Arthur van Benthem
De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier en vol energie
als secretaris bijgedragen aan het uitbouwen van de Regio
Buitenland. Het is een mooie uitdaging om een relatief
nieuwe regio/organisatie op de kaart te zetten. Ik heb me
beziggehouden met een breed activiteitenpakket:
Actieve politieke deelname vind ik belangrijk voor een “regio
op afstand”. Daarom heb ik me namens de Regio gericht op
het indienen van congresmoties en amendementen op het
verkiezingsprogramma.
Om de inhoudelijke kennis van onze leden te benutten heb ik, samen met andere
actieve leden, onderzoek gedaan naar stemmen vanuit het buitenland en coördineer ik
een bundel met “wereldideeën” ter inspiratie voor D66-politici.
Ik vind het van groot belang dat buitenlandse leden, ondanks de afstand, ook hun eigen
evenementen hebben. Daarom organiseer ik, samen met mijn collega-bestuursleden,
jaarlijks een groot evenement in Den Haag, zoals de lezing van Sophie in ’t Veld in
2015 en het “verkiezingsdebat buitenland” met Tweede Kamerwoordvoerders in 2017.
Binnenkort staat een congresdebat over “duurzaamheid buiten Europa” met o.a.
minister Kaag op de agenda.
Als secretaris heb ik veel contact met leden. Jullie betrokkenheid bij Nederland en
uiteenlopende achtergronden maken het werk voor de Regio Buitenland leuk en
interessant. Ik zet me graag verder in om jullie expertise in te zetten als feedback voor
politici in Nederland.
De Regio Buitenland is al een stuk zichtbaarder, o.a. bij het Landelijk Bestuur en
Tweede Kamerleden. Toch is er nog genoeg te verbeteren: betere ondersteuning voor
lokale afdelingen, hulp bij het opzetten van nieuwe afdelingen en het betrekken van
meer leden bij onze activiteiten. Ik zou als voorzitter graag het voortouw nemen om de
Regio Buitenland verder te laten groeien.
Ter achtergrond: ik ben econoom op het gebied van energie- en milieu-economie aan
de Wharton business school in Philadelphia.

Stefanie Ros
Als D66’er in China mis ik het vaak om ideeën uit te
wisselen met andere sociaal-liberalen. Dankzij het bestuur
van Regio Buitenland hebben we als D66’ers in het
buitenland nu gelukkig een platform om te discussiëren en
meer inspraak te krijgen op het partijbeleid – bijvoorbeeld
middels de wereldideeën voor de Nederlandse politiek. Ik
zie ernaar uit het huidige platform uit te bouwen en nog
meer initiatieven te ontplooien, zodat leden in het
buitenland nauw betrokken blijven bij onze partij.
Onze leden in het buitenland hebben unieke en wereldse
ervaringen die belangrijke inzichten kunnen bieden in Den
Haag en Brussel. Door mijn werk als public affairs adviseur heb ik lobbyervaring en een
breed politiek en bestuurlijk netwerk dat ik graag inzet om de verbinding tussen Regio
Buitenland en de rest van de partij te waarborgen.
De fysieke afstand tussen onze leden in het buitenland en Den Haag is groot, maar we
kunnen deze afstand overbruggen. Bijvoorbeeld door politieke podcasts te organiseren
en de nieuwsbrief met politieke gebeurtenissen in het buitenland nieuw leven in te
blazen. Daarnaast ben ik van plan iedere drie maanden een Skype-bijeenkomst rond
een actueel thema te initiëren. Dit helpt ons ook om regelmatig input te blijven geven op
partijbeleid middels moties en andere beleidssuggesties.
Ik hoop natuurlijk dat we nog veel meer kunnen doen om de Regio Buitenland intern en
extern verder op de kaart te zetten. D66 heeft erg betrokken leden met veel goede
ideeën. Als voorzitter zie ik het als mijn taak om mensen te motiveren deze ideeën naar
voren te brengen en om te zetten in concrete daden. Mijn leidinggevende ervaring leert
dat dit de beste manier is om samen vooruit te komen. Want zoals Hans van Mierlo al
zei: De waarde van taal hangt af van het gedrag dat ermee overeen komt!

