Programma en uitleg sessies/workshop Kaderdag juni 2019

Programma Kaderdag juni 2019
10.30 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 11.15 uur

Inloop
Opening door Anne-Marie Spierings en dagvoorzitter

11.20 uur – 12.20 uur

Blok 1: Bijpraten en ophalen (sessies)

12.20 uur – 13.30 uur

Lunch

13.30 uur – 14.30 uur

Blok 2: Workshops

14.35 uur – 15.05 uur
15.05 uur – 15.15 uur
15.15 uur – 16.15 uur

Q&A Jan Paternotte, Paul van Meenen en Ingrid van Engelshoven
Afsluiting door dagvoorzitter
Borrel

Naar een sterke vereniging
Governance
Wat leeft er in de vereniging?
Democratie van Nu
Effectieve partijfinanciën
Klimaatpraat met Matthijs Sienot
Meet & Greet met het Landelijk Bestuur en de
verschillende netwerken binnen de vereniging
Bestuursvaardigheden voor nieuwe bestuurders
Gesprekstechnieken
Scouten GR2022
Campagnesessie
Maatschappelijke actie
Sociaal-liberalisme op lokaal niveau

Sessies en workshops Kaderdag 2019
Naar een sterke vereniging (blok 1)
Hoe maken we D66 tot de sterke vereniging die we willen zijn? Na een korte inleiding van Landelijk
Bestuurslid Lia de Ridder gaan we hier graag het gesprek met je over aan.
Governance (blok 1)
Hoe is de verhouding tussen het Landelijk Bestuur, regionaal bestuur en afdelingsbestuur? En hoe zou deze volgens jou moeten zijn?
Ga in gesprek met Landelijk Bestuurslid Aletta Hekker. De input die wordt gegeven tijdens deze sessie wordt meegenomen ter
verbetering van de governance binnen de vereniging.
Wat leeft er in de vereniging? (blok 1)
Wat gebeurt er zoal in jouw afdeling of regio? Wat gaat er goed of waar loop je tegenaan? Waar kunnen wij of andere bestuurders je
bij helpen? Laat het ons weten en ga in gesprek met bestuursleden uit andere afdelingen/regio’s en de partijvoorzitter Anne-Marie
Spierings over datgene wat er speelt binnen de vereniging.
Democratie van Nu (blok 1)
Op Congres 110 worden de voorstellen uit de resolutie Democratie van Nu voorgelegd aan het congres. Tijdens deze sessie worden
eerste bevindingen gedeeld en wordt er ruimte geboden om input te leveren.
Effectieve partijfinanciën (blok 1)
In deze sessie zal de landelijke penningmeester voorstellen omtrent de adviezen voor een gezondere en meer solidaire inrichting van
de afdelingsfinanciën toelichten. Dit zal de laatste mogelijkheid zijn om vragen te stellen of inbreng te leveren voordat de voorstellen
aan het Congres zullen worden voorgelegd.
→ Doelgroep: Penningmeesters
Klimaatpraat met Matthijs Sienot (blok 1)
D66 profileert zich steeds meer als de klimaatpartij. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau doen we steeds meer
initiatiefvoorstellen om Nederland groener te maken. Bij de klimaatpraat kun je in gesprek met Tweede Kamerlid Matthijs Sienot over
de groene partijkoers.
Bestuursvaardigheden voor nieuwe bestuurders (blok 2)
In deze workshop ga je als nieuwe bestuurder aan de slag met jouw bestuursvaardigheden. Centraal staan de vragen ´Hoe opereert
een D66 bestuurder? Wat is de rol van het bestuur, waar gaat het bestuur over en hoe verhoudt die zich tot fractie en eventueel de
politiek bestuurders?
→ Doelgroep: Nieuwe bestuurders
Gesprekstechnieken (blok 2)
In de rol als afdelings-of regiovoorzitter voer je regelmatig verschillende soorten gesprekken met politici en leden. In deze workshop
oefen je in een verschillende situaties jouw gesprekstechnieken en krijg je gericht feedback. Daarnaast krijg je tips over de
voorbereiding en de nazorg van gesprekken.
→ Doelgroep: Afdelings- en regiovoorzitters
Scouten GR2022 (blok 2)
In deze workshop kijken we alvast vooruit naar de GR2022. Een goede voorbereiding op de verkiezingen begint bij het scouten van
goede en voldoende kandidaten, commissieleden en vrijwilligers. Hoe activeer en stimuleert je leden om politieke actief te worden?
Hoe en waar scout je buiten de gebruikelijke en netwerken binnen de partij? In deze sessie worden aan de hand van best pratices
verschillende scoutmiddelen behandeld en krijg je tips & tricks hoe jij het in jouw afdeling kan aanpakken.
→ Doelgroep: Bestuursleden met de portefeuille Talentontwikkeling & Opleiding
Campagnesessie (blok 2)
De PS ligt achter ons en de Europese Verkiezingen liggen bijna achter ons. Tijdens de Kaderdag kijken we met het campagneteam en
jou terug op deze verkiezingen en kijken we vooruit. Wat gaan we doen in de anderhalf jaar zonder verkiezingscampagne? Hoe
kunnen we elkaar versterken. En hoe trekken we de successen van de afgelopen maanden door naar de toekomst? En wat is er nodig
om er samen voor te zorgen dat de aankomende campagne voor de Tweede Kamer onze beste campagne ooit wordt? Daarover gaan
we samen met jou in gesprek.
Maatschappelijke actie (blok 2)
Hoe leg je als afdelingsbestuurder meer verbinding met lokale maatschappelijke initiatieven? Tijdens deze training neemt een ervaren
trainer je mee hoe je D66 verbindt met het lokale maatschappelijk middenveld.
Sociaal-liberalisme op lokaal niveau (blok 2)
Wat betekenen de vijf sociaal-liberale richtingwijzers van D66 precies? En hoe kunnen die worden toegepast op lokaal niveau?
Directeur Coen Brummer van de Van Mierlo Stichting vertelt dit graag aan je.

