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Visie Digitaal 66 

De thema-afdeling Digitaal 66 heeft één thema waar de focus op ligt: de digitale samenleving. Op dit 

thema gaat Digitaal 66 in het debat binnen de partij voorop en stelt zij leden en vertegenwoordigers 

van de partij in staat gebruik te maken van de binnen D66 beschikbare kennis op dit thema. 

In het afgelopen jaar hebben wij als bestuur veel input gekregen van enthousiaste D66-ers. We hebben 

met jullie gebeld, gemaild en gediscussieerd in de Telegram-groep. Het leek ons daarom leuk om 

D66-ers met een specifieke interesse in digitale onderwerpen de mogelijkheid te bieden om zelf actief 

te worden voor de thema-afdeling. Derhalve zijn de volgende twee commissies opgericht in januari 

2021:  

Redactiecommissie  

In de Telegram-groep worden regelmatig interessante artikelen, podcasts, documentaires etc. gedeeld 

over digitale onderwerpen. Een voorbeeld van zo’n lijst is te vinden via de volgende link. 

 

Gezien de grote hoeveelheid kennis in onze partij, denken wij dat een combinatie van bestaande 

artikelen en nieuwe publicaties door leden van grote toevoeging zijn voor de website van Digitaal 66. 

Voorbeelden van publicaties vind je via de volgende link.  

 

Lijkt het je leuk om mee te schrijven aan artikelen op de website, waarvan de ideeën wellicht ook 

kunnen worden meegenomen in het verkiezingsprogramma van D66*? Of volg je steevast het nieuws 

en wil je de website graag up-to-date houden met relevante artikelen, die in lijn zijn met het 

gedachtegoed van D66? Meld je dan aan voor de redactiecommissie!  

 

*N.B. De thema-afdeling levert ook input voor het conceptverkiezingsprogramma voor de 

verkiezingen. Het verkiezingsprogramma van D66 bevat het beleid dat de partij in een periode van 

vier jaar wenst te verwezenlijken, is geldig voor die periode en kan tussentijds niet worden gewijzigd. 

De raadsleden van D66 (lokaal/nationaal) zijn gehouden het verkiezingsprogramma naar beste 

vermogen uit te voeren.  

 

Voorwaarden hiervoor zijn:  

 

• Je bent bereid om gemiddeld 2-3 uur per week te besteden aan het schrijven van publicaties 

en/of het verzamelen van relevante artikelen en deze online te zetten; 

• Je bent bereid om een gedegen afweging te maken welke publicaties en/of artikelen van 

toegevoegde waarde zijn voor de website van de thema-afdeling en wil hierin in overleg gaan 

met de andere leden van de redactiecommissie en het bestuur van de thema-afdeling;  

• Je bent bereid om van die 2-3 uur, tenminste één uur (een keer per maand) te besteden aan een  

(online) meeting met de andere leden van de redactiecommissie, waarbij altijd tenminste een 

bestuurslid van de thema-afdeling aanwezig is; 

• Je bent bereid om je minimaal een jaar in te zetten voor de redactiecommissie;  

• Je bent lid van de thema-afdeling Digitaal 66 (uitgaande van ‘MijnD66’). Validatie vindt plaats 

op basis van lidnummer.  

 

https://digitaal66.d66.nl/telegram-app/
https://digitaal66.d66.nl/publicaties
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Procedure  

Stuur vóór zondag 21 februari ‘21 je kandidatuur inclusief motivatie voor de werkgroep naar 

bestuur@d66digitaal.nl  

 

Kandidaten worden niet verkozen, maar zullen op basis van hun motivatie door het bestuur worden 

geselecteerd en als geheel worden gepresenteerd op eerstvolgende AAV.  

 

Activiteitencommissie  

Kunstmatige intelligentie, privacy, ethische algoritmen. Het zijn termen die steeds vaker tijdens de 

debatten gebezigd worden. Niet in de laatste plaats dankzij de inspanningen vanuit D66. Het zijn deze 

termen die van onschatbaar belang zijn om significante stappen te nemen ten behoeve van 

verduurzaming en een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Wil je hier meer over 

leren, of wil je je graag actief inzetten voor kennisdeling binnen de partij? Heb je zelf ideeën over 

activiteiten of heb je zelf behoefte aan activiteiten over een bepaald onderwerp?   

 

Het bestuur heeft voor 2021 als doelstelling om tenminste vier (online) activiteiten te organiseren voor 

geïnteresseerden binnen- en buiten de thema-afdeling/D66. We zoeken nog D66-ers die hier graag een 

steentje aan willen bijdragen.  

 

Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren van een seminar, een set van verschillende 

masterclasses over een onderwerp, een workshop voor het aanleren van vaardigheden, een lezing door 

een spreker en/of een (online) borrel. In verband met de corona-maatregelen is de verwachting dat de 

aankomende activiteiten online zullen plaatsvinden.  

 

Voorwaarden hiervoor zijn:  

 

• Je bent bereid om gemiddeld 2-3 uur per week te besteden aan het organiseren van relevante 

(online) activiteiten (aantal te besteden uren is variabel, afhankelijk van wanneer een activiteit 

plaatsvindt);  

• Je bent bereid om een gedegen afweging te maken welke activiteiten van toegevoegde waarde 

zijn voor de thema-afdeling en wil hierin in overleg gaan met de andere leden van de 

activiteitencommissie en het bestuur van de thema-afdeling;  

• Je bent bereid om van die 2-3 uur, tenminste één uur (een keer per maand) te besteden aan een 

(digitale) meeting met de andere leden van de activiteitencommissie, waarbij altijd tenminste 

een bestuurslid van de thema-afdeling aanwezig is; 

• Je bent bereid om je minimaal een jaar in te zetten voor de activiteitencommissie;  

• Je bent lid van de thema-afdeling Digitaal 66 (uitgaande van ‘MijnD66’). Validatie vindt plaats 

op basis van lidnummer.  
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Kandidaten worden niet verkozen, maar zullen op basis van hun motivatie door het bestuur worden 

geselecteerd en als geheel worden gepresenteerd op eerstvolgende AAV.  

 


