Nieuwsbrief Mei 2011
De eerste twee bijeenkomsten van Hellingproef en de eerste vergadering met de klankbordgroep
zitten er op. De bijeenkomsten werden goed bezocht, en van deelnemers hebben we veel zinvolle
feedback gekregen. Alle ideeën worden meegenomen voor toekomstige activiteiten! De eerste
vergadering met de klankbordgroep was erg vruchtbaar. In deze nieuwsbrief lees je meer over onze
laatste activiteit, de klankbordgroep, komende activiteiten en de toekomst van Hellingproef.
Bijeenkomst 28 april jl.
Onze tweede bijeenkomst stond in het teken van personencultus in de Nederlandse politiek.
Sprekers waren prof.dr. Remieg Aerts (hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen) en Dick Pels (socioloog en directeur van het Wetenschappelijk Bureau
van GroenLinks). Het was een leuke inhoudelijke avond met veel interessante vragen uit de zaal.
Een verslag van de avond vind je onderaan de pagina.
Klankbordgroep
De eerste vergadering met de klankbordgroep heeft veel goede ideeën opgeleverd over het
vormgeven van het Jong Wetenschappelijk Bureau. Met een diverse groep mensen van zeven
personen gaan we in de komende tijd regelmatig brainstormen over vorm en inhoud van
Hellingproef. Onze komende vergadering zullen we het met name gaan hebben over ideeën voor
komende activiteiten. Voor de zomervakantie zullen we concrete plannen die voort zijn gekomen uit
de klankbordgroepvergadering voorleggen aan alle geïnteresseerden.
Komende activiteiten
Op 4 juni a.s. hadden we een excursie gepland staan. Door een kleine tegenslag zullen we moeten
bekijken of de excursie inderdaad op deze dag plaats kan vinden. Wat zeker is, is dat we voor de
zomervakantie een derde activiteit zullen organiseren. Hierover zullen we berichten zodra we hier
meer over weten.
Toekomst van Hellingproef
Als we terugblikken op de korte periode waarin Hellingproef bestaat, kunnen we zeer tevreden zijn.
De bijeenkomsten worden goed bezocht, en door de enthousiaste reacties en kritische feedback van
deelnemers hebben we veel zin om door te gaan. In 2011 gaan we door met het organiseren van
pilot-bijeenkomsten in verschillende vormen, zoals lezingen en excursies. Hierbij staan we open
voor goede ideeën vanuit onze deelnemers. Later dit jaar zullen we ook starten met het schrijven
van stukken voor de website van het WB. Vanaf 2012 gaan we Hellingproef een meer vaste,
duurzame vorm geven. Hierbij denken we naast een lidmaatschap ook aan samenwerking met
andere organen binnen GroenLinks, maar ook met jonge wetenschappelijke bureaus van andere
politieke partijen. In de loop van 2011 zullen we hier uitgebreid over berichten.
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