdere kandidaten. Afdelingsbestuur is leuk en
leerzaam en dus willen meerdere enthousiaste en getalenteerde mensen
met verschillende achtergronden hier ervaring op doen.
Tenslotte bestaan er in 2020 in het hele land netwerken van afdelingen
van verschillende PJO’s. Vanuit deze netwerken worden gezamenlijk
activiteiten georganiseerd, acties opgezet en deze netwerken dragen
actief bij aan het betrekken van jongeren bij politiek.

Hoe dan?
•

•
•

Er is een startpakket voor nieuwe
afdelingsbesturen, bestaande uit overdracht
en training.
Er zijn zoekcommissies voor afdelingen.
Er zijn effectieve samenwerkingsorganisaties
bestaande uit lokale PJO’s die samen
onderwijsinstellingen bezoeken, activiteiten
organiseren en breed gedragen acties
ondernemen.
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internationaal
DWARS’ers vliegen uit! Meer en meer leden zijn actief voor DWARS in het
buitenland. Daarnaast organiseren we activiteiten waarbij we juist andere
internationale groene jongeren bij ons ontvangen. DWARS’ers hebben elk jaar de
mogelijkheid mee te doen aan DWARS Delegatie, een scholingstraject gericht op
het opdoen van vaardigheden voor internationaal geïnteresseerde DWARS’ers.
De rol van de Internationaal Secretaris verschuift van een organisatorische rol
naar een coördinerende rol. De Reiscommissie wordt zelfstandig en er wordt een
‘Internationaal comité’ opgericht dat elk jaar een groot internationaal project
organiseert. Dat kan een uitwisseling zijn, een congres in eigen land of een
project met zusterorganisaties in het buitenland. Er is goede communicatie
tussen de Internationaal Secretaris en de commissies.
DWARS speelt een actieve rol binnen onze internationale organisaties: de
Federation of Young European Greens (FYEG) en Global Young Greens (GYG). Je
vindt hier DWARS’ers op verschillende posities die begaan zijn met het verder
ontwikkelen van zowel deze organisaties als kleine zusterorganisaties in andere
landen. Naar evenementen van FYEG en GYG gaan regelmatig verschillende
DWARS’ers met veel plezier.
De Internationaal Secretaris staat in goed contact met de Europese fractie van
GroenLinks, de GroenLinks delegatie naar de Europese Groene Partij en stichting
‘Democracy Development Abroad (DDA)’.

Hoe dan?
•
•
•
•
•
•

Er komt een ‘Internationaal Comité’ met eigen voorzitter
en jaarlijks aanmeldingsmoment .
De Reiscommissie wordt zelfstandig
DWARS Delegatie is een scholingstraject dat elk jaar
georganiseerd terugkomt.
De evenementen van FYEG en GYG worden goed
gepromoot bij DWARS leden.
De Internationaal Secretaris schuift aan bij de Europese
fractievergadering van GroenLinks.
DDA en DWARS zijn vaste partners in het ontwikkelen van
buitenlandse groene (jongeren)organisaties.
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Activiteiten
Binnen de vereniging worden op verschillende lagen activiteiten
georganiseerd, hierin liggen taken voor zowel DWARS landelijk als de
afdelingen van DWARS.
Afdelingen trekken een breed publiek en zorgen voor een divers aanbod
aan activiteiten. Naast het organiseren van eigen activiteiten zoeken zij
geregeld de samenwerking op met inhoudelijke commissies en vice versa.
Ook werken afdelingen samen met andere (politieke) organisaties voor
het organiseren van activiteiten.
DWARS landelijk is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten
die de hele vereniging samenbrengen. Er is een goede balans tussen de
activiteiten die DWARS landelijk en de afdelingen organiseren. Hierin
werken verschillende organisatorische commissies samen met het
landelijk bestuur.

Hoe dan?
•
•

•

•

•
•

Afdelingen organiseren geregeld goed bezochte activiteiten.
Afdelingen en inhoudelijke commissies weten elkaar makkelijk
te vinden door goede interne communicatie en fysieke
uitwisselmomenten.
De Bijzondere Activiteitencommissie organiseert grote
activiteiten die aantrekkelijk zijn voor de hele vereniging. In
deze activiteiten staat gezelligheid centraal.
De Campagnecommissie houdt zich naast het voeren van
campagne bezig met activiteiten die verbonden zijn aan een
campagne zoals een campagne-aftrap.
De Scholingscommissie draagt zorg voor voldoende
scholingsactiviteiten.
Het landelijk bestuur coördineert de verschillende activiteiten
van DWARS landelijk.
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organisatie
De organisatie van onze vereniging is meegegroeid met de groei in het
aantal leden.
Bestuursleden kunnen zich een jaar lang volledig richten op DWARS. Zo
kunnen elk jaar grote stappen gezet worden om de vereniging verder te
helpen.
De secretaris wordt nog steeds ondersteund door een vaste medewerker.
Campagnes en communicatie naar buiten toe worden
geprofessionaliseerd. De commissies hebben een stabiele vaste kern en
kunnen het bestuur op een toereikende wijze ondersteunen.
De juiste mensen komen op de juiste plekken, een groot aantal mensen
neemt plaats in de verschillende gremia. Deze mensen hebben een
diverse achtergrond.
Het congres blijft het mooiste en belangrijkste evenement van het jaar
binnen onze vereniging. De congressen zijn efficiënt in het behandelen
van al wat behandeld moet worden en zijn daarnaast inspirerend door een
mooi en divers aanbod van sprekers.

Hoe dan?
•
•
•
•
•
•

•

Fulltime landelijk bestuur met vacatiegeld
Communicatiemedewerker in dienst van DWARS
Promoten van commissies en zoekcommissie inzetten
De zoekcommissie let op diversiteit
De congrescommissie heeft de efficiëntie van congressen
versterkt
Het inhoudelijke kader groeit mee met de organisatie, en
verschillende nieuwe inhoudelijke commissies zijn
gecreëerd om ruimte te bieden voor interne discussies op
diverse onderwerpen.
Op de jaarlijke commissiedag komen de vaste kernen van
alle commissies samenkomen om trainingen te volgen, mee
te denken over de inhoudelijke strategie van DWARS en
elkaar beter te leren kennen.
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politiek
In 2020 is DWARS dé stem van progressieve jongeren. Wij bieden een frisse
blik op de politiek vanuit onze groene, sociale en vrijzinnige beginselen.
Intern is er nauwe inhoudelijke samenwerking tussen de commissies,
afdelingen en het landelijk bestuur. Via de commissies en afdelingen zijn
ook de leden van DWARS betrokken bij de politieke inhoud. Daarnaast
worden de leden meer betrokken bij inhoudelijke beslissingen door de inzet
van het bestuur, de inhoudelijke commissies en de afdelingen.
In 2020 beïnvloedt DWARS zowel landelijk als lokaal bij de koers van
GroenLinks. Daarnaast zijn we actief in het smeden van samenwerkingen
met andere organisaties. Via het netwerk van DWARSe politici hebben we
directe impact op de besluitvorming op alle schaalniveaus.
Verder heeft DWARS een sterk politiek portfolio opgebouwd en heeft daar
een centrale, overkoepelende boodschap aan gebonden. Hierdoor is
DWARS herkenbaar op bepaalde thema’s en kunnen we altijd onze
politieke boodschap hier aan verbinden. We zien dat onze samenleving
beter moet en komen daarom met ambitieuze plannen hoe het beter kan.
Ook de afdelingen spelen een belangrijkere rol bij de centrale acties die
vanuit het landelijk bestuur georganiseerd worden. Hierdoor bereiken de
landelijke acties meer leden en wordt de politieke hoofdlijn van DWARS van
meerdere kanten ondersteund.

Hoe dan?
•
•
•
•

Er zijn regelmatig discussieavonden op verschillende
plekken in het land. Het bestuur en het kader vragen actief
om ideeën van leden.
Er zitten DWARS’ers in de gemeenteraden, Provinciale
Staten, de Tweede Kamer, waterschappen en het Europees
Parlement.
DWARS ontwikkelt een sterk politiek portfolio en creëert
hieromheen een centrale boodschap.
Er is een campagne-infrastructuur die de afdelingen
verbindt met het landelijk bestuur: in elk afdelingsbestuur is
er iemand aanspreekpunt voor acties en campagnes.
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