Jaarplan 2018
Missie
Het bestuur wil vasthouden aan de in 2017 opgestelde missie:
Digitaal 66 vertaalt de beginselen van D66 naar de digitale samenleving. Door debatten en
lezingen, moties en amendementen, visiestukken en opinievorming dragen we bij aan de
politieke visie van D66 op technologische veranderingen en wat deze voor onze samenleving
(kunnen) betekenen.
Doelstellingen voor Digitaal 66
Omdat in het verleden is gebleken dat té grote ambities van besturen moeilijk te bewerkstelligen
waren, heeft het huidige bestuur als doel om zich meer te richten meer op kwaliteit in plaats van
op kwantiteit. Gesprekken met vertegenwoordigers vanuit het Landelijk Bureau hebben deze
werkwijze bevestigd.
Daarnaast heeft het bestuur zich voorgenomen te werken aan:
- Aanwakkeren van het debat. We willen dat de thema-afdeling een betrouwbare
Denktank en gesprekspartner wordt voor D66-leden en -politici. Daarom is het van
belang de kennis en kunde die onder onze leden aanwezig is te kennen en als bestuur
een actieve rol te vervullen in het bemiddelen tussen vraag en aanbod van kennis
binnen de partij. Eén van de bestuursleden zal zich hier voornamelijk op richten.
- Inzetten op kwaliteit. We willen dat wat we doen ook goed is. Men moet voldoening
halen uit deelname in een werkgroep en zelf iets bijleren, activiteiten moeten deuren
openen en nieuwe inzichten bieden en lezingen moeten worden verzorgd door
vooraanstaande denkers en techneuten.
- Duurzame bestuursconstructie. We willen graag werken aan een duidelijke en
realistische rolverdeling binnen het bestuur en tussen het bestuur en de leden. Daarvoor
zijn duidelijke afspraken en taakverdelingen nodig, waar we elkaar ook aan houden.
Inhoudelijke speerpunten voor Digitaal 66
Voor het jaar 2018 heeft Digitaal66 twee inhoudelijke speerpunten:
- Het verder doorzetten van het opstellen van de Digitale Burgerrechtenagenda;
- Input leveren voor een meewerken aan het verkiezingsprogramma voor de Europese
verkiezingen 2019.
- Invoering backlog.
- Meer online presence.
Het project Digitale Burgerrechtenagenda zal naar verwachting in Q2 worden afgesloten. In de
loop van het tweede kwartaal beginnen we ook alvast met de oriëntatie richting de Europese
verkiezingen, zodat wij belangrijke streefdata alvast op een rij hebben en contact hebben met
de belangrijkste spelers binnen dit traject.
In de loop van de zomer zullen dan nieuwe leden worden geworven die graag willen
meewerken aan het verkiezingsprogramma EU2019. Op dit moment is er nog geen concrete

planning te maken. Ter zijner tijd zal hiervoor een eigen projectplan worden opgesteld, dat ook
met de leden wordt gedeeld.
Concrete acties voor de komende bestuursperiode
- Werken aan verduidelijking eigen rol;
- Werken aan ledenbinding en vooral ook activatie van leden;
- Opleveren van de digitale burgerrechtenagenda;
- Input leveren aan het verkiezingsprogramma EU2019;
- Input leveren op Techvisie 2.0.
Hoewel in de afgelopen tijd het animo onder de leden voor concrete bijeenkomst laag was, zijn
er nu wel weer (potentiële) leden die aangeven graag weer naar een bijeenkomst te komen.
Zodoende wordt een laatste actiepunt:
- Organiseren van twee bijeenkomsten (één voor en één na de zomer) in de vorm van
een werkbezoek.
Commissies
Zoals in het jaarverslag is toegelicht, zijn de commissies die in het leven waren geroepen deels
opgeheven en deels overgegaan in de werkgroepen van het project Digitale
Burgerrechtenagenda.
Bij deze werkgroepen staat steeds één van de bestuursleden als trekker aan de lat. Het is de
taak van het bestuur te zorgen dat er voortgang in de groep zit, de leden te faciliteren, maar ook
een ieder op diens afspraken aan te spreken. Daarnaast delen de bestuursleden onderling op
gezette intervallen de voortgang van hun groep. Zo kan makkelijk informatie worden
uitgewisseld, kennis gedeeld en overlap worden voorkomen.
De TA zal de samenwerking tussen de groepen proberen verder te stimuleren en
vergemakkelijken. Hiertoe wordt gestreefd naar een gezamenlijk online paltform. Tot die tijd
moet wellicht worden uitgeweken naar Github.
Programma
De vijf richtingwijzers stellen de mens centraal, streven naar een duurzame samenleving,
roepen op tot internationaal denken, streven naar een economisch evenwicht en koesteren de
grondrechten. Die vijf richtingwijzers dienen vertaald te worden naar de digitale toekomst. Dit is
een van de speerpunten voor het komende jaar dat de thema-afdeling zichzelf heeft gesteld. De
richtingwijzers zullen wij in concreto gaan gebruiken bij het formuleren van de digitale
burgerrechten.
Dit jaar wordt er een nieuwe Techvisie 2.0 opgesteld. Als thema-afdeling willen wij ons best
doen met onze expertise hieraan mee te werken.

