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Notulen 07-07-2021 
 

Besluiten 

- Tags bij elk standpunt zodat je kan zoeken naar alle standpunten die een bepaalde tag 
hebben 

- Tag opgeven bij amendementen, zodat je duidelijk kan aangeven waarover jouw 
standpunt gaat 

- Nog besluiten of we ze ook in de printbare versie van het programma willen hebben (pdf) 

Voorstel hoofdstukken, volgorde en inhoud 
1. Dierenrechten als hoofdstuk bovenaan 

• Dieren als volwaardige wezens (fundamentele dierenrechten) 

• Dieren als metgezellen (gezelschapsdieren) 

• Dieren zijn niet voor vermaak (dieren in rollen van vermaak) 

• Dieren zijn niet voor consumptie (dieren in voeding en kleding) 

• Dieren zijn niet voor onderzoek (proefdieren) 

 
2. Duurzame productie: Duurzaamheid, milieu, energie, landbouw 

• Kringlopen koesteren (productie en afval) 

• Energie naar Aardse draagkracht (energie) 

• Groen verbouwen (landbouw) 

 
3. Een gezonde samenleving 

• We zorgen voor elkaar (gezondheidszorg) 

• Een gezonde levensstijl (voedsel en sport) 

 
4. Een gezonde omgeving: 

• Geef de wereld de ruimte (natuur) 

• De menselijke habitat (wonen) 

• Bewegen over de planeet (mobiliteit) 

 
5. Onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur 

• Leren voor de toekomst (onderwijs) 

• Wetenschappelijk onderbouwd de toekomst in (wetenschap) 

• Een expressieve samenleving (kunst en cultuur) 

 
6. Democratie, bestuur, justitie en veiligheid 

• Iedereen wordt gehoord (democratie) 

• Een overheid voor de burger (bestuur) 

• Een eerlijke rechtsstaat (justitie en veiligheid) 

 
7. Vier elkaars verschillen (emancipatie 

• Over racisme 

• Over validisme 

• LGBTQI+ 



Woensdag, 7 juli 2021 

2 

 

 

8. Internationale samenwerking 

• Democratische Europese samenwerking (Europese Unie) 

• Samenwerken met de rest van de wereld (Internationale samenwerking buiten de EU) 

• Humanitaire defensie (Defensie) 

• Een goed thuis voor iedereen (Migratie) 

 
9. Economie, arbeid, sociale zekerheid 

• Een economie die voor ons werkt (economie en fiscaal) 

• Werken naar een betere toekomst (arbeid) 

• Mogelijkheden voor iedereen (sociale zekerheid) 

 
10. Digitalisering, automatisering en privacy 

• Mensenrechten in de digitale wereld (digitalisering en privacy) 

• Toekomstbestendigheid met automatisering 

 

Verdeling van de hoofdstukken 

NAAM: Duurzame productie en een gezonde omgeving (2,4)                               

NAAM: Democratie en bestuur; Economie en arbeid (6,9) 

NAAM: Onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur; Een gezonde samenleving (3,5) 

NAAM: Emancipatie en digitalisering en privacy (7,10) 

NAAM: Dierenrechten en internationale samenwerking (1,8) 
 
 

Actiepunten 

- Guus gaat de kleuren uitkiezen die per hoofdstuk gebruikt gaan worden 

 

- Het programma in Google Docs zetten en met annotaties/achtergrondkleur van de tekst 

aangeven in welk hoofdstuk een stuk tekst moet komen 

 

- Meeting inplannen om af te spreken dat alle punten/tekst goed staan qua hoofdstuk 
 
 
 

 

Huishoudelijke besluiten 

Volgende vergadering op 20 juli om 19:00: 
- Hamerstuk: in welke hoofdstukken de standpunten komen 
- Structuur in de hoofdstukken zelf afspreken 

- Tussenkopjes 
- Inleidende teksten 
- Enz. 

- Marilena zal afwezig zijn en van te voren haar inbreng doorgeven aan de leden van deze 
groep 

 

Vergadering gesloten om 18:30 
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