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Voorwoord 
 

Aan de vooravond van het nieuwe politieke seizoen, staan we als maatschappij 

grotendeels stil. Het coronavirus heeft een ongekend grote impact op onze manier van 

leven. Dat zal de komende tijd ook nog wel blijven. De vertrouwde manier van politiek 

bedrijven zoals dat bij PerspectieF gebeurt, bijvoorbeeld op algemene 

ledenvergaderingen, is plotseling onderworpen aan veranderingen. 

Nu we naast het nieuwe politieke seizoen ook in aanloop naar de verkiezingen zijn, breekt 

er voor ons als politiek betrokken jongeren een belangrijke tijd aan. Een tijd waarin de 

wereld sneller gaat bewegen, terwijl we nu juist ruimte nodig hebben. Ruimte om – als 

jongeren – een beeld te vormen bij de samenleving ná corona. Ruimte om onze idealen 

voor de komende vier jaren te benoemen. Ruimte om gedegen het debat aan te gaan. 

Samen met een visie op de samenleving ná corona, spelen de komende tijd het 

racismedebat en jongerenparticipatie ook weer een rol. Hoe mooi is het om te zien dat er 

zo veel mensen zijn die willen werken aan een inclusief Nederland. Die willen strijden voor 

gelijke rechten voor iedereen. Het toont dat er hoop is voor onze samenleving, voor onze 

gedeelde normen en waarden, voor onze gelijkheid op welke grond dan ook en bovenal 

voor het leven van iedere Nederlander. 

Ook Coalitie-Y is hier een voorbeeld van, een voorbeeld van samenwerking tussen 

verschillende jongerenorganisaties. Samenwerking op grond van respect voor 

verschillende meningen, maar met een gezamenlijk doel voor ogen. Met Coalitie-Y én 

Denktank-Y hebben we niet alleen gesprekken gehad met bewindslieden, er is ook 

politiek draagvlak gerealiseerd voor het afschaffen van het leenstelsel. Hoe mooi is het als 

studenten straks niet eerst een diepe schuld moeten hebben, nog voordat ze aan het 

grootste deel van hun leven zijn begonnen. 

Met nog veel dat er voor onze samenleving móet en kán worden gedaan, zien wij als 

bestuur het komende jaar tegemoet. Een jaar van veel kansen en uitdagingen. Een jaar 

dat we gezamenlijk tot een succes hopen te maken. Een jaar waarin PerspectieF jou nodig 

heeft om onze christelijk-sociale idealen te delen voor het Nederland van morgen. 

 

Namens Eva, Justin, Michiel, Pieter Dirk, Sylvana en Tim, 

 

Bina Chirino 

Voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren  
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Politiek 
 

Dit verkiezingsjaar vormt bij uitstek de 

periode dat de politiek in de 

schijnwerpers staat. PerspectieF 

draagt een belangrijke boodschap uit. 

Het is dan ook aan ons om komend 

jaar eveneens onder die schijnwerpers 

plaats te nemen. Dat doen we in de 

eerste plaats door met een gedegen 

politiek verhaal te komen, vanuit onze 

overtuiging als vereniging, met het 

welzijn van de samenleving als doel. 

Onze politiek-inhoudelijke activiteiten 

staan dit jaar in dienst van dat streven. 

Speerpunten 

De leden van PerspectieF kiezen ieder 

jaar drie speerpunten waar de vereniging 

zich in het nieuwe politieke seizoen voor 

in gaat zetten. Dat gebeurt onder andere 

door het opzetten van projectgroepen 

rond elk speerpunt. De speerpunten 

voor het nieuwe seizoen zijn innovatieve 

woonvormen, duurzaam reizen en 

culturele inclusie binnen PerspectieF. 

Innovatieve woonvormen 

Onze samenleving is al begonnen aan 

een enorme duurzaamheidstransitie, 

maar er is nog ontzettend veel werk aan 

de winkel. In een tijd van uiterst krappe 

woningmarkten moeten duizenden 

huizen verduurzaamd worden. Er 

bestaan echter uiteenlopende manieren 

om die verduurzaming van onze 

woningvoorraad te bewerkstelligen. 

Bovendien moeten er methodes gezocht 

worden die én op grote schaal 

geïmplementeerd kunnen worden, én 

lang meekunnen. De projectgroep kan 

aan de slag met het verkennen van 

mogelijkheden, om vervolgens vast te 

stellen wat voor impuls de politiek aan 

deze innovatie kan geven. 

Duurzaam reizen 

Ook op het gebied van reizen zal onze 

maatschappij veel duurzamer moeten 

worden ingericht. Aan de ene kant is het 

daarvoor nodig dat wij, de consumenten, 

andere keuzes maken. Aan de andere 

kant moet het aanbod drastisch 

veranderen. Wat bijvoorbeeld te denken 

van de huidige prijs-

duurzaamheidsverhoudingen van de 

verschillende reisvormen? En moeten we 

vervuilende sectoren altijd blijven 

ondersteunen omwille van economische 

motieven? De projectgroep gaat op zoek 

naar de reisvormen van de toekomst, en 

naar de manier om die reisvormen aan 

de man te brengen bij het grote publiek. 

Culturele inclusie binnen PerspectieF 

De BlackLivesMatter-protesten van 

afgelopen jaar hebben institutioneel 

racisme bij iedereen onder de aandacht 

gebracht. De ondervertegenwoordiging 

van mensen met kleur, binnen onze 

instituties, zoals de politiek, kwam daarbij 

ook weer aan het licht. Ook in het 

ledenbestand van PerspectieF is de 

veelkleurigheid van onze doelgroep niet 

terug te zien. Het is voor onze organisatie 

van groot belang om vast te stellen 

waarom de vereniging nog niet zo 

veerkleurig is als haar doelgroep. Waar 

laten we steken vallen en hoe zetten we 

verandering in? Met die vragen zal deze 

projectgroep zich bezighouden. 

Facilitering projectgroepen 

Op basis van ervaringen uit de afgelopen 

jaren wordt de structuur van de 

projectgroepen enigszins aangepast. Ze 

krijgen bij de start meer richting mee. 

Het Bestuurslid Politiek biedt van tevoren 

een aantal activiteiten aan. Ook zal hij 

suggesties doen voor het eindresultaat 
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waar de projectgroepen naartoe kunnen 

werken. Natuurlijk houden de 

projectgroepen de ruimte om met eigen 

ideeën aan de slag te gaan. Deze aanpak 

vermindert het risico dat de 

projectgroepen traag of niet op gang 

komen. 

Organisatiestructuur 

PerspectieF heeft veel organen die 

allemaal belangrijk zijn voor de 

vereniging. De verschillende 

verantwoordelijkheden van die organen 

worden komend jaar nog duidelijker 

afgestemd, zodat PerspectieF 

vooruitgang kan blijven boeken als 

volwassen en actieve organisatie. 

Projectgroep 

De belangrijkste taak van een 

projectgroep is om binnen één politiek 

seizoen een initiatief of reeks van 

initiatieven op te zetten rondom een 

specifiek en sterk afgebakend thema. 

Denk hierbij aan een concrete activiteit 

zoals een thema-avond of moties voor 

het CU-congres. Zo kan in korte tijd 

substantiële aandacht voor een 

onderwerp gegenereerd worden. Zoals 

hierboven vermeld, helpt het Bestuurslid 

Politiek de projectgroepen op gang door 

opties aan te dragen en te faciliteren. 

Werkgroep 

Werkgroepen, zoals de werkgroep 

duurzaamheid, zijn verbonden aan een 

bepaald domein, maar behandelen een 

breder pallet aan onderwerpen dan 

projectgroepen. Hun primaire taak is om 

initiatieven op te zetten voor de langere 

termijn: het ontwikkelen van een breder 

manifest of het opstellen van een 

algehele visie rond een thema. Dit zijn 

ook de organen waarbinnen de 

inhoudelijke en technische expertise 

binnen PerspectieF verzameld wordt en 

waar beleidsplannen kunnen worden 

ontwikkeld. Het Bestuurslid Politiek 

ondersteunt de werkgroepen met name 

bij de zoektocht naar politieke impact, en 

valt op werkgroepen terug voor 

inhoudelijke en technische kennis. 

Denktank 

Dit orgaan bewaart en scherpt de brede 

politieke visie van PerspectieF. De 

denktank verzamelt expertise op 

verschillende beleidsterreinen, en 

smeedt deze expertise samen tot een 

breed politiek verhaal. De denktank 

handelt vooral op eigen initiatief en 

draagt ook primair bij aan het in stand 

houden van levendige debatcultuur 

binnen de vereniging. Verder schrijven 

zij stukken, en vertegenwoordigen zij 

PerspectieF bij evenementen en 

debatten. De denktank vormt met haar 

expertise een grote steun voor het 

bestuurslid Politiek, die veelal terug kan 

vallen op de denktank voor politiek 

advies. Anderzijds ondersteunt het 

bestuurslid Politiek de denktank om 

acties op touw te zetten, en helpt hij om 

het netwerk van de denktank te 

onderhouden. De denktank en 

bestuurslid Politiek staan daarom in 

nauw contact met elkaar.  

Politiek Adviseurs 

Politieke adviseurs fungeren als de 

politieke analisten en kenners binnen 
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PerspectieF. Zij houden actief de 

politieke actualiteit en politieke agenda 

in het oog. Hierdoor kunnen zij zowel het 

bestuur als de Denktank attenderen op 

onderwerpen waar PerspectieF extra 

aandacht aan dient te besteden of actie 

op dient te ondernemen. Zij denken ook 

mee met de insteek van acties en 

reacties van PerspectieF. PerspectieF-

organen kunnen contact opnemen met 

politiek adviseurs als er op korte termijn 

informatie nodig is over een bepaald 

onderwerp. 

Politiek Programma 

In het afgelopen politieke jaar kwam in 

hoog tempo een reeks aan grote 

politieke vraagstukken voorbij. Politici 

moeten daarbij vaak in korte tijd 

antwoorden paraat hebben. In het 

aankomende verkiezingsjaar zal dat niet 

anders zijn. Ook voor ons is het van groot 

belang om helder en met name proactief 

positie in te nemen op tal van 

onderwerpen. Om nog duidelijker uit te 

dragen waar we voor staan en om 

makkelijker initiatief te kunnen nemen op 

de onderwerpen die ons na aan het hart 

liggen, zetten we in op de ontwikkeling 

van een eigen Politiek Programma. Het 

Bestuurslid Politiek leidt dit proces. Het is 

daarbij met name belangrijk om scherp 

te krijgen naar welke onderwerpen de 

meeste aandacht uit dient te gaan, welk 

inhoudelijk geluid daarin vertolkt moet 

worden en hoe we daarin onze 

christelijk-sociale waarden naar voren 

kunnen brengen. Het politiek 

programma zal jaarlijks vastgesteld 

worden door leden. Het is daarmee ook 

een middel om inhoudelijke discussies 

binnen de vereniging op gang te 

brengen. 

Podcast 
Een primaire taak van PerspectieF is om 

het politieke en maatschappelijke geluid 

van jongeren binnen haar organisatie 

naar buiten te brengen. Hierop wordt 

komend jaar extra ingezet, onder andere 

door een intensivering van de Podcast. 

Het Bestuurslid Politiek coördineert 

onder andere de agenda van de Podcast 

en bewaart daarin het christelijk-Sociale 

geluid van de vereniging. 
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Organisatie 
 

In het nieuwe politieke jaar gaat 

PerspectieF door met het organiseren 

van allerlei activiteiten. Door de 

coronacrisis zijn ook wij gedwongen 

om het een en ander aan te passen. Zo 

is het voor evenementen lastig om te 

voorspellen of ze fysiek kunnen 

plaatsvinden. Daarom is het nu nog 

belangrijker dat we flexibel zijn. We 

proberen een combinatie van online 

en fysieke activiteiten aan te bieden. 

We blijven elkaar graag ontmoeten en 

daarbij stellen we het belang van de 

veiligheid altijd voorop.   

Kalender 
Het is voor leden fijn als er een duidelijk 

overzicht is van activiteiten die 

gedurende het jaar georganiseerd 

worden. We nemen daarom zo veel 

mogelijk activiteiten op in 

kwartaalkalenders die we via 

verschillende kanalen delen, zoals op de 

website, via sociale media en in de 

nieuwsbrief. Bovendien houden we de 

website optimaal up-to-date, zodat leden 

altijd snel op de hoogte zijn van 

informatie over activiteiten. 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie organiseert 

voor komend jaar verscheidene 

laagdrempelige activiteiten binnen de 

vereniging. We herintroduceren komend 

jaar de sireneborrels. Dat zijn borrels 

waarbij we elkaar ontmoeten en ook 

leuke sprekers uitnodigen, zoals een 

Tweede Kamerlid. Het blijft namelijk 

belangrijk om elkaar ook op een 

informele manier te kunnen ontmoeten 

en bereik te creëren door het land heen. 

De activiteitencommissie zal deze borrels 

samen met lokale afdelingen 

organiseren. 

Lustrum 
Tijdens het komende seizoen bestaat 

PerspectieF 20 jaar. In verband met de 

coronacrisis is besloten om het lustrum 

naar volgend jaar april te verschuiven. In 

september zal er een lustrumcommissie 

worden opgestart die begint met de 

organisatie van het lustrum. Zij werken 

aan een fysieke én een digitale vorm, 

zodat het lustrum hoe dan ook door kan 

gaan.   

Trainingen 
PerspectieF biedt dit jaar een training 

aan die, in het kader van de 

verkiezingen, aandacht besteedt 

verschillende politieke vaardigheden en 

campagnevaardigheden. Denk daarbij 

aan het schrijven van een opinieartikel en 

debatteren. Daarnaast organiseert 

PerspectieF samen met het 

Wetenschappelijk Instituut ook dit jaar 

het fellows-programma. De deelnemers 

maken tijdens dit traject kennis met de 

historische traditie van christelijke 

denkers waarin de basis van de 

ChristenUnie ligt.  

Masterclasses 
We kijken ook naar andere 

mogelijkheden om leden te helpen in 

hun persoonlijke ontwikkeling. We 

denken hierbij aan het geven van 

masterclasses, waarbij een deskundige 

over bepaalde onderwerpen verdieping 

kan geven. We schenken aandacht aan 

onderwerpen zoals debatteren, moties 

schrijven en onderhandelen. We 

organiseren deze masterclasses zowel 

voor beginners als voor leden met meer 

politieke ervaring.  
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Excursies 
Helaas hebben in verband met de 

coronacrisis de buitenlandse excursies 

zoals de Brusselreis en 

Straatsburg afgelopen jaar niet kunnen 

plaatsvinden. Voor de Brusselreis zal er in 

oktober een alternatief in Nederland 

plaatsvinden in samenwerking met 

Bestuurslid Internationaal. Voor het 

komend jaar is nog niet te zeggen of de 

excursies door kunnen gaan. We 

inventariseren daarom ook de 

mogelijkheden voor binnenlandse 

excursies, zoals naar de Tweede Kamer, 

een ministerie, overheidsinstantie of 

maatschappelijke organisatie.   

Start van de projectgroepen 
In samenwerking met Bestuurslid politiek 

zal er dit seizoen weer een gezamenlijke 

start van de projectgroepen 

plaatsvinden. Tijdens de start kunnen de 

projectgroepen leden elkaar leren 

kennen, het gesprek aangaan over de 

speerpunten en een basis leggen voor 

de rest van het seizoen. Deze aftrap is 

een duidelijk startsignaal voor het 

politieke seizoen.  

Ledenvergaderingen 
De ledenvergaderingen zoals de Kick-Off 

en de Focusdag zullen komend jaar in 

samenwerking met een lokale afdeling 

georganiseerd worden, waarbij een 

lokale afdeling de locatie (indien fysiek), 

prayer breakfast, lunch en sprekers zal 

regelen. Het bestuur is verantwoordelijk 

voor de vergadering zelf. We maken 

deze dynamischer en laten leden meer 

aan het woord.  

PJO-Parlement 
Het PJO-Parlement is een jaarlijks 

evenement van politieke 

jongerenorganisaties. PerspectieF is ook 

dit jaar betrokken in de organisatie 

ervan. De PJO’s houden de 

coronamaatregelen in acht en werken 

dus aan alternatieven voor de 

standaardvorm.  
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Lokaal 
 

Hervorming  
Lokale afdelingen vormen het hart van 

de vereniging. Ze brengen 

PerspectieF dichtbij. Een lokale 

afdeling biedt de plek waar jongeren 

kunnen groeien en bloeien. Het is 

de plek waar jongeren 

hun politiek christelijk geluid in de 

praktijk kunnen brengen. Daarnaast 

zijn lokale afdelingen een pilaar voor 

de samenleving en de samenwerking 

met lokale ChristenUnie afdelingen. 

Lokale afdelingen zijn de kern van 

verbinding.   

Maar we moeten ook de ongezouten 

waarheid kunnen delen. De lokale 

afdelingen zijn niet meer wat ze 

waren. Het gaat hard achteruit op 

organisatorisch niveau, er zijn steeds 

minder lokale afdelingen en de 

bovenplaatselijke structuur laat te 

wensen over. Lokale afdelingen mogen 

fluctueren in locatie en 

ledenaantallen maar als de volledige 

kern wankel staat, moet er iets gebeuren. 

Het is tijd om dit probleem onder ogen 

te zien en een periode van hervorming in 

te gaan.   

Provinciaal niveau  
De grootste verandering zal de structuur 

van de lokale afdelingen 

betreffen. Lokale afdelingen zullen 

geschaald worden onder provinciaal 

niveau. Dit betekent dat lokale 

afdelingen gaan vallen onder 

desbetreffende provincie. Elke provincie 

krijgt een hoofdafdeling.  Deze 

hoofdafdeling zal de naam van de 

provincie dragen. Helaas is het niet 

mogelijk om in elke provincie direct te 

starten met een afdeling maar dit 

bewerkstelligen zal voortdurend het 

streven zijn. 

Daar waar de capaciteit, met de 

tijd, toereikend is voor meerdere 

afdelingen in een provincie, is er de 

mogelijkheid tot aftakkingen van 

hoofdafdeling. Om een voorbeeld te 

geven: PerspectieF Zwolle 

zal PerspectieF Overijssel- locatie Zwolle 

gaan vormen. Hier vallen alle leden uit 

Overijssel onder. Stel er ontstaat zo’n 

dergelijke groep uit Twente dat zij op 

zichzelf kan staan, dan is er de 

mogelijkheid tot een aftakking 

van PerspectieF Overijssel 

namelijk PerspectieF Twente. Zo is er 

sprake van een algehele structuur. Deze 

structuur is straks ook op de website te 

vinden.  

Dit maakt dat lokale afdelingen 

gediend zijn een provincie te 

vertegenwoordigen en open te staan 

voor leden uit de gehele provincie en 

niet meer enkel voor leden uit één 

specifieke stad. Daarnaast verwachten 

we van een lokaal bestuur ook een 

actieve houding. Een lokale afdeling is er 

om activiteiten te organiseren en hier 

zullen we als bestuur ook op toe 

zien. Het is tijd om terug te gaan naar de 

kern en vanuit die basis een brede 

vereniging op te bouwen. Dit om te 

streven naar een actieve achterban 

waarin de vereniging en individuen 

kunnen groeien.   

Dit jaar zetten we extra in op het 

oprichten van lokale afdelingen. Hierover 

lopen momenteel zelfs al enkele goede 

gesprekken. We benadrukken dat deze 

ruimte, om een lokale afdeling op te 

richten, er voor elk lid is. Immers, wat een 

zegen zou het zijn als we over een zekere 
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periode in elke provincie een 

vertegenwoordiging hebben om zo ons 

christelijk geluid nog breder te laten 

horen!  

Talentmanagers  
Daarnaast zal het concept 

‘Jongerenambassadeur’ omgebogen 

worden naar het concept 

‘Talentmanager’. Dit concept wordt ook 

binnen de ChristenUnie gebruikt en zo 

wordt er een overzichtelijk 

corresponderend beleid gecreëerd. De 

rol van de talentmanager is ervoor 

zorgen dat mensen gezien blijven 

worden en dat eenieder die actief is of 

wil worden, op de juiste plek terecht 

komt. Daarnaast is het 

binnen PerspectieF ook van belang dat 

de talentmanager korte 

lijntjes onderhoudt met de lokale 

ChristenUnie afdelingen om zo de 

doorstroom voor jongeren 

vanuit PerspectieF naar de ChristenUnie 

te ondersteunen.   

Ledenwerving en Ontvangst Nieuwe 

Leden  
Dit jaar valt ook de 

ledenwerving en de ontvangst van 

nieuwe leden onder Lokaal. Daar waar 

de ledenwerving draait om het verkrijgen 

van nieuwe leden is er ook specifiek 

aandacht voor de daadwerkelijk nieuwe 

leden bij PerspectieF. 

Doordat de ontvangst van de nieuwe 

leden onder lokaal valt, is het 

gemakkelijk om deze leden in contact te 

brengen met lokale afdelingen. Dit 

jaar leggen we specifiek de focus op 

individueel contact. Er moet aandacht 

zijn voor elk nieuwe lid. Hierbij wordt 

gekeken op welke plek het lid kan 

groeien en bloeien en het Christelijke 

geloof kan uitdragen. Echter, niet elk 

schot is een eendvogel. Daarom is het 

van belang dat er na enige tijd 

terugkoppeling is naar deze leden om na 

te zien of het lid daadwerkelijk tot bloei 

komt dan wel een andere plek beter zou 

schikken.   

Ten slotte, de ledenwerving in 

coronatijd. Door de omstandigheden 

voelen we ons genoodzaakt om twee 

plannen voor de ledenwerving klaar te 

hebben. Eén plan voor het gunstige 

geval dat evenementen wel fysiek 

doorgaan en één plan voor het, voor de 

ledenwerving, minder gunstige geval dat 

alle evenementen nog in online vorm 

zullen plaatsvinden. Waar fysiek mogelijk 

is, zal de focus van de ledenwerving dit 

jaar liggen op het interactief deelnemen 

aan grote evenementen. Dit zal 

dus geen standplaats zijn op 

een evenement maar een workshop, 

training of debat. Hierbij valt te denken 

aan een landelijk weekend van een 

studentenvereniging of het 

jongerenterrein van opwekking.   

In het geval dat 

fysiek bijeenkomen helaas niet mogelijk 

is, gaat de focus liggen op het 

organiseren van online 

activiteiten, samenwerkingen met lokale 

afdelingen en het actief deelnemen aan 

de landelijke ChristenUnie campagne. Hi

erbij zullen we een mix 

van laagdrempelige en toegespitste 

online evenementen bieden die voor 

eenieder toegankelijk zullen zijn. Dit jaar 

vraagt om innovatief durven zijn en 

vrijheid durven nemen om te zien hoe 

het loopt. Juist in deze vreemde tijd 

liggen er zoveel mogelijkheden en 

kansen. Samen met God wordt dit een 

jaar vol hervorming en verbinding.   

 



Internationaal 
 

Internationale jongerenpolitiek in een 

coronajaar, kan dat eigenlijk wel? Nu 

internationaal reizen nauwelijks 

mogelijk is, is het inderdaad een 

mooie uitdaging om te kijken naar wat 

er wel kan. En dat blijkt veel te zijn. 

Met het Bestuurslid Internationaal en 

een flink uitgebreid Internationaal 

Secretariaat is PerspectieF goed 

gepositioneerd om ook in het 

komende verkiezingsjaar flink te 

investeren in internationale politiek. 

Het accent zal liggen op de inhoud, 

maar dat betekent niet dat er niets te 

beleven zal zijn. Als PerspectieF niet 

naar Brussel of Washington kan gaan, 

dan halen we Brussel en Washington 

gewoon naar PerspectieF toe! 

Inhoudelijke positionering 

Zoals eerder al genoemd, willen we dit 

jaar vooral het interne politieke gesprek 

stimuleren. Met het oog hierop zal zij zich 

inspannen om (een aanzet tot) een 

politiek programma op te stellen. Het 

Bestuurslid Internationaal zal hierin het 

voortouw nemen voor wat betreft de 

visie van PerspectieF op internationale 

politieke thema’s. 

In het verleden heeft PerspectieF zich 

met regelmaat in projectgroepen en ook 

binnen de Denktank beziggehouden met 

internationale politiek. Denk 

bijvoorbeeld aan de twee recente 

projectgroepen ‘Visie op Europa’ en ’75 

jaar VN’. In het komende jaar zullen de 

resultaten van deze en andere 

projectgroepen verzameld worden om te 

worden omgesmeed tot een consistent 

christelijk internationaal politiek 

programma dat het frisse, christelijk-

sociale PerspectieF-geluid helder 

verwoordt. Dit zal bijvoorbeeld een 

update van eerdere standpunten 

betreffen, het samenbrengen van 

divergerende stukken en het opsporen 

van internationale thema’s waar 

PerspectieF nog geen opvattingen over 

heeft. Door het jaar heen zal het 

Bestuurslid Internationaal in nauwe 

samenwerking met het Internationaal 

Secretariaat en de Denktank ernaar 

streven om die opvattingen te 

formuleren. 

Zo hopen we in het komende jaar in de 

breedte te komen tot een politiek 

programma dat kan functioneren als 

uitgangspunt bij de 

verkiezingscampagne. 

Internationaal secretariaat 

Zoals gezegd zal het Bestuurslid 

Internationaal niet alleen opereren. Hij 

zal nauw samenwerken met het 

Internationaal Secretariaat en de 

samenhang bewaken tussen het werk 

van het Secretariaat en het bestuur. 

Gezien de sterke inzet op de 

internationale politieke inhoud in het 

komende jaar zal het Bestuurslid 

Internationaal daarnaast ook goed 

contact onderhouden met de Denktank. 

Maar in het komende jaar zal het niet 

alleen maar gaan om de inhoud. Juist nu 

het Internationaal Secretariaat in de 

afgelopen maanden sterk gegroeid is, is 

ook de capaciteit toegenomen om 

activiteiten te organiseren. In een jaar 

van corona zullen dit vooral activiteiten 

binnen de eigen landsgrenzen zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan de Brusseldag die dit 

najaar georganiseerd wordt ter 

vervanging van de traditionele 

Brusselreis. Nu PerspectieF niet naar 

Brussel kan, komt Brussel naar 
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PerspectieF toe. Maar denk ook aan een 

thema-avond naar aanleiding van de 

Amerikaanse verkiezingen. Nu 

PerspectieF niet naar Washington kan… 

In dit alles zal het Internationaal 

Secretariaat, begeleid door het 

Bestuurslid Internationaal, veel eigen 

verantwoordelijkheid krijgen, om haar 

leden de kans te geven zichzelf optimaal 

te ontwikkelen op organisatievlak en qua 

bezinning op de politieke actualiteit. 

Bredere samenwerking 

Vanzelfsprekend zal PerspectieF ook op 

internationaal vlak in het komende jaar 

de samenwerking met andere jongeren 

blijven zoeken. Immers, zoals duidelijk 

bleek in het afgelopen jaar met Coalitie-

Y: samen staan we sterker! 

Primair oriënteert PerspectieF zich hierbij 

op ECPYouth, de Europese Christelijke 

Politieke Jongerenorganisatie die 

PerspectieF mede heeft opgericht. Het 

Bestuurslid Internationaal zal PerspectieF 

vertegenwoordigen bij de verschillende 

activiteiten van ECPYouth en ook andere 

leden van PerspectieF aanmoedigen om 

langs deze weg in contact te komen met 

jongeren uit heel Europa. 

Maar PerspectieF kijkt in het komende 

jaar ook breder naar andere 

jongerenorganisaties in internationaal 

verband. Het Bestuurslid Internationaal 

zal onderzoeken in hoeverre 

lidmaatschap van andere 

jongerenorganisaties PerspectieF op 

termijn ten goede zal komen. Bovenop 

dit alles zal PerspectieF nauw contact 

onderhouden met de internationale 

takken van andere Nederlandse PJO’s. 

Het doel hierbij is om te kijken hoe vanuit 

gezamenlijkheid politieke 

(jongeren)thema’s beter internationaal 

aanhankelijk gemaakt kunnen worden, 

om vanuit gezamenlijkheid op te komen 

voor mensen in de verdrukking en 

maximale politieke impact te maken. 
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Secretariaat 
 

Het secretariaat is de voorkant van het 

bestuur. De secretaris is een eerste 

aanspreekpunt en vraagbaak, en is 

een verbinder tussen het bestuur en 

de leden. Hij houdt zich daarom onder 

andere bezig met de bereikbaarheid 

van de organisatie en het bestuur, en 

het informeren van leden. 

Nieuwsbrief  
De secretaris blijft tweewekelijks de 

nieuwsbrief versturen. De nieuwsbrief 

heeft verschillende onderdelen. In de 

eerste plaats worden leden op de 

hoogte gehouden van de bezigheden 

van het bestuur en andere organen 

binnen de vereniging, zoals de denktank 

en het internationaal secretariaat. Door 

het lezen van de nieuwsbrief kunnen 

leden op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen binnen deze organen.   

Daarnaast wordt er in iedere nieuwsbrief 

gebedspunten opgenomen, omdat we 

de verbondenheid door ons geloof ook 

in gebed handen en voeten kunnen 

geven. Gebedspunten kunnen ook 

aangeleverd worden door leden.   

Een nieuw onderdeel in de nieuwsbrief is 

de rubriek lees-, kijk- en luistertips. In 

deze rubriek delen we artikelen, 

podcasts, interviews etc., die voor leden 

de moeite waard kunnen zijn. De items in 

deze rubriek kunnen afkomstig zijn van 

bijvoorbeeld (bestuurs)leden, het 

wetenschappelijk instituut, ChristenUnie-

politici, maar ook van een bron buiten 

PerspectieF of de ChristenUnie.  

Lief en leed  
PerspectieF wil een vereniging zijn 

waarin naar elkaar omgekeken wordt. 

We vieren en leven graag met de leden 

mee. Dat doen we onder andere door 

lief-en-leedkaartjes te blijven versturen.  

Bestuursvergaderingen  
Eén van de speerpunten van de 

secretaris is om de 

bestuursvergaderingen zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. De secretaris 

ondersteunt de rest van het bestuur met 

het zo gedegen mogelijk voorbereiden 

van vergaderingen. Denk hierbij aan het 

vooraf schriftelijk verzamelen en 

verspreiden van mededelingen en 

benodigde informatie bij agendapunten. 

Daarnaast helpt de secretaris met het 

waarborgen van de voortgang door een 

actielijst bij te houden.  

Archief  
Een goede archivering is van cruciaal 

belang voor de continuïteit binnen een 

organisatie. PerspectieF heeft op dit 

moment geen centraal archief. De 

secretaris werkt het 

komend bestuursjaar aan een 

inventarisatie van de plekken waarop 

zich delen van het archief bevinden. 

Daarnaast werkt de secretaris aan een 

nieuwe archiefstructuur, waarmee in 

dit bestuursjaar gewerkt kan worden. Op 

termijn kan het reeds bestaande, 

versplinterde archief opgenomen 

worden in het nieuwe archief. Zo ontstaat 

er één archief dat bestuursleden op 

simpele wijze kunnen raadplegen.  

Overdracht 
De secretaris zal zich dit jaar 

bezighouden met het opstellen van een 

algemeen overdrachtsdocument voor 

nieuwe bestuursleden. De overdracht 

vindt nu plaats per bestuursfunctie, maar 

veel zaken zijn voor alle nieuwe 

bestuursleden van toepassing. Het is 
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daarom fijn als er één 

overdrachtsdocument is, wat vervolgens 

aangevuld kan worden met 

functiespecifieke zaken. 

Wijziging statuten en huishoudelijk 

reglement  
Naar aanleiding van onduidelijkheden 

tijdens stemmingen in het verleden, is er 

binnen PerspectieF gewerkt aan een 

voorstel tot een statutenwijziging en een 

wijziging van het Huishoudelijk 

Reglement (hierna: HR). In het komend 

jaar zal de voorgestelde wijziging van de 

statuten en het HR aan de vereniging 

gepresenteerd worden, waarbij de leden 

gewenste vorm van het verenigingsleven 

kunnen invullen.  

Onder andere wijzigingen zullen de 

vaste commissies, zoals de door de 

penningmeester befaamde 

Auditcommissie, een vastgelegde plek 

krijgen. De ingezette stap naar verdere 

professionalisering zal op deze manier 

vorm krijgen – een officiële vorm. 
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Financiën 
 

Met een eerste bestuursjaar op de 

bestuurspost financiën achter de rug, 

beschikt PerspectieF voor komend 

bestuursjaar over een penningmeester 

die reeds ingelezen is in de dossiers. 

Er zal dan ook niet enkel aandacht 

besteed worden aan de inkomsten en 

uitgaven, maar ook aan de 

toekomstbestendigheid van de 

portefeuille financiën. Niet alleen 

werken aan het christelijk-sociaal 

jongerengeluid van nú, maar ook 

werken aan dat betekenisvolle geluid 

voor de dag van morgen!  

Inkomsten en uitgaven  
PerspectieF heeft een relatief stabiele 

bron van inkomsten. Deze is de 

afgelopen jaren niet veel veranderd, 

afgezien van de omvang van de 

inkomsten. Met de wijziging van de 

WFPP1 ligt er voor de vereniging zoals 

gemeld2 een stijging van 

inkomstenomvang in het verschiet.  

De uitgaven zijn echter aan het beleid 

onderhevig. In de nuchtere insteek van 

de vereniging wordt nog wel eens 

vergeten dat het geld niet is om op te 

sparen – in ieder geval niet zolang daar 

geen doelstelling voor is – maar om uit te 

geven. In de komende begroting zal dan 

ook sprake zijn van meer uitgaven dan 

inkomsten.  

NB: Hierbij dient in acht te worden 

genomen dat er voor structurele 

uitgaven enkel ruimte zal zijn zolang 

deze binnen de vaste inkomstenomvang 

passen. Een overschrijding van uitgaven 

over inkomsten kan enkel voortkomen uit 

eenmalige uitgaven.  

                                                      
1 Wfpp staat voor Wet financiering politieke 
partijen 

Toekomstbestendige begroting  
PerspectieF werkt traditioneel met 

éénjarig ingestoken begrotingen. Deze 

werkwijze heeft zich altijd effectief 

gebleken, maar is tegelijkertijd nooit 

voorbereid geweest op onvoorziene 

omstandigheden. Een voorbeeld van 

vandaag de dag is corona, een 

voorbeeld van wat zou kunnen 

voorkomen is het houden van 

tussentijdse verkiezingen.  

Om met situaties als deze om te kunnen 

gaan, dient er enige flexibiliteit te zijn op 

de begroting. Een begroting waarop 

reserveringen worden gedaan voor 

toekomstige gebeurtenissen, zoals 

verkiezingen. Op die manier kunnen we 

de begroting van het Congres beter 

uitvoeren, zonder dat er (stelselmatig) 

onbegrote uitgaven gedaan hoeven te 

worden. Immers: de vereniging – en 

daarmee het Landelijk Bestuur – is er 

voor de leden, waarbij deze bepalen 

binnen welke kaders er geopereerd kan 

worden. Onbegrote uitgaven hebben 

daarin een plaats, maar kunnen geen 

structurele oplossing vormen.  

Visie op reserves  
Afgelopen jaar heeft de Auditcommissie 

tijdens haar controle geconstateerd dat 

er geen visie is op de reserves van de 

vereniging. Aangezien deze reserves een 

comfortabele omvang hebben, heeft de 

Auditcommissie geadviseerd om hier 

een beleid op te maken.  

Vanuit de portefeuille financiën zal er 

komend bestuursjaar tijd en energie 

gestoken worden in het opstellen 

hiervan, waarbij alle leden worden 

2 Zie jaarverslag 2019-2020, sectie Financiën 
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aangemoedigd om ideeën aan te 

kaarten3 bij de penningmeester.  

  

                                                      
3 Ruimte voor inspraak zal ook worden 
gecreëerd, waarover later meer bekend 
wordt gemaakt 
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Communicatie 
 

Een heldere en snelle communicatie is 

van belang in de alledaagse gang van 

zaken in de politiek. Vooral met oog 

op de landelijke verkiezingen moeten 

we gebruik maken van het platform 

wat landelijke media voor ons kan 

bieden. We willen prikkelender zijn en 

de landelijke media meer opzoeken.  

Website  
Het is van belang dat de website komend 

jaar goed onderhouden wordt. Er zal 

gewerkt worden aan de 

overzichtelijkheid van de voor- en 

achterkant van de website. Daarnaast 

nemen we  activiteiten, acties en lokale 

gebeurtenissen meer op in onze 

nieuwsberichten. Onze communicatie 

gaat dus niet alleen over landelijke 

zaken, maar ook over zaken omtrent 

afdelingen en leden. We investeren ook 

in een overzichtelijk schema met alle 

activiteiten onder de naam van 

PerspectieF.  

Sociale media  
Facebook, Instagram en Twitter zijn de 

sociale media kanalen waar PerspectieF 

gebruik van maakt. We zorgen ervoor 

dat we op frequente basis posts en/of 

stories plaatsen, zodat leden en niet- 

leden op de hoogte blijven van 

evenementen en bezigheden van 

PerspectieF. Daarnaast zoeken we meer 

de samenwerking met de afdelingen op, 

zodat zij ook het platform van landelijk 

kunnen gebruiken en vice versa. 

Bovendien investeren we meer in het 

gebruik van filmpjes. Door deze ook op 

Youtube te plaatsen, creëren we een 

groter bereik.  

Nieuwe huisstijl  
Afgelopen jaar zijn er grote stappen 

gezet naar het creëren van een nieuwe 

huisstijl voor PerspectieF. Deze zal 

komend jaar ook verwerkt worden in de 

sociale media, maar ook in nieuwe 

banners en diverse promotiemateriaal.   

Perspex  
De Perspex is het verenigingsblad van 

PerspectieF en verschijnt vier keer per 

jaar. Dit jaar treedt er een nieuwe 

hoofdredacteur aan. Daarnaast zit er een 

enthousiaste redactie die de PerspeX 

vorm geeft. De PerspeX blijft inzetten op 

het plaatsen van beschouwende stukken 

en interviews over actuele onderwerpen. 

Het Bestuurslid Organisatie, dat de 

verantwoording draagt voor de 

communicatie, staat in nauw contact met 

de redactie.  

Pers  
Landelijke media kunnen PerspectieF 

een platform bieden tot een breder 

publiek. We gaan de media frequent 

actief opzoeken. Dat is met het oog op 

de landelijke verkiezingen, maar in de 

periodes tussen verkiezingen zijn we ook 

meer proactief. We streven ernaar dat 

ieder vanuit zijn/ haar eigen inhoudelijke 

portefeuille de pers te woord kan staan, 

waarbij geldt dat de secretaris het eerste 

aanspreekpunt is. 
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Verkiezingen 
 

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede 

Kamerverkiezingen. Het is daarom een 

spannend politiek seizoen waarin 

volop campagne gevoerd gaat 

worden. PerspectieF draagt actief bij 

aan de campagne van de 

ChristenUnie. 

Inhoudelijk 
PerspectieF haakt vooral aan bij de 

campagne van de ChristenUnie. Thema’s 

die voor ons en onze leden belangrijk 

zijn, zoals klimaat, onderwijs, wonen en 

inclusie, staan ook bij de ChristenUnie 

vaak al hoog op de politieke agenda. Dat 

betekent dat onze campagne inhoudelijk 

niet veel hoeft te verschillen van die van 

de ChristenUnie. We zullen belangrijke 

thema’s op onze eigen manier onder de 

aandacht brengen op onze eigen sociale 

mediakanalen en op 

campagneactiviteiten waar we aan mee 

doen. 

We zullen het verkiezingsprogramma van 

de ChristenUnie, dat door de leden op 

het partijcongres vastgesteld wordt, 

kritisch bekijken. Waar nodig dienen we 

amendementen in. We gaan onze leden 

daarbij betrekken. Dat betekent dat zij 

mee kunnen denken over PerspectieF-

amendementen, maar ook hulp van ons 

kunnen krijgen bij het schijven van hun 

eigen amendementen. 

Jonge kandidaten 
Op de kieslijst zullen ook PerspectieF-

leden te vinden zijn. We zetten een 

campagne op om hen extra in de 

spotlight zetten. Denk daarbij aan 

filmpjes en posts op sociale media, 

waarin jonge kandidaten hun verhaal 

kunnen vertellen. 

Campagnevrijwilligers 
We helpen de ChristenUnie met het 

vinden van campagnevrijwilligers. We 

willen zo veel mogelijk jonge mensen 

betrokken krijgen bij de lokale 

campagnes. Meedoen aan een 

campagne is immers een goede manier 

om betrokken te raken bij de politiek en 

de handjes zijn hard nodig. 

 

 

 

 


