Nieuwsbrief Juni 2011
Met de zomervakantie voor de deur wordt er door Hellingproef nagedacht over activiteiten vanaf
september. Door middel van brainstormsessies met de klankbordgroep proberen we een divers
programma samen te stellen met lezingen en excursies en een breed aantal onderwerpen.
Maandelijks zullen er weer pilot-bijeenkomsten georganiseerd worden om te ontdekken wat onze
mogelijkheden zijn. Helaas kan de activiteit die we gepland hadden op 4 juni geen doorgang
vinden. Hiervoor in de plaats zullen we een bezoek brengen aan het jong wetenschappelijk bureau
van de PvdA, het JongWBS.
24 juni - Barbecue met JongWBS en Jonge Teldersstichting
Het JongWBS heeft ons en de Jonge Teldersstichting (VVD) uitgenodigd voor een barbecue en een
inhoudelijk programma als afsluitende activiteit voor de zomervakantie. Alle geïnteresseerden van
Hellingproef zijn welkom, maar we moeten rekening houden met een beperkt aantal plaatsen. De
bijeenkomst vindt plaats in Den Haag, vanaf 17:30 uur. Zodra aanmelding geopend is, ontvang je
van ons een e-mail.
Bezoek aan de Tweede Kamerfractie
Afgelopen dinsdag 24 mei presenteerde het Wetenschappelijk Bureau haar werkplan bij de fractie
van GroenLinks in Den Haag. Het ging hierbij met name over mogelijkheden voor een toekomstige
samenwerking tussen het WB en de fractie en over het boekproject van het WB over 'Vrijzinnig
paternalisme' (voor meer info: http://wetenschappelijkbureau.groenlinks.nl/node/63073) Daarnaast
hebben Dieuwertje en René ook Hellingproef kort geïntroduceerd. De fractie was enthousiast over
het idee van een JongWB en we zullen in de toekomst inhoudelijk gaan praten over het initiatief en
wellicht zo nu en dan met de fractie samen gaan werken.
Bezoek aan Route66
Op zaterdag 7 mei jl. organiseerde Route66, talentenprogramma voor young professionals binnen
D66, een discussiebijeenkomst voor geledingen van alle politieke partijen. Drie afgevaardigden van
GroenLinks woonden de bijeenkomst bij. Tijdens de dag stond een constructieve discussie over de
toekomst van Nederland centraal: op welke punten kunnen we het met elkaar eens worden?
Besloten is de bijeenkomsten voort te zetten met elke keer een andere politieke partij als
gastheer/vrouw. We houden jullie op de hoogte wanneer deze bijeenkomsten worden georganiseerd.
Inventarisatie doelgroep
Om een beeld te krijgen van de mensen die Hellingproef op dit moment heeft bereikt, willen we na
de zomervakantie een vragenlijst rondsturen. Op deze manier willen we inventariseren wat jullie
interesses zijn, opleidingsachtergrond en wat je van Hellingproef in de toekomst verwacht. Ook
willen we graag weten op welke manier Hellingproef een podium kan bieden aan studenten en
afgestudeerden. Eén van onze ideeën is om een lezingenreeks te wijden aan de promovendi in ons
midden. Een andere mogelijkheid in de toekomst zal het schrijven van blogs voor de website zijn.
De vragenlijst zal verstuurd worden in september. Mocht je deze om wat voor reden dan ook niet in
willen of kunnen vullen, dan is dat uiteraard geen probleem.

