
  
Traject kandidaatstelling Tweede Kamer 

 
Doel: 

• Zorgen voor een transparante procedure; 
• Geschikte Zeeuwse kandidaten voor de Tweede Kamer scouten en trainen; 
• Zeeuwse kandidaten op de best mogelijk plaats op de kandidatenlijst voor de 

Tweede Kamer krijgen, passend bij hun kwaliteiten en ambities.  
 
Wij stellen voor: 
De volgende procedure voor traject 'Kandidaatstelling Tweede Kamer: 
 

1. Ontwikkelen profielschets door scoutingcommissie 
2. Vaststellen profielschets door de leden 
3. Scoutingcommissie gaat in het eerste jaar op zoek naar personen die zich 

kandidaat willen stellen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. 
4. Na het eerste jaar gaat de scoutingcommissie actief aan de slag om de personen 

te trainen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld door het 
aanbieden van cursussen en het landelijk onder de aandacht brengen van deze 
personen. 

5. Gewestelijk bestuur en scoutingcommissie werken een mandaat uit waarmee 
een vertegenwoordiger deelneemt aan de landelijke 
kandidaatstellingscommissie. Het Gewestelijk bestuur en de scoutingcommissie 
dragen ook een vertegenwoordiger voor. 

6. Vaststellen mandaat en vertegenwoordiger door de leden. 
7. Vertegenwoordiger neemt plaats in de landelijke kandidaatstellingscommissie en 

handelt zoals het mandaat voorschrijft.  
 
Namens Jonge Socialisten Zeeland, 
 
Marco Eestermans 
Tom Lievense 
Wouter van der Pijl 
 
Mede ondertekend door: 
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Gewestelijk Media-team 
 
Doel: 

• Zorgen voor en duidelijkere visie en strategie 
• Zorgen voor meer eenduidigheid in lay-out en tekstopbouw 
• Zorgen voor het bundelen en delen van kennis. 

 
Wij stellen voor: 
Een redactie samen te stellen die … 

• … een plan gaat ontwikkelen om optimaal gebruik te maken van (sociale) media 
en deze zal voorleggen aan het gewestelijk bestuur. 
 

• … de sociale media beheert en zorgt voor een eenduidige lay-out en 
tekstopbouw van de berichten. 
 

• … vertegenwoordigers van gewest, fracties kan aansporen om te reageren op 
de actualiteit. 
 

• … een steunpunt is voor afdelingen door hun kennis te delen en praktische 
steun te geven. Zo kan het team bijvoorbeeld een cursus sociale media 
aanbieden aan (toekomstige) raadsleden.  

 
De redactie zou wat ons betreft kunnen bestaan uit: 

• Afvaardiging van het Gewest Zeeland 
• Afvaardiging van Statenfractie  
• Afvaardiging namens de Jonge Socialisten 
• Actief persoon die ruime ervaring heeft met (sociale) media 
• Medewerker Statenfractie 
• Iemand met veel contacten in de traditionele media 

 
De groep zal vlug communiceren door middel van een WhatsApp-groep. 
 
Namens Jonge Socialisten Zeeland, 
 
Marco Eestermans 
Tom Lievense 
Wouter van der Pijl 
 
Mede ondertekend door: 
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