
Ante-sessie opdrachten 

Ante – latijn voor ‘voor(af)’ 

De Partij voor de Dieren is de enige Nederlandse partij die ver genoeg vooruit probeert te denken 

om rekening te houden met de jaren die wij als jongeren mee willen kunnen maken. Onze 

moederpartij groeit aardig, maar niet snel genoeg. Het is eigenlijk best voordehandliggend voor ons, 

de generatie die het meeste heeft aan succes van de PvdD, om ons inzetten om te helpen bij het 

verspreiden van onze visie & gedachtengoed, en via PINK! – de jongerenorganisatie van de PvdD 

(vernoemd naar een jonge koe) – de vaardigheden ontwikkelen die we nodig zullen hebben in de 

strijd voor een fijne toekomst, en waar mogelijk ook nu al een steentje bijdragen. 

Deze werksessie is bedoeld om samen na te gaan hoe we zoveel en zo effectief mogelijk jongeren op 

middelbare scholen (vanaf 14 jaar) kunnen bereiken en betrekken. Samen gaan we de huidige 

(geplande) werkwijze van het bestuur van PINK! kritisch bekijken, aanvullen of helemaal omgooien. 

Voor de sessie is het waardevol om al over een aantal specifieke dingen na te hebben gedacht, 

vandaar deze opdrachten vooraf. 

Voor deze vragen hoef je niets op papier te zetten, maar het is zeker niet verkeerd.

 Hoe ben jij bij ons, (de jongeren van) de Partij voor de Dieren, terechtgekomen? 

Welke ervaringen hebben jou gevormd, welke inzichten heb jij ontwikkeld, welke doelen heb jij 

gesteld, en hoe & waarom heb jij je, zoals jij bent geworden, (evt alleen voor deze sessie) bij ons 

aangesloten? 

 Wat hoop je dat PINK! voor jou kan betekenen, en wat vind je dat we voor je zouden moeten 

(proberen te) betekenen? 

 Welke zorgen heb jij over de toekomst, waarvan je niet vertrouwt dat onze huidige leiders er 

voldoende aan doen om ze te voorkomen?  

Dit kan persoonlijk zijn, maar ook voor jouw stad/regio, ons land of ‘zelfs’ de hele wereld. 

 Welke dromen heb jij voor de toekomst, waarvan je niet vertrouwt dat onze huidige leiders er 

voldoende aan doen om ze te realiseren?  

Dit kan persoonlijk zijn, maar ook voor jouw stad/regio, ons land of ‘zelfs’ de hele wereld. 

 Hoe belangrijk denk je dat het is dat meer mensen betrokken raken en blijven bij de strijd 

voor een mooie toekomst?  

“Belangrijkheid meten’ is moeilijk’. De beste manier is door te vergelijken met andere dingen in 

je leven, zoals wiskundeles – of na te gaan wat je ervoor over zou hebben om meer mensen te 

betrekken, op een schaal van ‘een keer een kauwgompje uitdoen voordat alle smaak eruit is’ 

(kleine opoffering) tot ‘jezelf ervoor in de brand steken’ (best een grote opoffering). 



Deze vragen sluiten elk aan bij een specifiek onderdeel van de sessie. Schrijf je antwoorden op. 

1. Onze thema’s 

Maak deze opdracht op basis van wat jij denkt, het is zelfs beter als je je er niet voor inleest. 

Er zijn thema’s waar PINK! zich mee bezighoudt, en thema’s die jongeren (op de middelbare school) 

bezighouden. Die dingen staan los van elkaar, maar er zullen zeker ook overeenkomsten zijn. 

Bedenk welke thema’s in het midden van het onderstaande Venn-diagram staan, en of er thema’s 

die op het moment in één deel zitten, maar wel naar het midden gebracht zouden kunnen worden. 

 

2. Leden werven  valt bij PINK! onder ‘promotie’ 

Mensen lid maken gaat in drie stappen. Die kunnen gecombineerd, maar dat hoeft niet. 

Bedenk stappen die wij kunnen nemen om jongeren te lid te laten worden, en bedenk wat ze doen. 

De drie stappen zijn: 

 Eerst – Geef ze een kans  

Mensen kunnen alleen l id worden van een organisatie die zij  kennen. Naamsbekendheid is 

een eis voor groei.  

 Dan – Geef ze een reden  

Wij opereren vanuit de overtuiging dat er dramatische  problemen zijn met de huidige 

vorm van de maatschappij, maar  ook –  en dat is zeker zo belangrijk –  dat deze problemen 

door (onze) inzet op den duur op te lossen zijn.  Mensen moeten  hiervan overtuigd worden 

voor zij z ich zullen aansluiten.  

 Ten slotte – Geef de mogelijkheid  

Het lid worden van PINK! is een handeling. Hoe makkelijker  deze is, hoe lager de drempel 

om het te doorlopen.  

Bij de sessie zullen we samen het volgende overzicht vullen: 
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3. Leden activeren 

Mensen activeren gaat in verschillende stappen. Die kunnen gecombineerd worden, maar hoeft niet. 

Bedenk stappen die wij kunnen nemen om jongeren actief te laten worden, en bedenk wat ze doen. 

Het kan zijn dat deze best lijken op de handelingen van de vorige opdracht, maar het hoeft niet. 

De drie stappen zijn: 

 Eerst – Geef ze een kans  

Mensen kunnen alleen actief worden als zi j weten dat en hoe dat kan . Bekendheid van de 

bestaande rollen/functies is dus nodig.  

 Dan – Geef ze een reden  

Wij opereren vanuit de overtuiging dat er dramatische  problemen zijn met de huidige 

vorm van de maatschappij, maar  ook –  en dat is zeker zo belangrijk –  dat deze problemen 

door (o.a.)  hun inzet op den duur op te lossen zijn.  Leden moeten hiervan overtuigd 

worden voor zij z ich zullen  inzetten.  

 Ten slotte – Geef de mogelijkheid  

Actief worden voor PINK! kost tijd en moeite . Hoe makkelijker we dit kunnen maken, hoe 

beter. Ook hoe meer vertrouwen we leden kunnen geven dat zij een functie kunnen 

uitvoeren en de nodige steun zullen krijgen, hoe beter.  

Bij de sessie zullen we samen het volgende overzicht vullen: 
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4. Kennissenkring verkennen 

Maak een lijst van vrienden/klasgenoten/kennissen/jonge familieleden… 

I. … waarvan jij denkt dat ze het waarschijnlijk leuk/fijn zouden vinden om zich via PINK! in te 

kunnen zetten voor een betere wereld 

II. … waarvan jij denkt dat ze het misschien leuk/fijn zouden vinden om zich via PINK! in te kunnen 

zetten voor een betere wereld 

III. … waarvan jij denkt dat de kans bestaat (maar klein is) dat ze het leuk/fijn zouden vinden om 

zich via PINK! in te zetten voor een betere wereld 
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