Nieuwsbrief september 2013
- Vacature: Lid van de klankbordgroep van Hellingproef
Hellingproef is op korte termijn op zoek naar mensen die zitting willen nemen in de
klankbordgroep van de organisatie. Hellingproef is het Jong Wetenschappelijk Bureau van
GroenLinks en biedt een platform voor en een netwerk aan studenten en starters met een
interesse in de combinatie van wetenschap en politiek.
Activiteiten van de organisatie:






Iedere maand een laagdrempelige activiteit organiseren over een actueel thema
waar iedereen welkom is.
Verbinding leggen tussen jonge wetenschappers en verschillende organen in de
partij, zoals werkgroepen, bureau de Helling en de fractie.
Thema's als waardevolle economie en jeugdwerkloosheid verder uitdiepen in
projectgroepen
Artikelen publiceren op de site van bureau de Helling
Inzetten op samenwerking met andere (jong) wetenschappelijke bureaus, zoals het
JWBS en de Piersonstichting.

De klankbordgroep voorziet het bestuur van feedback en input over de te varen koers en de
thema's die aan bod moeten komen. Bovendien ondersteunen leden van de klankbordgroep
het bestuur ook als zij dat zelf willen. Er is veel vrijheid om in overleg samen projecten en
lezingen over interessante en actuele themas te organiseren. Dus heb je sterke ideeën over
hoe de verbinding tussen jonge wetenschappers en de politiek beter kan, heb je een aantal
thema's waar je graag mee aan de slag zou willen of heb je gewoon zin om met
gelijkgestemde jonge mensen te praten. Meld je dan aan voor de klankbordgroep. De
klankbordgroep komt ongeveer één keer in de twee maanden samen.
Lijkt dit je wat? Stuur dan een mailtje met een korte motivatie en C.V. naar
hellingproef@groenlinks.nl.
- Nieuwe bijeenkomst op 4 oktober: 'Het verhaal achter de financiële crisis'
Jasper Blom verzorgt een lezing over de mondiale financieel-economische crisis. Aan de
hand van de persoonlijke verhalen van enkele bekende en minder bekende actoren uit de
crisis wordt de dynamiek van de crisis inzichtelijk gemaakt. Door de belangrijkste
ontwikkelingen van het financiële systeem sinds de jaren zeventig te schetsen wordt
duidelijk hoe het toneel waarop de hoofdpersonen hun – vaak tragische – rol speelden
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opgezet is. Daarbij wordt betoogd dat er wel degelijk sprake was van regie: de mondiale
integratie en expansie van het financiele systeem was geen autonome, losgeslagen
ontwikkeling. Concrete beslissingen van beleidsmakers en bankiers lagen dus ten grondslag
aan de crisis. Het resultaat was een onhoudbaar traject van economische groei gefinancieerd
door schulden. Het zaak voor groenen om te laten zien welke andere beslissingen zij zullen
nemen. Jasper Blom zal daarvoor alvast concrete voorstellen doen
Tijdstip, locatie en programma:
4 oktober 2013, v.a. 19:00 op het Landelijk Bureau van GroenLinks (Oudegracht 312,
Utrecht).
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