Nieuwsbrief Juli 2011
De vakantie staat voor de deur en is voor velen al begonnen. Dit is de laatste nieuwsbrief van
Hellingproef voor het volgende collegejaar. In het afgelopen half jaar hebben we Hellingproef
opgestart met twee pilotbijeenkomsten en hebben we contact gelegd met verschillende partners als
de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en andere jonge wetenschappelijke bureaus. Na de
vakantie zullen we verder gaan met het organiseren van pilotbijeenkomsten over verschillende
thema's en het inventariseren van de mogelijkheden voor een jong wetenschappelijk bureau binnen
GroenLinks. In deze nieuwsbrief geven we een kort overzicht van de huidige stand van zaken.
Jonge wetenschappelijke bureaus
Op 24 juni was Hellingproef met een delegatie op uitnodiging van het JongWBS (het jong
wetenschappelijk bureau van de PvdA) aanwezig op een buffet ter afsluiting van het politieke jaar.
Tijdens deze avond zijn goede contacten gelegd met het JongWBS en de Jonge Teldersstichting
(VVD). De andere politieke partijen hebben (nog) geen jong wetenschappelijk bureau. Na de
vakantie zullen we met hen rond te tafel gaan zitten om te bekijken hoe we van elkaar kunnen leren
en samen kunnen werken. De Jonge Teldersstichting bestaat ongeveer net zo lang als Hellingproef
en het Jong WBS bestaat nu bijna drie jaar. Jonge wetenschappelijke bureaus zijn een nieuwe
ontwikkeling bij politieke partijen in Nederland. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren
en elkaar versterken.
Vacature Bureau De Helling
Bureau De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, is op zoek naar een nieuwe
medewerker. Het bureau heeft als doel om binnen en buiten GroenLinks het debat over groene en
progressieve politiek te stimuleren. De ambitie is om GroenLinks als partij scherp te houden en
vroegtijdig maatschappelijke issues te signaleren en te agenderen. Voor meer informatie en de
vacature kun je kijken op de vacaturepagina.
Vooruitblik
Na de zomervakantie zullen we iedere maand een bijeenkomst hebben met steeds een prikkelend
thema of een vernieuwende benadering van een typisch GroenLinks-thema.
Op 8 september a.s. zal de aftrap gegeven worden met het thema framing en veiligheid. De
veiligheidsdiscussie lijkt beheerst te worden door rechtse partijen. Hoe komt het dat dit onderwerp
schijnbaar beter past bij deze partijen? Het klimaat verhardt met eisen voor minimumstraffen en
mensen voelen zich steeds minder veilig terwijl cijfers laten zien dat misdaad afneemt. Meer
informatie over deze bijeenkomst volgt spoedig.
Andere thema's die na de vakantie aan bod zullen komen zijn immigratie en duurzaamheid –
waarbij reflectie op het standpunt van GroenLinks centraal zal staan - en buitenparlementair
activisme.
Rest ons nog om jullie allemaal een goede vakantie toe te wensen! Hopelijk mogen we jullie na de
vakantie op één of meerdere van onze bijeenkomsten begroeten.

