
Jaarverslag Digitaal66 2017 
Inleiding 

Digitaal66 heeft als missie om ‘op basis van de ideologie van de partij D66 een vertaling maken van 

technologische ontwikkelingen naar impact op de Nederlandse samenleving’. Deze missie is in juni 2017 

opgesteld en is sindsdien de leidraad in alle handelingen vanuit de Thema-Afdeling. 

In 2017 hebben wij mooie stappen gemaakt om deze missie te waarborgen. Samen met onze leden én 

met andere organen binnen D66 zijn we begonnen met het inventariseren van de belangrijkste 

burgerrechten die een plek moeten krijgen in het digitale tijdperk. Daarnaast hebben wij een mooie kern 

van actieve leden die ideeën aandragen om mee aan de slag te gaan en die het belang van digitale 

onderwerpen benadrukken binnen en buiten de partij. Wij zijn tevreden over deze basis en menen dat 

we alles in huis hebben om dit succes de komende jaren voort te zetten!   

Bestuur & Organisatie 

In september 2017 is een nieuw bestuur aangetreden. Het bestuur van Digitaal66 bestaat sindsdien uit 

de volgende personen: 

● Stephanie Eger (Voorzitter) 

● Malu Pasman (Secretaris) 

● Arnoud van der Pol (Algemeen Bestuurslid) 

● Jan van Prooijen (Algemeen Bestuurslid) 

● Thomas van Oortmerssen (Algemeen Bestuurslid) 

De nieuwe bestuursleden zijn in juni 2017 ad interim aangestleld en vanaf dat moment heeft het huidige 

bestuur samen met de vertrekkende bestuursleden (Stas Verberkt, Hugo van Haastert en Eduard 

Berentzen) gewerkt aan de overdracht en aan het opstellen van nieuwe plannen voor de middellange 

termijn. Meer hierover lees je verderop in deze bestuursverantwoording. 

Commissies 

Binnen de Thema-Afdeling bestonden verschillende commissies die zich bezighielden met één specifiek 

onderwerp. Bij de opzet van deze commissies was de doelstelling dat deze voornamelijk door de leden 

werden gedragen. Ook het voorzitterschap en waken over de voortgang zou bij de leden liggen. Reden 

hiervoor was om te voorkomen dat het bestuur een te zware stempel zou drukken en input van onderop 

niet ondergesneeuwd moest raken. Door meer gedeeld ownership zou het commitment groter zijn. 

Helaas bleek dit in de praktijk geen haalbare doelstelling. Vanwege de geringe output en vanwege het 

feit dat de werkzaamheden rondom de Digitale Burgerrechtenagenda overlap hadden met deze 

commissies, zijn de commissies inmiddels opgeheven. 

Activiteiten 

In het eerste half jaar zijn er vanuit de Thema-Afdeling verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er 

onder andere samen met de Thema-Afdeling Senioren een avond georganiseerd over Digitale 

Participatie. De uitkomsten van de activiteiten zijn online met alle leden gedeeld (zowel social media als 

de website). 



Uit ervaring en uit de enquête onder leden bleek dat er beperkte interesse was voor het bijwonen van 

activiteiten. Om deze reden hebben wij ons hier in de tweede helft van 2017 niet meer primair op 

gericht. Wel hebben wij in september 2017 een AAV georganiseerd om het nieuwe bestuur te verkiezen 

en om het project Digitale Burgerrechtenagenda te introduceren. 

Voor alle deelnemers hebben wij in oktober 2017 een succesvolle kick-off georganiseerd voor de Digitale 

Burgerrechtenagenda, op basis van welke wij de thema’s hebben geïdentificeerd om mee aan de slag te 

gaan. 

Digitale Burgerrechtenagenda 

De tweede helft van 2017 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het project Digitale 

Burgerrechtenagenda. Sinds de kick-off van oktober zijn verschillende groepjes onder begeleiding van 

een coördinator vanuit het bestuur aan de slag om een thema uit te werken. Daarnaast hebben wij op 

het Congres in Leeuwarden een deelsessie georganiseerd om input te vergaren vanuit de rest van de 

partij. 

De resultaten van het project verwachten wij in mei 2018 te kunnen presenteren aan Kees Verhoeven. 

Daarnaast zullen wij deze  gebruiken als input vanuit Digitaal66 voor het Europese 

Verkiezingsprogramma van 2019. 

Uitdagingen: 

In het afgelopen jaar hebben wij ons best gedaan de thema-afdeling verder te ontwikkelen. Daarbij 

waren de speerpunten: 

- Duidelijker profiel thema-afdeling (waar wij voor staan en wat wij willen); 

- Duidelijk social media beleid (zie bijlage 1); 

- Heldere taakomschrijving bestuur (zie bijlage 2); 

- Meer focus, om niet te verzanden in te grote en veelomvattende doelstellingen; 

- Concretisering van gezette doelen; 

- Meer betrokkenheid vanuit de leden creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1 Communicatiebeleid: 

Communicatiedoelstellingen 

1. Groei (actieve) leden thema afdeling; 
2. Communicatie en participatie activiteiten; 
3. Inventarisatie wensen van leden; 
4. Doorvertaling en support activiteiten partijleden landelijk/lokaal; 
5. Faciliteren van interesses en expertise; 
6. Een kwalitatieve inhoudelijke toevoeging bieden voor onze partij. 

 

Doelgroepen: 

● Landelijke fractie; 
● Lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers; 
● De leden thema-afdeling; 
● De leden van de partij; 
● Niet leden: professionals, beleidsmedewerkers, journalisten digitalisering, 

bedrijfsvertegenwoordigers, start-ups, wetenschappers, geïnteresseerden in het onderwerp, 
enz. 

 

Communictiemiddelen: 

De TA maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen: 
● De website www.digitaal66.d66.nl; 
● De Digitaal 66 Nieuwsbrief; 
● Twitter handle @digitaal66; 
● Facebook pagina digitaal66; 
● Landelijke partijkanalen; 

 

Communicatieprotocol 

❖ Elk bestuurslid dient in het bezit te zijn van de inloggegevens van de kanalen op Social Media; 
❖ Diegene die verantwoordelijk is voor een activiteit binnen de TA zal zelf Social Media inzetten 

om te communiceren over desbetreffende activiteit; 
❖ Communicatie zal altijd teruggrijpen naar de TA-focus, doelstellingen en doelgroepen; 
❖ De website en nieuwsbrief worden onderhouden door de Secretaris van de TA; 
❖ Bestuurslid Communicatie zal de verantwoordelijkheid dragen van “hygiëne” van communicatie 

via de social media platforms (dat wil zeggen: correct taal & beeldgebruik); 
❖ Elke activiteit dient gedeeld te worden met het Landelijk Bureau. 

 

  

http://www.digitaal66.d66.nl/
http://www.digitaal66.d66.nl/


Bijlage 2 Taakomschrijving bestuur: 

Het bestuur wil zo veel mogelijk samen met de leden de thema-afdeling vormgeven. DIt betekent niet 

regeren over, maar vooral faciliteren. Het is belangrijk dat het bestuur weet wat haar leden graag wil en 

haar best doet dit - samen - mogelijk te maken. 

Daartoe is een ledenenquête uitgevoerd, waaruit bleek dat digitale burgerrechten de absolute top-

prioriteit was als onderwerp onder de leden. Als nieuw bestuur zijn de uitkomsten van de enquête met 

volksvertegenwoordiger Kees Verhoeven besproken en zodoende ontstond het idee tot het maken van 

een digitale burgerrechten agenda. Deze werkwijze willen wij als bestuur verder voortzetten. 

Binnen het bestuur zijn een aantal taken verdeeld: 

- Voorzitter: vertegenwoordigd de thema-afdeling binnen de partij, heeft aanjaagfunctie binnen 

het bestuur, bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor (inclusief AAV), 

ondersteund de secretaris met de nieuwsbrief en werkt mee aan projecten en activiteiten. 

- Secretaris: bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor (inclusief AAV), beantwoordt 

alle binnengekomen mail (waaronder nieuwe leden) en zet dit waar nodig verder uit binnen het 

bestuur, regelt locatie AAV en activiteiten, maakt de nieuwsbrief (samen met de voorzitter), 

verantwoordelijk voor het budget en werkt mee aan projecten en activiteiten. 

- Bestuurslid brokersfunctie: Is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de 

bemiddelingsfunctie die de thema afdeling wil invullen. Het bestuurslid heeft contact met de 

leden die zich aanbieden om hun kennis te delen met d66 politici. Hij/zij doet de intake van tech 

savy leden om hun kennis en mogelijkheden te inventariseren en onderhoud het bestand van 

deze leden. Hij/zij is aanspreekpunt voor politici die graag input willen en begeleid de 

vraag/verzoek richting de achterban. Hij/zij is ook aanspreekpunt binnen het bestuur voor de 

aangemelde leden bij de brokersfunctie. 

- Bestuurslid Communicatie: verantwoordelijk voor de communicatiestructuur en middelen, 

adviesfunctie boodschappen en tone-of-voice 

- Bestuurslid algemeen: ondersteuning anderen, losse taken en projecten, verslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 3 Financiële verantwoording 

Binnen de Thema Afdeling zijn afgelopen jaar de volgende uitgaven gedaan: 

 

Datum Bestemming Bedrag Bijzonderheden 

10-06-2017 Bedankjes 

  spreker 

€7.26   

24-10-2017 Bedankjes 

  bestuursleden 

€32.08   

13-09-2017 Zaalhuur 

  AAV 

€35.00   

        

  TOTAAL €74.34   

 

Hiermee is de Thema Afdeling ruimschoots binnen haar budget van €500,- gebleven. 


