Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Middels deze brief wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Thomas de Groot, 20 jaar oud en student
Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Afgelopen twee jaar heb ik in het bestuur van de
JS Amsterdam deelgenomen als algemeen bestuurslid en secretaris. In deze tijd heb ik mij o.a.
gefocust op scholing binnen de JS Amsterdam met het organiseren van masterclasses, debatten met
andere PJO’s en het schaduwparlement. Nu de nieuwe bestuursverkiezingen eraan komen zou ik mij
graag willen kandideren als Bestuurslid Externe Contacten & Communicatie van de Jonge Socialisten
Amsterdam.
In de afgelopen twee jaar dat ik in de JS Amsterdam zit is er veel gebeurd. De erfpacht wordt defacto
afgeschaft, de urbanisatie neemt ook toe en voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zit de
PvdA weer in de oppositie zit. Dit laatste is een tegenslag, maar wel een tegenslag dat kansen biedt
om scherper te zijn naar het beleid dat in Amsterdan gevoerd wordt. Dit hebben we laten zien in het
afgelopen jaar door campagne te voeren tegen het scholenbeleid van D66 en het woningbeleid van
het college.
Door de jaren heen is het ledenaantal van politieke partijen structureel gekrompen. Dit is ook niet
minder waar onder de jongeren. Wij, de JS, hebben een verplichting als jongerenpartij om jonge
mensen te betrekken bij problemen die spelen in de maatschappij. Niet alleen de MBO’ers, maar
jongeren in het algemeen. Ik geloof dat door meer inspraak van jongeren en meer mogelijkheden tot
betrokkenheid te creeëren dit probleem het beste getackeled kan worden. Tijdens het aankomend
bestuursjaar wil ik dit op twee manieren aanpakken:
Als eerste door mensen met een lagere opleding meer kennis te laten maken met politiek en de
maatschappij door MBO touren te organiseren. Deze lijn is al goed ingezet door voorgaande besturen
en ik wil dit graag doorzetten. Maar het belangrijkste op is, om samen met andere PJO’s en jongeren
organisaties, een jongerenraad in Amsterdam op te richten. Afgelopen winter heeft de Stopera een
plan naar voren gebracht om een jongerenraad te instaleren voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar,
zonder jongeren te betrekken bij dit plan. Naar mijn mening moet dit anders. Ten eerste door dit
samen met de jongeren, ons, te organiseren, zoals de o.a. de PJO’s en ASVA, niet door ambtenaren
achter een bureau. Ten tweede door het breder te trekken, jongeren tussen de 18 en 25 jaar, waar
het meer om draait. Dagelijks wordt er in het gemeentehuis beleid gemaakt over waar wij kunnen
wonen, waar wij kunnen fietsen, en wat onze mogelijkheden zijn om van vrije tijd te genieten in
musea of in het park.
Vanzelfsprekend is Rome niet in één dag gebouwd, zo is dit ook zal dit plan misschien niet in één jaar
te realiseren zijn. Wat we sowieso kunnen bereiken is om de mogelijkheden te verkennen in dit plan
en de grondwerk te leggen samen met onze partners om de jongerenraad leven in te blazen. Tevens
is een belangrijk aandachtspunt om beter samen te werken met andere JS afdelingen in het land.
Zoals al eerder is aangegeven staan de verkiezingen weer voor de deur in 2017. Willen wij als JS goed
campagne kunnen voeren, dan moeten wij intern als JS sterk staan. Om dit te verwezenlijken wil ik
samen met andere afdelingen activiteiten organiseren en zo de banden te verstevigen. Zo kunnen we
van elkaar leren en samen groeien, om zo sterker te zijn tijdens de verkiezingen.
Met mijn ervaring binnen zowel de JS als mijn stage in de Tweede Kamer voor de PvdA denk ik dat ik
in staat ben om te verbinden, zowel binnen de JS zelf als met andere jongerenorganisaties. Ik hoop
dat ik met deze brief jullie mijn passie en ideeën voor de JS Amsterdam duidelijk heb kunnen maken.
Graag wil ik hier meer uitleg over geven tijdens de ALV, waar ik jullie van harte hoop te zien.
Rode groeten,
Thomas de Groot

