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Onze kiezers

Activiteiten en plannen

Inhaakmomenten

Belangrijkste thema’s / onderwerpen

Onze ideeën over de thema’s en onderwerpen

Gebruikte kanalen en platforms

Lokale media

Probeer je te profileren op maximaal 3 belangrijke thema’s. Het gaat nooit lukken om overal maximaal profiel op te  
kunnen bouwen, dus kies er liever maximaal 3 om actief over te communiceren. Denk daarbij aan grote thema’s die 
dicht bij D66 liggen: Onderwijs, Klimaat & Natuur, Internationale samenwerking, Ondernemen.

1.

2.

3.

Breng in kaart wie je kiezers zijn. Wat voor soort mensen proberen we te bereiken? Wat is nu een typische D66-kiezer?

Het Landelijk Bureau heeft profielen beschikbaar die beschrijven wat een D66-kiezer is, maak hier gebruik van om in te 
denken wie je wilt bereiken met je activiteiten en plannen. Voor wie ga je aan de slag?

Nu je de 3 belangrijkste thema’s / onderwerpen hebt geselecteerd, wat vinden jullie hierbij het belangrijkst? Wat zou er 
anders moeten? Wat zou er juist gedaan moeten worden wat nog niet gebeurt? Wat zouden jullie graag gerealiseerd zien 
binnen deze thema’s?

Welke relevante, interessante en geschikte momenten zijn er in de buurt waarop je kunt inhaken?  
Inhaken met jullie boodschap, met jullie plannen of gewoon een leuk moment om te laten weten dat 
jullie er zijn. Dit kunnen bijeenkomsten zijn, festivals of activiteiten. Maar ook momenten zoals  
De dag van de Duurzaamheid of Europese Dag van de Privacy.

Welke kanalen hebben jullie tot je beschikking om je boodschap, plannen en andere activiteiten te  
delen met kiezers, leden en andere geïnteresseerden? Dit kunnen zowel digitale platforms zijn, maar 
ook de “oude” media als kranten en nieuwszenders.

Wie kennen we bij de lokale media? Naam en contactgegevens van journalisten, maar ook de wijze 
waarop je nieuws bij de media moet aanleveren. Kennen we leden die een connectie hebben met lokale 
media, wie zijn dat? Zijn er leuke, nuttige of interessante rubrieken waar je iets voor kunt aanleveren?

Wanneer je de linker en rechter kolom hebt ingevuld, volgt nu het leuke gedeelte. Hoe krijg je jullie plannen, activiteiten 
en acties bij de kiezer? Welke actie kun je bedenken om aandacht te besteden aan een motie of initiatiefvoorstel over een 
van de 3 onderwerpen en via welke kanalen kun je dit op een aantrekkelijke en aansprekende manier delen? Hoe ga je 
jullie ideeën op 1 van de 3 gekozen thema’s verder invullen en hoe neem je daar je kiezer in mee?

Doel is om met alle activiteiten en plannen die je bedenkt, de 3 belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen. Wordt 
hiermee issue-owner in jullie provincie of gemeente. Laat de kiezer zien dat jullie hiermee aan de slag zijn.
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Hoofddoel
Als toekomstpartij winst bij de volgende verkiezingen.

De 3 Subdoelen
• Naamsbekendheid en positief imago D66 en prominenten verhogen
• Bekendheid D66 verhaal vergroten
• Vergroten en activeren (potentiële) D66 achterban

• Studenten in wijk X

• (Jonge) ouders en starters in wijk Y

• Docenten bij scholen complex

• MKB-ers in Z

Wonen in de toekomst

Bereikbaarheid

Schone buurten

• Piet is D66 lid én kent journalist A. van der Aa
• Regionale krant:   verslaggever politiek: C. de Cee
• Regionale krant, aanleveren via link …..

• Leden bellen met de vraag eens langs  
te komen om mee te denken over onze 
ambities

• Iedere maand canvassen in wijk X en Y

• Organiseren “Beste Conciergeverkiezing” 
met media aandacht en instagram  
like-en-win actie

• Schrijven van een manifest met  
ideeën voor betere bereikbaarheid van 
onze scholen met openbaar vervoer

• Met een groep vrijwilligers  
zwerfvuil oprapen in wijk Y op  
World Cleanup Day

• Taarten langs brengen in docenten- 
kamers op dag van de Leraar

Iedereen moet in onze gemeente kunnen wonen 
en opgroeien. Nu en in de toekomst. Daarom 
bouwen we woningen voor starters en maken 
we goede speelplaatsen. 

Bovendien investeren we in schoon  
openbaar vervoer.

• Jaarvergadering MKB-vereniging

• Start MBO / HBO /  
 Universitair schooljaar

• Dag van de leraar

• Internationale dag van de privacy

• World Cleanup Day

• Stad Lokaal TV nieuws
• Regionale krant
• Ondernemersvereniging borrel
• Universiteitskrant
• Blad van de speeltuinvereniging
• Twitter
• Instagram
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