Dinsdag 1 juni 2021

Herschrijven politiek programma
Vandaag bepalen we de aandachtspunten en eventuele actiep u n t e n
voor de volgende vergadering

- Waar kunnen we op letten
• Structuur in hoofdstukken
• Willen we ze behouden/veranderen
• Staan alle standpunten onder het juiste hoofdstuk
• Consequent verdelen van standpunten
• Sluiten de motivaties aan op de beleidspunten?
• Niet altijd een motivatie bij een beleidspunt
• Niet altijd een beleidspunt bij een motivatie
• Opmerking voor later: Nummeren van beleidspunten kan handig zijn om te
kunnen verwijzen naar punten
• Bij elke motivatie staan tussenkopjes, vraag is of we deze willen behouden
• Willen we deze behouden?
• Staan alle punten onder de juiste kopjes?
• De structuur hierin is niet duidelijk, soms worden ze niet gebruikt, soms voor 1
beleidspunt en soms één tussenkopje voor meerdere beleidspunten
• Voorbeeld nemen aan het partijprogramma van de PvdD
• Ook kijken naar PJO’s en andere partijen
• Structuur moet zo ingericht worden dat het makkelijk moet zijn om nieuwe
beleidspunten toe te voegen
• Leesbaarheid van de teksten
• Goed te begrijpen
• Weghalen van taal- en spelfouten
• Dat de zinnen goed lopen
• Toegankelijk voor minder goed geletterden
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• Same als Marilena! Misschien ook goed om erop te letten dat het B1 niveau
is, dus niet te moeilijk (voor inclusiviteit) - Lotte
• Moeilijke woorden/vaktermen uitleggen, met bijvoorbeeld een glossary

- Formulier voor amendementen aanleveren voor de leden

Stap 1:

- Pdf-vorm van het programma als uitgangspunt
- Welke hoofdstukken hebben we en welke willen we hebben?
- Beleidspunten verdelen onder de hoofdstukken
- Bepalen welk format de beleidspunten en de motivatie krijgen
- Motivatie als inleidende paragraaf of kernachtig opgeschreven?
- Sub kopjes boven de
motivatieStap 2:

- Extra beleidspunten toevoegen als dit al op de motivatie slaat
- Tussenkopjes baseren op de inhoud van de beleidspunten als deze niet meer
kloppen of niet bestaan

Actiepunten, voor iedereen:

- Voorstel voor hoofdstukken, inclusief motivatie hiervoor
- Partij programma doorlezen
- Structuur van het huidige programma leren kennen
- Voorstel kunnen doen voor een mogelijke structuur
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