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Voorwoord 

 
 
Beste PerspectieF’ers, 
 
Voor je ligt het halfjaarverslag van de maanden januari tot en met mei 2013. Dit 
halfjaarverslag is een aangepast verslag. Op de buitengewone ALV van 12 april 2013 
over de vernieuwing van PerspectieF is besloten dat de jaarverslagen (en jaarplannen) 
anders worden vastgesteld. Vanaf heden zullen alle jaarverslagen worden vastgesteld 
voor de periode 1juni tot en met 31 mei. Om deze aanpassing in te voeren is eenmalig 
dit halfjaarverslag noodzakelijk. 
 
De veranderde vaststelling van de jaarverslagen borduurt voort op een vernieuwde 
bestuursverkiezing. Het bestuur zal vanaf heden ieder jaar eind juni aantreden en blijft 
dan één jaar ongewijzigd het bestuur van PerspectieF. Met deze verandering van het 
vaste wisselmoment is het passend om het eigen gevoerde beleid en de activiteiten te 
verslaan aan de ALV. Daarom is besloten om tot een gewijzigde vaststelling van de 
jaarverslagen. 
 
Het halfjaarverslag van 2013 is zodoende een relatief klein verslag. Echter, ook in dit 
jaarverslag vind je weer verslag van succesvolle politieke activiteiten, mooie acties en 
nieuwe lokale betrokkenheid bij de ChristenUnie 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
Maarten van Ooijen 
voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
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Secretariaat 
 
 
Begin dit jaar is de secretaris samen met de bureaumedewerker het archief gaan 
ordenen. Een aantal belangrijke documenten (zie schema) vonden we nodig om terug te 
vinden en op een aparte plek te archiveren. In het schema kun je zien welke 
documenten gevonden zijn en welke niet. 
 

 
 
Elke eerste maandag van de maand is ook een sireneborrel georganiseerd door de 
commissie intern onder leiding van de secretaris. Hier was telkens een  man of 30 
aanwezig die naar een interessante spreker luisterden of die mee mochten doen met 
een Lagerhuisdebat. 
 
Afgelopen 12 april is de buitengewone ALV geweest waar de vernieuwing van 
PerspectieF haar officiële startschot heeft gekregen. Hier zijn geen bestuurswissels 
geweest.  
De secretaris zal hierbij ook andere taken krijgen in het algemeen bestuur. 
 
Bureauwerk  
Elke dinsdag is Mirte Looijenga aanwezig op het partijbureau om de bureauzaken in orde 
te houden. Telefoonbeheer, mailbeheer, postbeheer, archiefbeheer, contacten met de 
CU medewerkers onderhouden, welkomstbrieven versturen naar nieuwe leden, 
PerspeX’en versturen en Fellowbundels regelen: de nieuwsbrief van PerspectieF 
versturen, de ActieF nieuwsbrief versturen, stukken voor de AB-vergaderingen 
rondsturen en zorgen dat nieuwe actieve leden terecht komen in een werkgroep zijn 
zaken die geregeld worden. Daarnaast werd ondersteuning verleend aan het 
organiseren van de sessies waarin de structuurverandering van PerspectieF met velen 
werd besproken.   
 



 

 

 

Communicatie 
 
De communicatie van PerspectieF is onder te verdelen in vijf verschillende delen: de 
website, de PerspeX, de sociale media (met name Facebook en twitter), het optreden 
van PerspectieF in de publieke media (kranten, radio en televisie) en de interne 
verspreiding van nieuwsbrieven (algemene nieuwsbrief en nieuwsbrief voor actieve 
leden). Het gebruik van deze verschillende kanalen lopen we langs voor de eerste vijf 
maanden van 2013. 
 
Bemensing 
Wat betreft de bemensing van de afdeling communicatie is besloten dat de vacante 
positie voor bestuurslid Communicatie niet zou worden opgevuld. Het bestuur besloot de 
taken onderling te verdelen. Hier waren verschillende redenen voor. Allereerst was 
onduidelijk in hoeverre ook in de toekomst de functie van bestuurslid Communicatie zou 
blijven bestaan. Hierdoor was voor een sollicitant slechts zekerheid voor enkele 
maanden (tot en met juni). Daarnaast leek het het bestuur goed om ervaring op te doen 
zonder bestuurslid communicatie, zodat ervaring kan worden opgedaan voor het 
bestuur.. De integratie van de bestuursfunctie communicatie was tenslotte een 
aanbeveling van het laatste bestuurslid. 
De ervaring met de integratie van de bestuursfunctie communicatie in de rest van het 
bestuur is divers. Positief is dat communicatie veel meer een onderdeel is van het gehele 
bestuur en daardoor een belangrijkere positie krijgt. Daarnaast is ook duidelijk gebleken 
dat er wel degelijk soms moet kunnen worden teruggevallen op 
communicatiespecialisten, zoals een vormgever, fotografen, filmmakers, webmasters en 
dergelijke. Deze combinatie van bemensing (enerzijds onderdeel van het hele bestuur, 
anderzijds specialisten op wie je kan terugvallen), integreert het bestuur van september 
2013 binnen het vernieuwde PerspectieF. 
 
Publieke Media 
In het jaarverslag over politiek is te zien op welke manier PerspectieF dit jaar op 
zichtbaar was in de publieke media. Wat opvalt is dat dit jaar extra is ingezet om ook 
media buiten het RD en het ND te bereiken. Verschillende keren is dat ook gelukt en 
daarin waren we dit jaar succesvoller dan vorig jaar. In 2013 mocht PerspectieF soms 
aanschuiven bij media uitingen over algemene politieke zaken. Het massale schrijven 
van opinieartikelen (over de volle breedte van politieke zaken) is bij PerspectieF in het 
halfjaar van 2013 minder intensief geweest. Het bestuur heeft ook de doelstelling tot het 
schrijven van artikelen door werkgroepen losgelaten. Opinieartikelen worden nu gericht 
ingestoken voor bepaalde media, zie het voorbeeld van het Volkskrant artikel over het 
sociaal akkoord. 
 
Sociale Media 
Het gebruik van de Twitter van PerspectieF is in 2012 op hetzelfde niveau 
vastgehouden. De politieke bestuursleden en de voorzitter van PerspectieF hebben het 
Twitter account beheerd. Het aantal volgers is gestegen. Het aantal volgers stijgt rustig 
door, met een ruim tiental per maand. De inzet op tweets over de reacties van 
nieuwsberichten is verder aangemoedigd. Het blijkt nodig om constant actieve leden aan 
te moedigen te reageren, omdat er anders snel wordt ingezakt in het gemiddeld aantal 
tweets per dag. 



 

 

Wat betreft Facebook zijn we langzaamaan begonnen het gebruik te intensiveren. Het 
bestuurslid Promotie, de bestuursleden Politiek en de voorzitter zijn de gebruikers van de 
PerspectieF-pagina. Begin 2013 zijn ook alle leden uitgenodigd om de Facebook-pagina 
te liken. Daardoor zijn ongeveer 25 extra likes gekomen. Dit is erg weinig, gezien het 
aantal leden (1700) dat voor de pagina is uitgenodigd. Daarom bezinnen we ons nog op 
extra manieren de pagina te laten liken door onze leden. De inhoud van de 
Facebookpagina word nu vooral gevuld door evenementen en door politieke acties die 
zijn geweest. Voor volgend jaar wil het bestuur een duidelijker beeld schetsen op welke 
content wel en niet op de pagina wordt geplaatst en met welke intensiviteit. 
 
PerspeX 
De digitale PerspeX is in het begin van 2013 goed verspreid. Nog steeds leest een klein 
gedeelte van alle lezers (ongeveer 150) de PerspeX op papier. De 500 hardcopy 
PerspeX oplage wordt gebruikt om deze lezers de PerspeX te sturen, maar ook overige 
sympathisanten, bij standwerk, naar betrokkenen binnen de ChristenUnie en naar lokale 
kiesverenigingen 
In de eerste vijf maanden van 2013 is één PerspeX uitgegeven. Helaas is deze uitgave 
iets te laat verspreid, vanwege een aantal technische problemen. De PerspeX kreeg niet 
één hoofdthema mee op de voorpagina. Verschillende onderwerpen kwamen aan de 
orde. Het fotoverslag in de PerspeX werd zeer gewaardeerd.  
 
Website  
Het up–to-date houden van de informatie is een belangrijke prioriteit voor de website. 
Daar werd dan ook veelvuldig op ingezet. Er is geprobeerd verouderde informatie zo 
snel mogelijk te verwijderen en zo snel mogelijk zaken op de website te plaatsen als de 
informatie binnen was. Het aantal bezoekers (ongeveer 200 unieke bezoekers per 
maand) is in 2013 niet gewijzigd. Het verbeteren van de layout van de website staat 
gepland voor later in het jaar 2013, omdat we meeliften op de veranderingen die de 
ChristenUnie wil doorvoeren. 
 
Nieuwsbrieven 
De verspreiding, planning en aanlevering van de algemene PerspectieF-nieuwsbrief 
verliep goed. Wel bleek dat de nieuwsbrief soms nog intensiever en beter kan worden 
ingezet. Ook het onder de aandacht brengen van activiteiten blijft een aandachtspunt. 
Het nieuwe bestuur wil deze zaken verder oppakken. De verspreiding van de ActieF is in 
deze eerste maanden van 2013 goed gegaan. In 2012 is ook een discussie geweest 
tussen verschillende Actieve Leden, aangezwengeld door een opinieartikel van een lid. 
Daarop werd weer gereageerd, wat duidelijk zorgde dat het blaadje de uitstraling kreeg 
voor en door actieve leden. De problematiek in het krijgen en ontvangen van de ActieF is 
adequaat opgepakt, en nu lijkt de levering goed te gaan. 



 

 

Politiek 

 
Eind 2012 besloot het huidige bestuur de vernieuwing van PerspectieF in gang te zetten 
en concreet na te denken over hoe de organisatie er vanaf juni 2013 uit zou moeten 
gaan zien. Dit verslag wordt nu, begin juni, geschreven, wetende dat deze datum steeds 
dichterbij komt en de meeste voorbereidingen voor deze vernieuwing zijn getroffen. De 
ALV stemde een aantal weken geleden in met de voorstellen die werden gedaan, en we 
mogen terugkijken op een tijd van brainstormen en plannen. Hier onder is per maand 
beschreven wat PerspectieF op politiek gebied heeft bereikt: 
 
Januari:  

- PerspectieF beleefde een goede officiële start van 2013 met de drukbezochte 

nieuwjaarsborrel waarin SP-kamerlid Sharon Gesthuizen werd uitgeroepen tot 

Engel van het Jaar 2012.  

- In een opinieartikel liet PerspectieF opnieuw van zich horen. Ditmaal samen met 

het CDJA en de SGPJ over de ‘Kleurloosheid van Paars’. Het kabinet stelde eind 

vorig jaar verschillende plannen voor die geen pretje beloofden voor religieus 

Nederland. 

- De werkgroep Europa stuurde een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer-

fractie van de ChristenUnie als reactie op het rapport Graafland, waarin de 

werkgroep kritiek uitte op de uitkomst van dat rapport en het klakkeloos 

overnemen van de uitkomst door de fractie. Later gingen ze met de fractie in 

gesprek over het rapport en de daarbij behorende media-uitlatingen.  

- De werkgroep Duurzaamheid ging aan het einde van de maand op bezoek bij de 

Eurofractie van de ChristenUnie om eens goed door te praten over het Europees 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de houding van de ChristenUnie daar 

tegenover.  

Februari: 
- PerspectieF bracht een werkbezoek aan de Vluchtkerk in Amsterdam. 

Uitgeprocedeerde asielzoekers werden daar sinds een aantal weken in een kerk 

opgevangen omdat ze anders op straat zouden belanden.  

- Deze maand waren enkele leden van PerspectieF aanwezig op een simulatie van 

Eerlijke Handel, een initiatief van de redelijk recent opgezette organisatie 

Young&Fair. 

- De werkgroep ontwikkelingssamenwerking ging op werkbezoek bij Stop the 

Traffik, voorgezeten door Antonie Fountain om te verkennen wat PerspectieF zou 

kunnen betekenen voor het onderwerp Fair Trade.  

- De ‘Welkom bij PerspectieF’-cursus was een groot succes. Dit concept bracht een 

aantal geïnteresseerde jongeren bij elkaar en bracht een idee voor een prachtige 

actie voort. 

- De jaarlijkse Winterschool van ECPYN werd gehouden in Soest. Dit jaar werd de 

winterschool georganiseerd door de werkgroep Europa en gaf een aantal 

bestuursleden van PerspectieF een bijdrage door het geven van workshops. Ook 

een aantal PerspectieF-leden kreeg die kans. Bij het politiek café onder leiding 

van Roel Kuiper was bovendien een hele afvaardiging van PerspectieF aanwezig. 



 

 

Uiteindelijk oogste PerspectieF veel lof voor haar activiteiten in binnen- en 

buitenland. 

Maart: 
- Een nieuwe projectgroep ging op werkbezoek bij de Gemeente Utrecht en de 

Politie Utrecht om het probleem van uitgaansgeweld in deze stad te verkennen 

om de plannen voor een actie voor de leggen aan de beide organisaties. 

- PerspectieF was aanwezig bij de Wilberforce Academy. Een driedaags 

studietraject in Oxford over de praktijk van christelijk leiderschap.  

- PerspectieF publiceerde in samenwerking met een aantal politieke 

jongerenorganisaties een petitie om aandacht te vragen voor het probleem van 

jongerenhuisvesting.  

- NOS op 3 besteedde door middel van een reportage over de situatie van een 

PerspectieF’er aandacht aan het probleem van jongerenhuisvesting, aangekaart 

door de politieke jongerenorganisaties.  

- In een opinieartikel in het RD betoogt de werkgroep ASZ dat er zorgvuldiger moet 

worden omgegaan met het ontslagrecht. 

April: 
- Een afgevaardigde van PerspectieF was aanwezig op de Future Leaders 

bijeenkomst van Platform INS om te praten over de toekomst van het samenleven 

en over de toekomst van de het samengaan van verschillende culturen in dit land. 

- PerspectieF was te horen op FunX radio. Het eerste interview was de vraag om 

een reactie op de stelling dat politieke jongerenorganisaties geen nut hebben en 

in feite niks bereiken. PerspectieF reageerde hier uiteraard laconiek op en 

benadrukte onze smaakmakende functie. Het tweede interview was naar 

aanleiding van een wetsvoorstel van de ChristenUnie om prostitutie beter te 

controleren.  

- Begin april arriveerde de voormalig koningin in Utrecht om de Vrede van Utrecht 

te openen door het licht van de Domtoren te ontsteken. Voor deze gelegenheid 

had PerspectieF twee grote borden laten maken als bedankje aan Beatrix en 

steun aan de monarchie. Een zeer succesvolle actie met media-aandacht in 

kranten, op internet en op tv. De foto’s waarop de koninklijke familie de borden 

aanschouwd zijn door duizenden mensen gezien. 

- PerspectieF, het CDJA en de JD reageren samen in de Volkskrant en in 

Nieuwsuur op het Sociaal Akkoord. Jongeren voelen zich in de kou gezet en 

vrezen dat de problemen tussen werkgevers en werknemers worden 

doorgeschoven naar de generatie die nu opgroeit.  

- Tijdens de ALV van 12 april besluit PerspectieF over te gaan tot verregaande 

vernieuwingen in de gehele organisatie. Tijdens de ALV van de ChristenUnie de 

dag erna werd dit met lof ontvangen. 

Mei: 
- PerspectieF heeft in samenwerking met de NGO Schone Klerencampagne een 

ansichtkaartenactie opgezet om daarmee aandacht te geven aan eerlijke en 

schone kleding n.a.v. de kledingramp in Bangladesh. De actie werd opgepakt 

binnen de ChristenUnie en verschillende media als de Metro berichtten er over. 



 

 

Ledenwerving, promotie en afdelingen 

 
 
Promotie en Ledenwerving 
 
In 2013 heeft PerspectieF zich vooral gericht op twee grote evenementen in: het 
Scholieren Evenement en de collegetour in Utrecht. Voor de scholentour hebben we een 
samenwerking gevonden met scholengemeenschap De Passie in Utrecht. In het 
evenement werd een debatwedstrijd georganiseerd, met een jury bestaande uit Arie Slob 
en Gor Khatchikyan. De middag zelf was een groot succes. De commissie Scholieren 
Evenement heeft een geweldig programma neergezet en voor een groot deel de 
organisatie verzorgd. Met de middag hebben we leerlingen laten proeven aan wat 
politiek en wat christelijke politiek daarin voor rol speelt! Zowel Arie Slob als de Passie 
was na afloop zeer enthousiast. De collegetour is op dit moment nog niet uitgevoerd. De 
organisatie is gesmoord, zonder een succes te boeken. Het concept is wel nog steeds 
levend, en er wordt gezocht naar een vervolg. 
 
 
Overige evenementen: 
- Paascongres 

Naast deze twee grote evenementen hebben we ons ook gericht op kleinere 

evenementen waarbij we meer direct contact met de jongeren hebben. Het 

Paascongres van de Gereformeerde studenten was daarvan een goed voorbeeld. Er 

is daar 1 lid geworven.  

- Promotie EH 

Daarnaast hebben we ons laten zien op de EH doormiddel van een college door de 

voorzitter. Het college geven was zeer interessant en succesvol, alleen de 

ledenwerving was er lastig aan te koppelen. Daarvoor wordt naar een vervolg 

gezocht. 

- EO-jongerendag 

Op de EO-jongerendag was een mooie stand met de hele dag door ongeveer 
constant 10 promotors. Gedurende de hele dag hebben zeker 18 mensen geholpen 
in de promotie. Totaal zijn 25 nieuwe leden geworven. Een aantal mensen is n og 
enthousiast gemaakt die zeker thuis zullen gaan kijken en misschien lid worden. 
Daarnaast zijn er honderden kaartjes voor ‘het beste idee voor Nederland’ (zelf actie 
als vorig jaar Flevo) ingevuld, waar we verder mee aan de slag gaan, waardoor  
jongeren ook nog lid kunnen worden. De promotors zorgden voor een goede en 
actieve uistraling. Ook de goed zichtbare vesten en shirts hielpen daarbij.  

 
 
Promotiemateriaal 
Het promotiemateriaal is verder aangevuld. Zo zijn er frames gehaald voor de 
spandoeken om een professionele uitstraling te hebben. Daarnaast zijn er nieuwe, 
betere banners besteld. Ook zijn er veel vesten en T-shirts gekocht, die ook op de 
website te koop zullen worden aangeboden. 
 
 
 
 
 



 

 

Afdelingen 
 
Vernieuwingsproces 
Het afgelopen half jaar heeft PerspectieF in het kader van de vernieuwing met alle lokale 
afdelingen gepraat over de toekomst van de afdelingen. Op deze avonden is gesproken 
over het doel van de afdelingen en de invulling van de afdelingen van PerspectieF.  
Zoals duidelijk staat beschreven in het vernieuwingsstuk ‘oude ambities en nieuw 
wegen’. Dit stuk is gepresenteerd op het ChristenUnie Congres en is met groot 
enthousiasme ontvangen.  Door veel mensen is aangegeven dat ze hieraan willen 
meewerken.  Er hebben zich inmiddels  meer dan 50 mensen opgegeven voor het 
concept van de ‘jongerenambassadeur’. Met al die mensen is contact gelegd en zullen 
we de komende tijd mee aan de slag blijven gaan om de ambassadeurs ook te werven.   
 
Activiteiten 
- De afdeling Twente is actief bezig geweest met Twente Mitterland kanaal. Daarvoor 

heeft ze onder andere een werkbezoek afgelegd aan Peter van Daalen. 

- De afdeling Rotterdam heeft een werkbezoek afgelegd aan de voedselbank, omdat 

armoedebestrijd in Rotterdam een belangrijk thema is voor de afdeling. Ook was er 

een voorzitterswisseling, nu Marc Rene de nieuwe kartrekkers is geworden. 

- In Gouda heeft Thera de Haan het voor elkaar gekregen van haar 

ambassadeursschap een nieuwe PerspectieF-afdeling te smeden. Ruud Groot is de 

eerste voorzitter en de organisatie is actief bezig met het beleggen van nieuwe 

activiteiten.  

 


