Positief Links 2017 - van politieke start-up naar
progressieve beweging
Beleidsplan voor 2016
Na een succesvol eerste jaar Positief Links smeden we plannen voor de komende 12
maanden. Dit is een logisch moment om stil te staan bij onze doelen, uit te bouwen
wat goed gaat en bij te sturen wat nog niet goed loopt. Zie deze two-pager als een
eerste opzet die moet prikkelen en met jouw ideeën aangevuld moet worden.
Ons verhaal
Ten grondslag aan Positief Links - de politieke start-up ligt een verhaal. Een verhaal
dat aanslaat, maar we altijd kunnen aanpassen en aanscherpen omdat Positief Links
geen statisch gegeven is, maar constant verandert en in ontwikkeling is. We mogen
ons af blijven vragen ‘waarom positief links?’ om ons verhaal overtuigend te houden.
Onze visie; Positief Links gelooft in een mooiere toekomst, waar we samen aan
kunnen werken. Er is een progressief blok nodig tegenover negatief rechts. Nu meer
dan ooit. Rechtse schijnoplossingen ontkrachten we met positief linkse alternatieven
en mengen ons daarmee in het publieke debat. Wij stellen de inhoud en goede
ideeën centraal, niet de poppetjes of de partijen. Echte veranderingen komen van
onderop en ontstaan door het sluiten van coalities. Door positief te zijn en op nieuwe
manieren te werken, maken we politiek leuk, links inspirerend en dus sterker. Politiek
moet weer terugkomen aan de keukentafel en in de sportkantine, ook bij hen die
geen lid meer willen zijn van een politieke partij.
Onze missie
Positief Linkse mensen en ideeën op nieuwe manieren mobiliseren.
Bewust is er gekozen voor de naam Positief Links de politieke start-up, als een naam
die de lading dekt, prikkelend is en bij mensen blijft hangen. De vraag is of en hoe
lang we nog een start-up zijn/blijven. Wat willen we zijn naar de toekomst toe? Zijn
we een beweging? Dan zouden we de naam kunnen wijzigen in Positief Links de
progressieve beweging.
Succesvolle onderdelen uitbouwen en uitrollen
Laten we het komend jaar doorgaan met wat goed gaat en dat verder uitbouwen.
Mede op basis van de brainstorm die we hielden bij de BKB, zit hem dat ook vooral
in hoe we dingen doen. De focus moet daarom liggen op Ideeënfabrieken en digitale
besluitvorming/discussie (Argu/Primoforum). Onze wens en ons doel daarmee, is
een netwerk van links-progressieve mensen bij elkaar te brengen, te activeren, en
nieuwe politieke ideeën door opkomende talenten verspreiden. Dat is uniek voor
Positief Links, heel hard nodig en vinden mensen tof.
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Daarom doorgaan met :
A. De Ideeënfabriek (fysiek). Doelstelling is 200 mensen aanwezig eind 2017. 6
momenten, 2 keer per maand: 27 januari, half maart (voor de verkiezingen),
half april, half juni, half september, half november. We slaan onze vleugels uit
en rollen het concept uit over andere locaties in het land dan Amsterdam, te
beginnen met Utrecht, Rotterdam en Den Haag.
B. De Ideeënfabriek (digitaal). Ons Argu forum wordt omgevormd van het
Toekomstprogramma naar een digitale Ideeënfabriek, met een belangrijke
creatieve functie die de interactie uitlokt en faciliteert en creativiteit van
onderop laat opstaan. Krijgt een onderwerp veel steun, dan kan dat idee
worden gepitcht op de fysieke Ideeënfabriek.
Welke ambities hebben we?
Positief Links staat voor meer dan alleen het organiseren van leuke events. Om onze
missie waar te maken, willen we een aantal dingen oppakken in 2017.
A. Om de publieke opinie te beïnvloeden, kunnen we een Opiniefabriek worden.
Positief Links heeft een netwerk, wat groeit en onze kanalen krijgen ook een
steeds groter bereik. Het uitwerken van goede ideeën in stukken gaat een
vliegwiel effect hebben, zeker als deze stukken worden geplaatst in andere
media. Daarvoor hebben we wel wekelijkse schrijvers nodig.
B. Het idee is om een Team Opiniestukken op te zetten dat schrijvers
contracteert en samenwerking op inhoud bevordert. We kunnen naar media
partners zoeken, denk aan Joop of de publieke tribune. Voorwaarde is dat we
de website vernieuwen en ook een Positief Links nieuwsbrief opzetten in
hetzelfde format. Laten we daarvoor inspiratie opdoen van succesvolle
formules zoals de correspondent.
C. Van startup naar Positief Links – de progressieve beweging. We zijn geen
startup meer en in de media worden we nu gezien als beweging (de enige
links-progressieve). Beweging geeft ook aan dat we breed zijn en iedereen
kan meedoen. Alle communicatie omzetten naar beweging. Wat is er minimaal
voor nodig om de pretentie van een links-progressieve beweging waar te
maken?
Acties op korte termijn
Om al onze successen uit te bouwen en daarnaast onze ambities waar te maken, is
het nodig dat meer mensen actief mee gaan doen. Dit gaat om activeren, afstemmen
en coördineren van het netwerk. Dit kan digitaal, maar moet ook fysiek.
A. We hebben een Positief Links actie whatsapp nodig. Whatsapp groep Argu
moeten we op heffen; opgaan in één grote Positief Links actie app groep
(namelijk de groep die we nu voor 27 januari 2016 hebben) van misschien wel
100 mensen op termijn. Hierin wordt dagelijks iets gedeeld, verzoeken tot het
schrijven van stukjes gedaan en gevraagd wie wil helpen organiseren van een
activiteit. Om mensen aan te zetten tot actie zullen ze daarnaast persoonlijk
moeten worden benaderd. Voor specifieke evenementen kan een subgroep
worden gestart op whatsapp. Ook blijft er een whatsapp groep voor het
kernteam, al kan ieder lid uit het Positief Links netwerk daarin toetreden als
zij/hij meer wil doen.
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B. Regelmatig gaan we Positief Links borrels organiseren. De eerste eind

december 2016, namelijk de Positief Links 1 jaar borrel (op 24 december
bestaan we 1 jaar!). Voor alle vrijwilligers en iedereen die mee wil helpen in
2017. Daar presenteren we de nieuwe strategie presenteren en vragen we
mensen om mee te doen. In plaats van de regelmatige etentjes van de
kerngroep, worden de positief links borrels de plek waar ook acties en
strategie worden besproken.
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Positief Links – De Visie
Een politieke startup
Wij geloven dat de wereld van morgen mooier zal zijn dan de wereld van vandaag. Wij geloven in een
samenleving waarin niemand zich zorgen hoeft te maken of deze maand de huur nog kan worden betaald. Een
samenleving waarin iedereen én genoeg spullen én voldoende tijd heeft. Waarin er werk is voor diegenen die
willen werken en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om een opleiding te volgen en om zorg te vragen. Een
samenleving die groen en duurzaam is. Een gezonde samenleving waar het goede leven niet langer gedefinieerd
wordt door bezit, geld en status. Maar deze wereld komt er niet vanzelf! Versleten rechtse ideeën blijven
domineren en linkse oplossingen blijven uit. Mensen snakken naar een geloofwaardig nieuw alternatief.
Want de wereld van vandaag kent een disbalans tussen de mensen die de beslissingen nemen en diegenen over
wie wordt beslist. Daarnaast is er een disbalans tussen de mensen die meer bezitten dan nodig om gelukkig te
zijn en diegenen die te weinig hebben om zelf hun leven te bepalen. Een derde disbalans bestaat tussen wat we
van de aarde vragen en wat deze kan opbrengen. De oorzaak? De excessen van een op hol geslagen
kapitalistisch systeem dat stap voor stap de fundamenten van de democratie ondergraaft. Een systeem
waarbinnen multinationals meer te zeggen hebben over wat er in een land gebeurt dan de bevolking en de door
hen gekozen overheden. Hoe lang nog accepteren wij een systeem waarbinnen superrijken en grote bedrijven
zichzelf verrijken ten koste van de samenlevingen en de aarde waar zij leven?
Wat zijn de uitgangspunten van Positief Links?
1. Wij vertrouwen in de kracht van mensen en geloven dat ze het goede willen doen;
2. Wij geloven in geluk boven geld;
3. Wij staan voor vooruitgang voor iedereen;
4. Wij delen uit solidariteit en omdat het beter is voor iedereen;
5. Wij geloven dat de overheid cruciaal is voor innovatie, economische groei en werkgelegenheid;
6. Wij geloven in een multiculturele samenleving en de economische gelijkheid van man en vrouw;
7. Wij willen een zorgeloze oude dag voor iedereen;
8. Wij vinden de markt nooit een doel op zich en willen de excessen van de markt tegengaan;
9. Wij staan voor een radicale verduurzaming;
10. Wij willen dat scholing altijd doorgaat en een recht is van iedereen;
11. Wij willen dat er werk is voor iedereen die kan en wil werken;
12. Wij vinden liefdadigheid mooi, maar geen vervanging van de overheid.
Waarom nu Positief Links?
In 2008 bracht de bankencrisis het kapitalistische systeem en daarmee onze samenleving aan het wankelen. Het
moment dat pinautomaten geen geld meer uitgaven en supermarkten zonder eten kwamen te zitten is op een
haar na voorkomen. Zeven jaar later is het business as usual in de bankenwereld; de inkomsten van de bankiers
zijn weer op hetzelfde niveau als voor de crisis en de nieuwe strengere regelgeving wordt al weer volop in twijfel
getrokken. Kortom, de lessen van de crisis zijn wel geleerd, maar nog onvoldoende in praktijk gebracht.
Dit moet en kan anders! Wij vertrouwen in de kracht van mensen om samen te komen tot een ecologisch en
democratisch gezond leefsysteem waarin iedereen profiteert van welvaart en vooruitgang. Het vormgeven van de
wereld van morgen vereist energie, positieve ideeën en lef. Ja lef, want het veranderen van wat is zal niet zonder
slag of stoot gaan. Bestaande relaties en systemen van mensen met veel macht, geld en bezig laten zich niet

4

zomaar veranderen. Wie van jullie heeft het lef mee te denken, dromen en werken aan een beter morgen? Om
Positief Links te zijn?
Om te zorgen dat de wereld van morgen beter is dan die van vandaag, is kritieke massa nodig. Mensen die
samen opstaan en zeggen, schreeuwen: ‘Nee wij accepteren niet dat onze stem er niet toe doet! Wij weigeren te
leven in een wereld waar winst boven alles gaat!’ Deze missie gaat voorbij aan partijpolitiek. Deze missie vraagt
om mensen die in staat zijn buiten gebaande paden en structuren te denken.
Denken, dromen en werken jullie met ons mee?
Wat is de missie van Positief Links?
Wij willen ‘Links progressieve mensen en ideeën op nieuwe manieren mobiliseren om Nederland te veranderen’.
De doelstellingen zijn:
• Het politieke gesprek moet terug in de kroeg, in de sportkantine en aan de keukentafel;
• Het mobiliseren van moderne linkse ideeën (Ideeënfabrieken, de App en het Toekomstprogramma).
• Linkse samenwerking bevorderen. Bottum-up zonder partijbelang.
• Het activeren van een grote groep mensen op een moderne manier.
• Maatschappijverandering door positieve beïnvloeding van het maatschappelijk debat;
Hoe gaan we dit bereiken als Positief Links?
We gaan op zoek naar en experimenteren met nieuwe creatieve manieren om interactie tussen mensen over
politiek te bevorderen. We doen dit niet ongekleurd, Positief Links richt zich op linkse progressieve mensen en
ideeën. We werken niet in het kader van een politieke partij, maar staan open voor alle links-progressieve
mensen, of ze nu lid zijn van een partij of niet. Het is een toekomstbeweging met zo min mogelijk kaders die
probeert zo veel mogelijk mensen samen te brengen voor inhoudelijke discussie en ideeënvorming, zowel fysiek
als digitaal.
Wel is het ons doel om de politiek te beïnvloeden en we richten ons daarbij op de linkse en progressieve partijen
in de Tweede Kamer. Tussentijds brengen we standpunten naar buiten die zijn ontwikkeld binnen de
toekomstbeweging en getest bij de achterban. Doordat we openstaan voor nieuwe ideeën en deze voorleggen
aan een groot aantal mensen, is het voor media interessant om de resultaten van Positief Links op te nemen in
hun berichtgeving van het publieke debat.
Om een bottom-up basis voor moderne vernieuwing te organiseren en fysieke ruimte te creëren voor nieuwe
ideeën gaan we het volgende doen:
1 Een Positief-Links toekomstprogramma
Een belangrijke mijlpaal voor de toekomstbeweging wordt de Tweede Kamer verkiezing van 2017. We gaan
werken aan een alternatief Positief-Links toekomstprogramma voorafgaand aan de Kamerverkiezingen op basis
van de standpuntbepaling in de toekomstbeweging van het komende jaar. Dit toekomstprogramma maken we in
opiniestukken bekend, die gepubliceerd worden onder de vlag van Positief Links. Het complete
toekomstprogramma wordt 1 november 2016 bekend gemaakt. Wij hopen dat alle linkse partijen dit
toekomstprogramma, dan bezig met hun Tweede Kamercampagne, kunnen steunen en goede ideeën zullen
overnemen. Door het betrekken van meer mensen buiten de politieke dragen we bij aan een linkse meerderheid.
Door ideeën te ontwikkelen over de partijen heen maken we linkse samenwerking gemakkelijker en een linkse
coalitie mogelijk.
2 Het gebruik van de Positief Links app
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De toekomstbeweging Positief Links gaat de mening van betrokken mensen peilen via een app die politieke
stellingen en een simpele reactiemogelijkheid daarop aanbiedt. Deze ‘stemming van Positief Links Nederland’
dient als input van het toekomstprogramma. Waarom? Omdat wij op een moderne manier de politieke voorkeur
van de stille linkse meerderheid willen achterhalen. De app is voor iedereen gratis toegankelijk, simpel bruikbaar
en makkelijk te delen. Elke vrijdag om 10 uur wordt een nieuwe Positief Links stelling verstuurd. Tot uiterlijk
zaterdag 17 uur kunnen deelnemers hun mening geven, inclusief een korte toelichting van 140 tekens. Ook kan
je besluiten de mening van iemand anders te steunen. Elke zaterdag 20 uur wordt de uitslag bekend, verspreid
over de media en zo wordt het voer voor borrelpraat op de avond en input voor het toekomstprogramma.
3 Het organiseren van Ideeënfabrieken
De toekomstbeweging Positief Links gaat maandelijks een Ideeënfabriek organiseren. Dit wordt dé
ontmoetingsplek voor linkse dromers, denkers en doeners. Waarom? Omdat de Ideeënfabriek ervoor zorgt dat bij
deze ontmoeting van de linkse community de beste ‘verborgen ideeën’ over het voetlicht komen. Iedereen die
zich aangetrokken voelt tot Positief Links en een goed idee, verhaal of droom wil delen kan een presentatie
geven. De Ideeënfabriek geeft de vloer bewust niet aan bekende politici, wetenschappers of opinieleiders. De
Ideeënfabriek is van Positief Links voor Positief Links. Goede ideeën komen in het toekomstprogramma en
wellicht maken we ze samen werkelijkheid.
Meedoen met Positief Links? Drie teams om je bij aan te sluiten!
Positief Links is een platte organisatie die bottom up wordt aangestuurd, aansluitend bij hoe we mensen bij de
politiek willen betrekken. Het aanwijzen van een bestuur is oude politiek en dat laten we daarom ook. Wel zijn er
een aantal trekkers nodig, een kerngroep van mensen die de beweging gaande houden en bereid zijn om een
vast aantal uur per week in Positief Links te steken. Naast een kerngroep zijn er drie teams:
1. Team App en Online - verantwoordelijk voor stellingen, functionering app, vormgeving en sociale media
(Wouter Welling - w.q.welling@gmail.com)
2. Team Toekomst Programma - verantwoordelijk voor het schrijven van stukjes en inhoudelijke output op basis
van de interactie binnen Positief Links (Wimar Bolhuis -wimarbolhuis@gmail.com)
3. Team Ideeënfabriek en Mobilisatie - verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van de
Ideeënfabrieken, marketing van Positief Links en neerzetten van campagnes om mensen te mobiliseren
(Gerard Oosterwijk - g.r.oosterwijk@gmail.com)
Help mee het Positief Links netwerk op te bouwen!
Heb je iemand enthousiast gemaakt, mail dan de contactgegevens (naam, e-mail en het liefst telefoonnummer).
Zo bouwen een Positief Links netwerk op van gebruikers van de app en mensen die mee willen doen aan
activiteiten zoals de ideeënfabrieken. Als we het netwerk goed bijhouden, kunnen we ook gemakkelijk reminders
sturen als er een nieuwe stelling online staat.
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