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Voorwoord
Beste leden,
Politici hoor je regelmatig zeggen dat politiek niet te plannen valt. Toch proberen wij
met elkaar een jaarplan te maken voor onze vereniging. Door de corona ontwikkelingen
is dat lastiger dan normaal, zie dit jaarplan vooral als een richting die we met het CDJA
komend jaar op willen. In dit voorwoord neem ik jullie mee langs een aantal rode lijnen
waar het komende jaar om zal draaien.
Om te beginnen vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk het verenigingsleven door
te laten gaan. Daarom gaan we hoe dan ook een mooi lustrum vieren met elkaar volgend
jaar. We proberen zoveel mogelijk activiteiten op andere manieren door te laten gaan en
als het echt niet anders kan doen we dingen online. Meer online organiseren is sowieso
iets dat we meenemen naar de toekomst.
Ten tweede willen we verkiezingen winnen. Niet alleen in 2021, maar ook in 2022.
Daarom hebben we afgelopen jaar veel fantastische input kunnen leveren met ‘geloof in
Nederland’, staan er goede jongerenkandidaten op de lijst en een sterk campagneteam
klaar. Voor 2022 zorgen we dat er veel jongerenkandidaten op tijd klaar staan door het
starten van onze generatietrajecten. Wanneer het CDA er goed op staat bij jongeren
vertaald dat zich automatisch door naar ons ledenaantal. Win-win dus. Noah en Jeltje
leggen verderop in het jaarplan uit hoe we onze bijdrage gaan leveren aan de
verkiezingsoverwinning van het CDA.
Tot slot gaan we door met vernieuwen en verbreden. Zo is de vormingscommissie weer
op volle slagkracht en heeft het CDA sinds kort weer een jong WI. Ook gaan we een
nieuwe poging doen om het JONGBSV op te starten. Dit liep door corona vertraging op.
De reorganisatiecommissie rond hun advies af over op welke manier we meer ruimte
kunnen bieden voor initiatief van onderop en flexibiliteit in het besturen van het CDJA
en afdelingen. Dit moet resulteren in een statutenwijziging in mei of november ’21. Als
laatste verkennen we nieuwe manieren van politieke oordeelsvorming zoals regionale
werkgroepen, ad-hoc werkgroepen of ledenintiatieven.
Zoals eerder al gezegd, zie dit jaarplan vooral als een richting waar we met elkaar naar
toe willen. Heb jezelf goede ideeën of wil je zelf de handen uit de mouwen steken om
deze vereniging nog leuker en sterker deel die dan met ons! Dat kan op de ALV of later
in het jaar. Veel is mogelijk binnen het CDJA.
Vriendelijke groet,
Hielke Onnink
Voorzitter CDJA
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1. Secretarieel
1.1 Interruptie
De Interruptie weet haar weg in de digitale vorm steeds beter te vinden. Er zijn onder
meer social media kanalen en de redactie onderzoekt de mogelijkheid tot het
ontwikkelen van podcasts en andere manieren van nieuwe journalistiek.
Waar willen we naartoe?
Interruptie moet een online mediaplatform zijn waar doorlopend artikelen en
audiovisuele producten te vinden zijn. Hierdoor kunnen leden ook op meer vrijwillige
basis meewerken aan de Interruptie en is er minder noodzaak tot een vaste groep
redacteuren. Daarnaast moet er slimmer gepromoot worden om meer bereik te
genereren.
Hoe gaan we dat bereiken?
De social media kanalen van Interruptie zullen goed geïntegreerd moeten worden in
het social media beleid van het CDJA. Daarnaast is het een mogelijkheid om te kijken of
de website van Interruptie beter uitgelicht kan worden op de website van het CDJA.
1.2 Archief
Het archief van het CDJA is per 2012 online opgeslagen. In het afgelopen jaar is het
papieren archief van voor die tijd geïnventariseerd en geordend. Het is waardevol om
ook het archief van voor 2012 te digitaliseren.
Waar willen we naartoe?
Het papieren archief van voor 2012 dient gedigitaliseerd te worden. Speciale aandacht
moet er zijn voor resolutieboekjes, zodat eerdere maar ook huidige standpunten
makkelijk te vinden zijn. Zo is voor iedereen duidelijk en te overzien waar de historie
van onze club te vinden is.
Hoe gaan we dat bereiken?
De secretaris kan samen met enthousiaste leden aan de slag met het digitaliseren van
het papieren archief. Ook dient het archief vanaf 2017 nog geprint te worden. Zo blijft
de historie van de vereniging voor alle leden makkelijk vindbaar.
1.3 CDJA Raad
Hoewel de reorganisatiecommissie ervoor pleit de CDJA Raad af te schaffen, blijft dit
orgaan nog gewoon functioneren zolang de ALV daar geen uitspraken over heeft
gedaan. Daarom zal de CDJA Raad in 2021 nog gewoon voortbestaan.
Waar willen we naartoe?
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De CDJA Raad moet een orgaan zijn waar leden zich kunnen ontwikkelen in schrijven
aan en discussiëren over nieuwe standpunten van de vereniging. De CDJA Raad niet
alleen om standpunten aan te nemen, maar ook om de leden te helpen zich te
ontwikkelen in belangrijke vaardigheden.
Hoe gaan we dat bereiken?
De CDJA Raad zal in samenwerking met werkgroepen visiestukken schrijven over
grotere onderwerpen. De discussieavonden over deze onderwerpen en het schrijven
aan het visiestuk zijn voor iedereen vrij toegankelijk en iedereens stem telt.
1.4 Statutenwijziging/reorganisatie
De reorganisatiecommissie legt vanaf november haar concept-rapport voor aan de
leden. In de eerste maanden van 2021 zal hier verder over gesproken worden, waarna
op het lustrumcongres in mei het definitieve rapport wordt behandeld.
Waar willen we naartoe?
De aanbevelingen die in mei worden vastgesteld door de ALV, moet het CDJA
integreren in haar verenigingsstructuur. Zo kan het CDJA klaargestoomd worden voor
de toekomst en houden we met elkaar de club vitaal.
Hoe gaan we dat bereiken?
De statutenwijziging wordt in november 2021 officieel afgerond. De uitkomsten zullen
helder vertaald moeten worden naar nieuwe statuten, die houvast bieden voor de
komende jaren. Daarnaast zullen cultuurveranderingen, die losstaan van de structuur,
door de gehele vereniging moeten worden doorgevoerd, waarmee al direct een begin
kan worden gemaakt.
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2. Financieel
Voor u ligt de begroting van 2021. Afgelopen jaar was een apart jaar, ook voor ons als
CDJA. Door het coronavirus hebben veel activiteiten die gepland stonden geen
doorgang kunnen vinden. Daarnaast zijn er leuke activiteiten gepland die duurder zijn
uitgevallen, omdat wij van de één op de andere dag over zijn gegaan naar een
anderhalve meter maatschappij. Daarnaast heeft Fryslân 2 maal geprobeerd een
congres te organiseren, maar hebben we deze net zo vaak moeten annuleren uit
veiligheidsoverwegingen.
In 2021 bestaat het CDJA 40 jaar. 2021 is dan ook een lustrumjaar. Hiervoor zal in de
begroting een bedrag van €22.500,- worden uitgetrokken voor onder andere het
congres en landelijke lustrumactiviteiten. Dit zal besloten worden door de
lustrumcommissie. Hiervoor hopen wij natuurlijk dat alles in kannen en kruiken zal zijn
en dat dit met het oog op het coronavirus allemaal mogelijk zal zijn. Dit zal een
spannende tijd worden.
Naast dat 2021 een lustrumjaar zal zijn, vinden er ook Tweede Kamerverkiezingen
plaats. Hiervoor willen wij als CDJA ons goed op de kaart zetten. Daarom zal er een
opname worden gedaan vanuit het campagnefonds. Daarnaast zullen de
generatietrajecten 2022 van start gaan met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022. Dit om te zorgen dat wij als CDJA een grote groep gemeenteraadsleden
kunnen afleveren aan de gemeentes.
Omdat afgelopen jaar de uitgaven anders zijn gelopen dan in eerste instantie verwacht,
is de begroting niet erg veranderd ten opzichte van 2020. In 2020 zal een gedeelte van
het promotiemateriaal al ingekocht worden, waardoor er in 2021 daar een lichte
afname zal zijn in de begroting.
Tot slot met betrekking tot het CDA zullen er een aantal verschuivingen plaatsvinden.
We zullen er scherp op blijven zitten dat onze kosten zo laag mogelijk zullen zijn.
Daarnaast ondersteunt het CDA door middel van projectsubsidie projecten die wij als
CDJA willen opstarten. Bijvoorbeeld zal er een gedeelte van de projectsubsidie hopelijk
naar de generatietrajecten 2022 gaan.

Jaarplan 2021

Jaarplan 2021

3. Politiek & Internationaal
3.1 Werkgroepen en standpuntvorming
Een van de belangrijkste werkzaamheden van het CDJA is het ontwikkelen van
standpunten binnen de christendemocratie vanuit het perspectief van jongeren en het
beïnvloeden van de publieke opinie.
Een van de belangrijkste middelen hiertoe zijn de werkgroepen binnen het CDJA,
waarbinnen inhoudelijke standpunten worden voorbereid. De output van de
werkgroepen is sterk afhankelijk van de input van enthousiaste leden. De
coronapandemie leidde ertoe dat werkgroepen het afgelopen jaar een andere manier
van werken moest aannemen: meer op afstand, meer op de actualiteit gefocust. Een
van de voordelen van een digitale werkgroepvergadering is dat meer leden uit perifeer
gelegen delen van het land hebben deelgenomen aan vergaderingen. Voor het jaar
2021 stelt het bestuur zichzelf de volgende doelen:
•
•

•

•
•
•

Reguliere fysieke werkgroepenavonden organiseren in Utrecht;
Het verkennen van nieuwe manieren om aan politieke oordeelsvorming te doen
buiten de werkgroepenavonden om (bijvoorbeeld met regionale werkgroepen,
ad hoc-werkgroepen of ledeninitiatieven);
(Werkgroep)leden zo veel mogelijk laten participeren in zowel de
totstandkoming van nieuwe standpunten, als de promotie en presentatie van
deze standpunten;
Het onderhouden van een open houden voor (nieuwe) leden zodat ieder zich
vrij voelt te participeren in het standpuntvormend debat;
Interessante en vormende werkbezoeken en lezingen organiseren;
In samenspraak met werkgroepvoorzitters zoeken naar een werkwijze om de
participatie van leden uit perifeer gelegen gebieden van het land te borgen.

Hoe wij dit concreet gaan invullen is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals de
uitkomsten van het reorganisatietraject en de versoepeling van de coronamaatregelen.
Met werkgroepvoorzitters en andere politieke functionarissen wordt bij de aanstelling
een aantal persoonlijke doelstellingen voor het komende jaar vastgelegd.
3.2 Vorming
Op het gebied van vorming zijn er binnen het CDJA een heel aantal verschillende
inhoudelijke ontwikkelingstrajecten, namelijk het Jong Wetenschappelijk Instituut en de
Vormingscommissie.
De Vormingscommissie is voor leden zie zich willen verdiepen in de grondslagen en
geschiedenis achter de christendemocratie. Het komende jaar organiseert zij in ieder
geval de hoogkwalitatieve leeskring en een zomerschool. In samenwerking met het WI
wordt verder nagedacht om een breed en inhoudelijk programma te ontwikkelen dat
wij aan onze leden kunnen aanbieden.
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De CDJA-academie zal weer nieuw leven ingeblazen worden in de eerste helft van
2021, wanneer gemeentelijke afdelingen beginnen met scouten van kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
In 2020 is een eerste aanzet gegeven aan een Jong BSV, een netwerk voor jonge CDAgemeenteraadsleden. Vanwege de coronacrisis is dit netwerk nog niet veel bij elkaar
geweest. Wij hopen dat 2021 nieuwe kansen biedt dit netwerk uit te bouwen.
3.3 Online Platform
Vanuit werkgroepen is niet veel behoefte gebleken om gebruik te maken van een
digitaal platform. De website van het CDJA wordt over het algemeen ervaren als lastig
en onoverzichtelijk. Het risico van een openbaar toegankelijk en bewerkbaar platform is
niet-geactualiseerde wildgroei. Desalniettemin wordt door leden geregeld aangegeven
dat zij op zoek zijn naar standpunten van het CDJA uit het verleden.
Concreet betekent dit voor het bestuur dat wij ons gaan inzetten om een handzaam
documentenarchief aan te leggen, waarin de openbaar toegankelijke stukken van onze
vereniging te raadplegen zijn. Of dit onder de paraplu van de huidige website of
anderzijds gebeurt, zal te zijner tijd worden besloten. Hierin zullen in ieder geval
openbaar toegankelijk zijn: het grondslagenrapport, het politiek programma en het
verkiezingsprogramma “Geloof in Nederland”.
3.4 Internationaal werk
In maart 2020 heeft het Internationaal secretariaat zijn doelstellingen in drievoud
geformuleerd:
•
•
•

Het vertegenwoordigen van het CDJA en het verkondigen van zijn standpunten
in internationale gremia;
Het bevorderen van participatie van leden bij internationale thema’s;
Het bevorderen van de internationale relaties en relaties van het CDJA.

De huidige contacten met de YEPP en de CDA-fractie in het Europees Parlement zijn
goed, maar kunnen altijd beter. Het Internationaal Secretariaat zal zich komend jaar
meer focussen op ledenparticipatie door middel van bijvoorbeeld activiteiten met
zusterorganisaties en bilaterale activiteiten. Het streven is om ook gewone leden zo
goed mogelijk deelgenoot te laten zijn van deze activiteiten. Ook hier geldt dat de
werkzaamheden Internationaal Secretariaat voor het komende jaar voor een groot deel
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond het coronavirus.
3.5 Contacten met het CDA en verkiezingen
Vanuit het CDJA wordt een goede band onderhouden met leden van de Tweede
Kamerfractie van het CDA en leden van het Europees Parlement, zowel via het
Dagelijks Bestuur als verschillende werkgroepvoorzitters en het Internationaal
Secretariaat. Daarnaast onderhouden de meeste CDJA-afdelingen ook een intensieve
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band met hun provinciale of gemeentelijke CDA-afdeling. Bovendien is er een nauwe
betrokkenheid bij het WI, niet in de laatste plaats doordat wij voor de stichtingsraad en
het bestuur van het WI elk een lid namens het CDJA aanleveren.
Het CDJA heeft zich intensief beziggehouden met jongeren op de kieslijst van het CDA
voor de Tweede Kamerverkiezingen, alsmede het beïnvloeden van het
verkiezingsprogramma door middel van het opleveren van “Geloof in Nederland”. Tot
aan de verkiezingen in maart 2021 voeren wij intensief campagne voor de
jongerenkandidaten op de lijst (zie paragraaf 4.2/5.3). Wanneer de verkiezingen zijn
geweest zullen wij zo veel mogelijk van onze standpunten uit “Geloof in Nederland”
onder de aandacht proberen te brengen bij het grote publiek.

3.6 PJO-contacten
Contacten met andere PJO’s zijn goed. Het is af en toe belangrijk om over de hele
politieke linie ene geluid vanuit de jongeren te laten horen. Geregeld weten we elkaar
te vinden bij manifestaties of manifesten. Ieder jaar nemen wij deel aan het PJOparlement in de, een tweedaagse onderhandel- en debatsimulatie in de Tweede Kamer
waar vrijwel alle PJO’s aan meedoen. Een activiteit met een andere PJO kan er ook toe
dienen om onze positionering of onderscheiding naar voren te brengen, bijvoorbeeld
door middel van een debat. In hoeverre wij het komend jaar activiteiten gaan
organiseren met andere PJO’s hangt ook in sterke mate samen met de ontwikkelingen
rondom het coronavirus.
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4. Persvoorlichting & Politieke Campagne
4.1 Perscommunicatie
De eerste helft van 2020 was voor het CDJA geslaagd op media-gebied. Hielke is
verschenen in meerdere radio- en tv-programma’s, met als hoogtepunt het optreden in
de primetime talkshow OP1. Daarnaast heeft hij meermaals de landelijke pers gehaald,
zowel met opiniestukken als met (gezamenlijke) acties. Ook andere bestuursleden –
met name het bestuurslid Politiek & Internationaal en het bestuurslid Persvoorlichting
en Campagne - hebben meer dan eens de landelijke pers gehaald met opiniestukken,
waarmee duidelijk wordt dat opiniëring niet uitsluitend is voorbehouden aan de
voorzitter.
Waar willen we naartoe?
In het najaar wordt het CDA-verkiezingsprogramma gepresenteerd op het CDAcongres. Tot die tijd heeft het CDJA een duidelijke rol om ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk belangrijke jongerenthema’s terugkomen in het programma. Om dit te
realiseren zal intern lobbywerk verricht worden, maar zal ook de externe weg
bewandeld worden. Rechtdoende aan de “luis in de pels”-functie van het CDJA, zullen
we onze thema’s dan ook agenderen in de media. Na de lancering van het
verkiezingsprogramma is het onze rol om jongerenthema’s uit te lichten en het CDAgeluid onder een jongere generatie te versterken. Het doel is om de perscommunicatie
– zowel via kranten als radio en televisie – verder uit te bouwen en de perscontacten
uit te breiden.
Hoe gaan we dat bereiken?
Goede perscommunicatie betekent goed teamwork tussen de voorzitter, het
bestuurslid Politiek & Internationaal en het bestuurslid Persvoorlichting. Daarbij is ook
de rol van het bestuurslid Communicatie van belang, met name wanneer sociale media
worden ingezet om een politieke boodschap te brengen of te ondersteunen. De
mediadriehoek draagt bij aan een soepele samenwerking tussen de verschillende
bestuursleden. Dit wekelijks overleg wordt dan ook voortgezet.
Om de perscommunicatie gestaag uit te bouwen en de perscontacten uit te breiden is
het belangrijk om warme banden te onderhouden met journalisten. Het opbouwen van
een netwerk van journalisten vergt tijd en geduld.
Richting de verkiezingen zullen het CDA en het CDJA vaker samen optrekken en een
gezamenlijke christendemocratische boodschap voor de samenleving willen vertellen.
Er wordt daarom goed contact onderhouden met de CDA-fractie in de Tweede Kamer,
maar ook met het CDA-campagneteam zodat het CDJA tijdig op de hoogte is van
nieuwe voorstellen en daarop adequaat kan inspelen.
4.2 Campagne
In samenwerking met het bestuurslid HRM & Communicatie
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Dit jaar staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. In maart 2021 hebben het
CDJA en het CDA een gezamenlijk doel om zoveel mogelijk zetels te behalen middels
een sterk verbindend verhaal vanuit het politieke midden. Daarbij moeten jongeren
weer prioriteit hebben bij het CDA. Onder Balkenende stemde 33% van de jongeren op
het CDA; daar willen we graag naar terug.
Waar willen we naartoe?
Het CDJA heeft een belangrijke functie om jongeren te enthousiasmeren voor het
CDA. Dat betekent dat we jongeren duidelijk moeten maken dat het CDA het beste
met jongeren voorheeft en oplossingen voorhanden heeft om de huidige problemen
aan te pakken. Met een zichtbare campagne op belangrijke jongerenthema’s vervullen
we hierin een belangrijke rol. Daarnaast is het ons doel om meerdere CDJA’ers op de
Tweede Kamerlijst te zien terugkomen, waarbij we hen in het voortraject ondersteunen
en tijdens de campagne naar voren schuiven. Jongere kandidaten dragen op deze wijze
bij aan het geloofwaardig uitdragen van jongerenthema’s uit het verkiezingsprogramma.
Om een grotere groep jongeren te overtuigen CDA te stemmen is het ook van belang
dat het CDJA toeziet op een diverse kieslijst en haar eigen diversiteit waar nodig
etaleert.
Hoe gaan we dat bereiken?
Om een sterke campagne neer te zetten wordt er een campagneteam samengesteld
door het bestuurslid Persvoorlichting & Campagne en het bestuurslid HRM &
Communicatie. Het campagneteam zal de campagnestrategie mede vormgeven en zal
de twee bestuursleden ondersteunen in de uitvoering van die strategie.
Een belangrijk onderdeel van de campagnestrategie is zichtbaarheid op de sociale
media. Middels campagnevideo’s in verschillende formats worden belangrijke
jongerenthema’s bespreekbaar gemaakt en verspreidt onder een grote groep potentiële
kiezers en nieuwe leden. De video’s zullen focussen op verschillende thema’s,
waaronder de problemen op de woningmarkt, arbeidsmarkt en in het onderwijs. De
video’s worden door een professionele externe partij gefilmd waardoor kwaliteit
gewaarborgd is. Deze samenwerking wordt verder uitgebouwd richting maart 2021.
Het bereik van de campagnevideo’s wordt vergroot door deze te promoten via de
sociale media.
Sociale media zijn ook een belangrijk kanaal om de diversiteit van de vereniging te laten
zien. Middels een online serie wordt op deze manier aan ledenwerving gedaan. Het
bevordert tevens de moderne uitstraling van de partij, hetgeen campagne-technisch
ook voordelen zal opleveren.
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5. HRM & Communicatie
5.1 HRM
Waar willen we naartoe?
Het CDJA dient als politieke leerschool. De afgelopen jaren is er weinig gebeurd op het
gebied van HRM. Daar komt het komende jaar verandering in: de Tweede
Kamerverkiezingen staan voor de deur en gelijk daarna staan we in de startblokken
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In 2018 hadden we als CDJA de
meeste jongeren op de kandidatenlijst, dit willen we ook in 2022 wederom realiseren.
De HRM-afdeling van het CDJA dient er voor te zorgen dat ieder lid zich persoonlijk
kan ontwikkelen. We zien het CDJA als een vereniging met een plek voor iedereen,
daar gaan we voor.
Hoe gaan we dat bereiken?
We ondersteunen onze jongerenkandidaten richting de Tweede Kamerverkiezingen
zoveel als mogelijk en waar nodig. Verder zetten we samen met het Steenkamp
Instituut van het CDA een Generatieproject op voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Elk CDJA-lid mag zich hier voor aanmelden. Het doel van het Project GR22 is zoveel
mogelijk jongeren op de kandidatenlijst van 2022. Met dit generatieproject zorgen we
er voor dat CDJA-leden op de kandidatenlijsten niet zonder kennis of ervaring de lokale
politiek in stappen. Samen met het Steenkamp Instituut zorgen we daarom voor goede
scholing van onze kandidaten. We zorgen er voor dat er binnen de vereniging een plek
is voor iedereen die actief wil worden. Voor nieuwe leden is het soms moeilijk om hun
plek binnen het CDJA te vinden. Daarom wordt de HRM-Commissie opnieuw in het
leven geroepen en zal er een pagina op de site worden ingericht waar een lid kan
aangeven dat hij actief wil worden. Ook gaan we onderzoeken of we een project
kunnen opzetten die oudere leden die “uitgespeeld” zijn bij het CDJA beter binnen het
CDA of het werkveld kunnen begeleiden en plaatsen.
5.2 Digitale communicatie
Waar willen we naartoe?
Het aankomende jaar is het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Steeds vaker
wordt er door politieke partijen campagne gevoerd via sociale media kanalen. Ook het
CDA en CDJA zullen dus een actieve sociale media campagne voeren. Om deze online
campagne een succes te maken dienen we op te vallen en origineel te zijn. Dit
betekend dat we de sociale media kanalen van het CDJA verder uitbouwen en
professionaliseren.
Hoe gaan we dat bereiken?
We zorgen voor een strakke sociale media campagne waarin we ons onderscheiden
van de rest. Dit betekend dat we ons samen met alle afdelingen strak houden aan de
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huisstijl. Om de huisstijl te waarborgen én om de communicatie tussen afdelingen goed
te laten verlopen is er recent een WhatsApp groep aangemaakt met alle bestuursleden
met digitale communicatie in hun portefeuille, dit zorgt voor duidelijke communicatie
onderling. Verder willen we het aantal volgende accounts op sociale media
terugdringen, dit ziet er simpelweg veel professioneler uit. Campagnevideo’s van zowel
onze jongerenkandidaten als thema’s die we belangrijk vinden kunnen regelmatig op
onze sociale media kanalen geplaatst worden richting de verkiezingen.
5.3 Campagne
In samenwerking met het bestuurslid Persvoorlichting & Politieke Campagne
Dit jaar staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. In maart 2021 hebben het
CDJA en het CDA een gezamenlijk doel om zoveel mogelijk zetels te behalen middels
een sterk verbindend verhaal vanuit het politieke midden. Daarbij moeten jongeren
weer prioriteit hebben bij het CDA. Onder Balkenende stemde 33% van de jongeren op
het CDA; daar willen we graag naar terug.
Waar willen we naartoe?
Het CDJA heeft een belangrijke functie om jongeren te enthousiasmeren voor het
CDA. Dat betekent dat we jongeren duidelijk moeten maken dat het CDA het beste
met jongeren voorheeft en oplossingen voorhanden heeft om de huidige problemen
aan te pakken. Met een zichtbare campagne op belangrijke jongerenthema’s vervullen
we hierin een belangrijke rol. Daarnaast is het ons doel om meerdere CDJA’ers op de
Tweede Kamerlijst te zien terugkomen, waarbij we hen in het voortraject ondersteunen
en tijdens de campagne naar voren schuiven. Jongere kandidaten dragen op deze wijze
bij aan het geloofwaardig uitdragen van jongerenthema’s uit het verkiezingsprogramma.
Om een grotere groep jongeren te overtuigen CDA te stemmen is het ook van belang
dat het CDJA toeziet op een diverse kieslijst en haar eigen diversiteit waar nodig
etaleert.
Hoe gaan we dat bereiken?
Om een sterke campagne neer te zetten wordt er een campagneteam samengesteld
door het bestuurslid Persvoorlichting & Campagne en het bestuurslid HRM &
Communicatie. Het campagneteam zal de campagnestrategie mede vormgeven en zal
de twee bestuursleden ondersteunen in de uitvoering van die strategie.
Een belangrijk onderdeel van de campagnestrategie is zichtbaarheid op de sociale
media. Middels campagnevideo’s in verschillende formats worden belangrijke
jongerenthema’s bespreekbaar gemaakt en verspreidt onder een grote groep potentiële
kiezers en nieuwe leden. De video’s zullen focussen op verschillende thema’s,
waaronder de problemen op de woningmarkt, arbeidsmarkt en in het onderwijs. De
video’s worden door een professionele externe partij gefilmd waardoor kwaliteit
gewaarborgd is. Deze samenwerking wordt verder uitgebouwd richting maart 2021.
Het bereik van de campagnevideo’s wordt vergroot door deze te promoten via de
sociale media.
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Sociale media zijn ook een belangrijk kanaal om de diversiteit van de vereniging te laten
zien. Middels een online serie wordt op deze manier aan ledenwerving gedaan. Het
bevordert tevens de moderne uitstraling van de partij, hetgeen campagne-technisch
ook voordelen zal opleveren.
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6. Ledenwerving & Activiteiten
6.1 Ledenwerving
Op het moment van schrijven zitten we in een bijzondere periode. Na bijna een half
jaar van online activiteiten hebben wij tijdens de Verenigingsdag eindelijk weer eens
fysiek met elkaar kunnen bijpraten. Het was een hele geslaagde dag! Ondanks dat de
meeste activiteiten de afgelopen maanden niet of online zijn voortgezet, inclusief de
introdagen, groeit de vereniging wel! En dat is heel erg mooi. In totaal hebben wij sinds
corona (februari/maart) 250 nieuwe leden mogen verwelkomen. Hiermee kunnen we
trots zeggen dat wij ook in bijzondere tijden op creatieve manieren laten zien wat voor
actieve vereniging wij zijn.
Waar willen we naartoe?
Volgend jaar hopen we met de komst van een vaccin meer fysieke activiteiten te
organiseren door nog meer betrokken afdelingen. Zodra nieuwe leden zich hebben
aangemeld worden ze actief bij de vereniging betrokken, elk lid wordt actief benaderd
aanwezig te zijn bij het introductieweekend of een door de afdeling georganiseerde
introductieactiviteit. Terugkijkend op de Verenigingsdag zagen we een gezonde mix van
nieuwe leden en vaste kern (zowel uit het Noorden als Zuiden). Een gezonde
vooruitgang, waarbij nieuwe leden hartelijk worden verwelkomd in een bruisende
vereniging. Deze diversiteit, jong-oud, man-vrouw, regio-stad, is toekomstgericht en
daar mogen wij de focus best wat vaker op leggen.
Hoe gaan we dit bereiken?
De lijn, waarbij nieuwe leden actief bij de vereniging worden betrokken door ze te
bellen na aanmelding, wordt doorgezet. In dat gesprek leggen we uit hoe de vereniging
in elkaar steekt en indien gewenst kunnen we actieve leden koppelen aan besturen van
de afdeling. Zij kunnen dan de nieuwe leden motiveren/uitnodigen voor koffie om hen
beter te leren kennen en hen actief uit te nodigen voor activiteiten.
Locals en insiders kunnen als beste uitleggen hoe de vereniging in elkaar steekt, wie
wie is, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor nieuwe leden en geïnteresseerden
hebben we het introductieweekend, waarin alle ins en outs van het CDJA worden
toegelicht en waarin we een nieuwe groep leden creëren die elkaar kennen en elkaar
mee kunnen nemen naar activiteiten. Ook is er voor elk congres een
nieuweledenbijeenkomst, want hoe werkt een congres nu precies? Hierbij draait het om
wat we wanneer doen, wat je precies kan verwachten, hoe dingen werken binnen onze
vereniging, wie wat wanneer mag zeggen en om nieuwe gezichten even te zien.
Hierboven werd al kort de gezonde diversiteit binnen onze vereniging genoemd. Want
wat als je de dertig nadert en afscheid moet nemen van onze prachtige vereniging? Ons
inziens is dat zonde. Daarom gaat het CDJA een Alumni Club oprichten. Speciaal voor
oud-leden die zich dermate betrokken voelen bij de club. Op deze manier creëren wij
een blijvende verbondenheid met oud-CDJA'ers. De Alumni Club zal jaarlijks bijzondere
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activiteiten organiseren, en wat is een betere timing dan dit te lanceren tijdens ons
Lustrum!
6.2 Activiteiten
Corona heeft heel wat roet gegooid in de activiteiten van afdelingen door het gehele
land. We betrekken zoveel mogelijk leden bij onze club door online activiteiten en dit
zorgt zeker voor een bepaalde mate van onderlinge verbondenheid, maar natuurlijk zijn
fysieke activiteiten zeer wenselijk.
Waar willen we naartoe?
Het CDJA pretendeert de meest actieve, inhoudelijke en gezellige politieke
jongerenorganisatie van Nederland te zijn. Dat kan niet zonder activiteiten die deze
pretentie ondersteunen. Het streven is dan ook het blijven organiseren van succesvolle
activiteiten, afwisselend online en fysiek. Daarnaast moet er de ruimte zijn voor
initiatieven vanuit de vereniging om leden bij elkaar te brengen zoals activiteiten gericht
op vrouwelijke CDJA'ers en vrouwelijk leiderschap. Wanneer daar behoefte aan is en
dit succesvol blijkt, zijn dit mooie initiatieven die het samenkomen van leden onderling
bevorderen en waar nieuwe leden zich mogelijk bij thuis voelen.
Hoe gaan we dit bereiken?
Activiteiten die succesvol zijn en die een herkenbare datum hebben, zetten we door.
Succesvolle Verenigingsdagen, introweekenden, succesvolle congressen, de Hannie van
Leeuwenlezing en de verschillende jaargetijden borrels. Door bekendheid en
verwachtingen, is het waardevol om dit (goed) te blijven organiseren. We moeten
blijvend nadenken over goede sprekers die echt wat te vertellen hebben en onze
luisteraars kunnen boeien. Meer activiteiten organiseren is niet nodig, omdat er al
zoveel georganiseerd wordt. Wel is het zaak om online en fysiek goed af te stemmen
en in balans te brengen. Lokale afdelingen pakten de online-versies van activiteiten in
korte tijd heel goed op. Dit laat zien wat voor enorme veerkracht en enthousiasme wij
binnen onze vereniging kennen! Wij zijn van mening dat er al zoveel moois wordt
georganiseerd, dat we best vaker dit meer op de agenda mogen promoten. Dit jaar
hebben wij dit al in werking gezet op Facebook. Nu online platforms hét medium zijn
geworden, laten we hier dan ook nog meer gebruik van maken.
Dit betekent niet dat we nieuwe initiatieven van afdelingen niet zullen we
ondersteunen. Waar leden goede ideeën hebben, zullen we hen hierin bijstaan.
Ondersteuning vanuit het Dagelijks Bestuur gebeurt na overleg. Ideeën zijn om de
initiatieven te verspreiden en aan te kondigen op bijvoorbeeld Facebook en Instagram,
in lijn met de activiteit en wanneer het gewenst is. Mocht het initiatief in de smaak
vallen, de animo voldoende zijn, en de activiteit voor herhaling vatbaar zijn, is overleg
over eventuele financiële steun, indien nodig en van toegevoegde waarde, mogelijk.
6.3 Afdelingen
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De afdelingen hebben zich het afgelopen jaar laten zien als initiatiefrijk, optimistisch,
oplossingsgericht en betrokken: zowel lokaal, provinciaal als landelijk zijn er door de
CDJA-afdelingen het afgelopen jaar vele online activiteiten georganiseerd, van pubquiz
tot inhoudelijke discussieavonden. Afdelingen die tot voor kort niet zo actief waren zijn
opgebloeid, wat mooie resultaten heeft opgeleverd. Helaas zijn er ook enkele
afdelingen waar het in 2020 minder goed is gegaan, en waar de levensvatbaarheid
gevaar loopt en waar in 2021 op gefocust moet worden. Hoewel wij natuurlijk graag
alle afdelingen in optimale vorm zien groeien, is het een normaal gegeven dat
afdelingen groeien, bloeien, even stilstaan en weer verder gaan.
Waar willen we naartoe?
Het gaat goed met de meeste afdelingen, maar er is altijd ruimte voor verbetering.
Waar de ene afdeling met een grote actieve kern in staat is om meerdere goed
bezochte activiteiten per jaar te organiseren, hebben andere afdelingen daar meer
moeite mee. Een uitdaging voor komend jaar wordt dus om ervoor te zorgen dat er in
elke afdeling tenminste twee of drie activiteiten per jaar plaatsvinden. Hopelijk kunnen
dit ook fysieke activiteiten zijn. Daarnaast komen er vanuit verschillende regio’s in het
land het verzoek om een eigen afdeling te mogen oprichten. Een uitdaging voor 2021
wordt om deze nieuwe afdelingen ondersteunen waar dat nodig is en te onderzoeken
of een zelfstandig opererende afdeling daadwerkelijk nodig is, of dat er sprake kan zijn
van een subafdeling van bijvoorbeeld al een bestaande provinciale afdeling.
Hoe gaan we dit bereiken?
De meeste afdelingen zijn prima in staat om zichzelf staande te houden, en behoeven
dus weinig hulp. Belangrijk voor komend jaar is om de zwakkere afdelingen de steun te
geven die ze nodig hebben, zowel financieel als op andere manieren. Deze steun moet
echter niet alleen van het landelijke CDJA komen, maar ook van andere afdelingen. Een
mooi project voor het komende jaar is om leden, zowel actief als minder actief, te
enthousiasmeren om ook eens andere afdelingen te bezoeken dan hun thuisafdeling.
De online activiteiten verlagen hiervoor de drempel en wij zien dit al bij heel veel
activiteiten gebeuren! Laten wij dit voortzetten, ook in sommige gevallen bij fysieke
activiteiten.
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Opmaak Abel an de Sluis

