Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en sleepwet referendum
Leermomenten naar de toekomst
Actiepunten naar aanleiding van de evaluatie:
* informatiepakketten webshop
* lijst maken van de @list groepen en kijken welke opgeheven kunnen worden
* lijn aanbrengen in organisatie
Aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie:
* helderen aanspreekpunten
* principeprogramma maken
* wees bewust welke acties impact kunnen hebben op andere afdelingen
* maken van een permanent campagneplan
* maken van draaiboeken voor acties

Notulen evaluatie
3 onderwerpen op het programma:
 evaluatie sleepwet
 evaluatie gemeenteraadsverkiezingen
 plan paars 2028
Opening door de dagvoorzitter (GertJan Kleinpaste)
 kritisch zijn op inhoud en niet op personen
Frodo:








aanloop naar de subsidieaanvraag is goed gegaan
we waren te enthousiast met plannen die we wilden gaan uitvoeren in de
subsidieaanvraag. Wees zuinig met de hoeveelheid werk. Er werd nu te te veel hooi
op de vork genomen.
budget is niet opgemaakt en het is jammer dat we een derde minder gedaan hebben
dan het oorspronkelijke plan was
de organisatie was er niet klaar voor om iets als deze omvang te bewerkstelligen
over het algemeen is het heel succesvol geweest
Leermoment: beter inzicht krijgen in wat we ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren

David: (leadlink sleepwet campagne)
 kijkt graag bij een evaluatie naar de lessons learned
 geprobeerd vrede te bewaren
 tijdens de vergaderingen alleen onderwerpen besproken die over de WIV gingen
waardoor er effectief gewerkt kon worden
 webshop verdient een pluim
 Vincent B heeft veel werk verzet
 de georganiseerde debatten over de sleepwet verdienden een plus
 vriendenpakket was een plus
 frodo heeft veel werk verzet omtrent de financiele afwikkeling van de
subsidieaanvraag
 webcamcovers zijn een plus

Abram:
Pluspunten:
 er was een open uitnodiging naar de leden toe om mee te denken met de
subsidieaanvraag. Dit hebben ongeveer 10 - 15 leden ook daadwerkelijk gedaan
 vrijwilligers hebben enorm hard gewerkt
 webcamcovers
 videoproductie ++
 inkopen van zendtijd (voor herhaling vatbaar)
 rico en jonathan inzet social media
Minpunten
 er had nog beter gecommuniceerd kunnen worden naar leden dat ze konden
meepraten over de subsidieaanvraag
 weten wat je kunt / arbeidsintensief / gebrek aan goede content
 het was een uitdaging om de subsidieaanvraag inhoudelijk te verwerken
 te arbeidsintensief (mensen hebben ideeën aan gedragen voor de subsidie aanvraag
maar het is voor de volgende keer beter om gelijk commitment te vraag aan de
mensen.
 meer tijd nemen voor selectie (subsidieaanvraag)
 er was weinig animo voor ludieke acties
 verslaglegging van sommige events waren niet goed en moesten herschreven
worden
 geen afspraken m.b.t. woordvoerder
(er kwam een opmerking dat we de volgende keer de beschrijvingen van events en zaken in
de subsidieaanvraag ruimer moeten nemen. Frodo heeft uitgelegd dat er in deze
subsidieaanvraag daar geen ruimte voor was. De subsidieaanvraag moest erg strikt worden
ingevuld.
Lot (webshop)
 er was geen duidelijke deadline gesteld
 op de website stond geen disclaimer zolang de voorraad strekt
 geen zicht op budget
 wie doet de bestellingen
 geen actie opzetten zonder dat er al van te voren vrijwilligers voor zijn
 er waren geen etiketten dus de enveloppen moesten met de hand geschreven
worden
 we konden niet automatisch frankeren
 niks geregeld m.b.t. bestuur
 de campagne van de vriendenpakketten stond op een gratis site waardoor er vooral
in de laatste paar weken veel van besteld werden
Leermomenten:
 coördinator moet op tijd met de webshop praten
 Er moet een draaiboek komen voor de webshop mbt dit soort acties
 Vrijwilligers coördinator?
Webshop is nu leeg of bijna leeg. Webcamcovers die moeten terugkomen in de webshop.
De webcamcovers zijn een geweldige manier om in gesprek te komen met mensen.
Maarten
Utrecht heeft een conservatief budget opgesteld voor Utrecht in de subsidieaanvraag om niet
te veel geld in te pikken. Nu is er subsidiegeld over en veel dingen in Utrecht hebben we zelf
betaald. Amsterdam kwam ook met een plan voor de subsidieaanvraag maar die kwam pas
in februari toen de subsidieaanvraag was opgesteld.

Commitment van mensen om het echt uit te voeren (eigenaarschap)
Hoe kunnen we dit van te voren beter regelen:
 eerder dingen voorbereiden
 eerder in het proces anticiperen
Leontien
We laten ons veel te veel verrassen door verschillende onderwerpen. We moeten ons meer
laten zien en voorbereiden.
Algemeen:
Roelof en Henk bedanken voor al hun harde werk. We hebben een gouden kans gehad om
de Piratenpartij te profileren.
Nijmegen was moeilijk om de leden te bereiken.
We hadden met de WIV poster op de voorbedrukte verkiezingsborden moeten hangen.

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam
De interne evaluatie van Amsterdam is op 17 juni. Deze zal worden aangeboden aan het
bestuur van Amsterdam.
Danny:
Jelle en Mattieu zijn er niet bij. De interne evaluatie van Amsterdam is op 17 juni. Het
campagneteam is al wel bij elkaar geweest en er is een brainstormsessie geweest. Deze zijn
nog niet concluderend want de interne evaluatie is nog niet geweest.
Landelijk (niet bestuur) maar bepaalde personen ontstond in de media dat het alleen over
identiteit. Dat moet de volgende keer anders. De interne communicatie moet beter en niet via
media communiceren. Er zijn mensen die zich spreekbuis landelijk toerekenen. Vanuit
Amsterdam is gevraagd aan het bestuur of sommige mensen er niet mee willen bemoeien.
Andre: er waren 5 concrete actie. Op de protestacties tegen racisme kwamen discussies
over. Er was een discrepantie tussen waar we mee bezig waren en wat er naar buiten kwam.
Edwin: veel rumoer omtrent het meedoen aan het manifest. ledenraad heeft hier wat over
gezegd. Ondertekening van het manifest is slordig gedaan. Naam was verkeerd gespeld en
er was getekend namen de Piratenpartij ipv de Piratenpartij Amsterdam. Dit was de fout van
de organisatie.
Jasmijn: de communicatie omtrent het meedoen aan het manifest had beter gemoeten. Als
Utrecht had geweten dat dit manifest ondertekend zou worden hadden we erop in kunnen
spelen en hadden we ons voor kunnen bereiden op de discussies die zouden kunnen
ontstaan hieromtrent. Utrecht stond niet achter het ondertekenen omdat op het manifest
stond geen racisten in de raad. Als er had gestaan geen racisme in de raad was dit een heel
ander geval geweest. Door het woord racisten te gebruiken sluit je mensen buiten en dat is
iets wat de Piratenpartij Utrecht niet wil.

Danny:
De campagne van Amsterdam heeft last gehad van de rest van Nederland (behalve Utrecht).
Ze hadden meer steun nodig gehad van het landelijke bestuur en andere piraten. Er zijn 5
grote acties geweest maar het is moeilijk om media aandacht te creeren. NS actie was een
goede actie die wel media aandacht heeft gekregen. De actie blote Jelle heeft ook media
aandacht gekregen.
Saskia:
We hadden ook graag een heads up gekregen over de blote Jelle actie. Persoonlijk heb ik
hier een aantal reacties gekregen van ongeruste ouders op de school waar ik werk. Als ik dit
had geweten dan had ik mijzelf hierop kunnen voorbereiden.
Jasmijn:
Utrecht en Amsterdam moeten meer gaan samenwerken
Gemeenteraadsverkiezingen Utrecht
Ter voorbereiding heeft Utrecht een interne evaluatie uitgevoerd. Deze interne evaluatie is
uitgedeeld tijdens deze evaluatie. De insteek van de interne evaluatie is om dit mee te
nemen in het campagne team naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn
behoorlijk wat punten uitgekomen waar we wat mee kunnen.
Eind augustus is het plan opgevat om de lokale afdeling op te starten en begin september
kreeg Utrecht een ja van het landelijk bestuur. De campagne was een mooi moment van
zichtbaarheid. Zetel is een middel geen doel. Het is een hele bewogen periode geweest. Tijd
heeft parten gespeeld. In een hele korte tijd is er heel veel gebeurd:
 flyer flits acties
 info en actiebijeenkomsten
 ondersteuningsverklaringen inzamelen.
We dachten dat het makkelijker zou zijn om de ondersteuningsverklaringen in te zamelen.
Wij stonden voor het stadskantoor in Utrecht waar we deze ook moesten in inleveren alleen
het stadskantoor is gelegen aan de looproute naar het Centraal Station. Dit was niet handig
omdat veel mensen die daar lopen heel veel haast hebben. Uiteindelijk hebben we mensen
gebeld en toen ging het inzamelen van de handtekeningen snel.

Kiescommissie: hiervoor zijn piraten benaderd die niet actief betrokken waren bij ander
groepen. Onafhankelijke kiescommissie. Het idee was mooi maar het was voor de
kiescommissie een veel te korte tijd. De kiescommissie heeft ook een interne evaluatie
gehouden.
Verbeterpunten:
 tijd
 draaiboek
We hebben uiteindelijk de kieslijst ingeleverd met een persoon op de lijst. Hoe dit is gelopen
kan je lezen op de site. Daar hebben we alles opgeschreven hoe dit is verlopen.
Doordat we maar een persoon op de lijst hadden hebben we gewerkt met representatie
/woordvoerders op verschillende onderwerpen. Die woordvoerders hebben ook debatten
gevoerd.
We hadden enorm geluk met de timing van sleepwet referendum.

Uiteindelijk hebben we een goede campagne neer kunnen zetten en zijn we enorm trots. We
nemen de interne evaluatie mee in het campagneteam voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.
Utrecht heeft nu een eigen ICT cirkel.

Dmitri heeft een korte speech gehouden over de visie van de Piratenpartij en Piratenpartij
Utrecht.
Maarten heeft kort verteld over Plan Paars 2028. Interesse om Plan Paars te lezen neem dan
contact op met Maarten van der Pol.
Gemeenteraadsverkiezingen Delft
Delft deed niet zelfstandig mee maar zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Stipt.
Ze zijn de IT commissie. De Piratenpartij Delft heeft een eigen stuk in het
verkiezingsprogramma (met logo). Stipt heeft 6 zetels behaald in Delft en zitten in het
college. Maandag wordt de portefeuille bekend. De Piratenpartij Delft heeft regelmatig
overleg met stip en ze helpen met beleid maken.
Algemeen
Hoe komt het dat we maar in een aantal gemeenten mee hebben gedaan?
Waar kunnen we ervoor zorgen dat we meedoen
Wat kunnen we doen om te activeren
 communicatie
 partijvisie
 organisatie (politiek)
Wat had Groningen nodig gehad om mee te doen

