Piratenpartij Utrecht

Plan Paars 2028
Hoop voor de toekomst
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Inleiding
Beste Piraten en activisten,
We komen uit een spannende, en heftige verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezing
Utrecht. Wat voor september 2017 begon met een paar mensen en een idee is in een half jaar tijd
uitgegroeid tot een fantastisch team dat zich er gezamenlijk voor heeft ingezet om ons geluid sterker
te laten klinken. Hoewel het spijtig is dat we deze verkiezingen onze groei nog niet hebben mogen
verzilveren zijn we in absolute aantallen stemmers toch 16% gegroeid ten opzichte van TK2017, en
dat bij een 20% lager opkomstpercentage.
De verkiezingen zijn nooit een einddoel geweest, en daar is de organisatie ook op ingericht. Winst bij
GR2018 had ons een leuke steun in de rug kunnen geven, maar Plan Paars 2028 is een feit en die
koers gaan we doorzetten. Loop nu in de gemeente Utrecht rond in het paars en de mensen
herkennen de Piratenpartij. Loop in 2028 in de provincie in het paars en dan hebben we hetzelfde
effect bereikt, maar dan met zetels!
Dat gaan we natuurlijk niet voor niets doen. De komende jaren gaan we als maatschappij diverse
uitdagingen tegemoet. De individualisering heeft geleid tot een ernstig gebrek aan onderling
vertrouwen. Het klimaat vraagt om vergaande en innovatieve oplossingen als het gaat om
energieproductie en consumptie. De opmars van de smart city gaat zo ongecontroleerd dat de
privacy van ons allemaal in het geding is. Inkomensverschillen blijven groeien, en robotisering zal een
deel van de beroepsbevolking overbodig maken als we niet nu aan de slag gaan met creatieve
oplossingen. In het Utrecht van 2028 is de Piratenpartij harder nodig dan ooit tevoren – daar leggen
wij samen de fundamenten voor.
Daarom Plan Paars 2028. Als volksbeweging gaan de zeilen uit en zullen we de provincie Utrecht
paars kleuren. Van de straat, naar de gemeenteraad, naar Provinciale Staten en Waterschap, tot aan
de Eerste Kamer. Lees je dit? Dan ben je waarschijnlijk Piraat. Hou dat vast!
Vriendelijke groet,
Maarten van der Pol
Voorzitter / Lead link Piratenpartij Utrecht

Het Piratenwiel: De pijlers van een vrije samenleving
De grondslag van al onze acties en beleid liggen ingebed in het Piratenwiel. Vanuit deze waarden, die
het ouderwetse links-rechts denken ontstijgen, kiezen wij koers. Niet als rovers en bandieten, maar
als Piraten. Waar de boekpiraten het geschreven woord voor iedereen toegankelijk maakten en het
monopolie van kerk en staat doorbraken, waar de radiopiraten het vrije woord via de ether mogelijk
maakten en het staatsmonopolie op uitzendingen doorbraken, zorgen wij als piraten van deze tijd
dat kennis en macht weer bij de mensen komt te liggen. Dat we weer gaan werken op basis van
vertrouwen, en weer gaan leren van fouten die we maken.
Als piraten zijn we het niet altijd met elkaar eens, en dat vieren we. Want overal waar diversiteit van
meningen is drijven de kansen om van elkaar te leren vrij rond, klaar om opgevist te worden. Wij
sluiten niet uit, wij verbinden. Hoe ver de meningen ook uit elkaar liggen.
Ons geluid is jong en de tijd ver vooruit. Aan ons, dus ook aan jou, om dat geluid te versterken voor
de tijd de maatschappij heeft ingehaald.

Holarchie en de zwerm: Vergaande autonomie, goede afspraken
Voor we dieper ingaan op de structuur van de Piratenpartij Utrecht en de plannen voor de provincie
is het belangrijk om meer te weten van de werkstructuur. De combinatie van vergaande autonomie
en de holarchische organisatie valt namelijk niet voor iedereen te rijmen zonder meer
achtergrondkennis.
De zwerm is het belangrijkste deel van de organisatie. De zwerm bestaat uit de mensen die handelen
vanuit onze gedeelde waarden, maar die geen vaste plek hebben in onze organisatie. De zwerm dat
zijn de mensen die uit het niets verschijnen bij acties, de mensen die online ondersteunen, de
mensen die stemmen. Je hoeft geen lid te zijn om piraat te zijn, en dat maakt de zwerm ongrijpbaar
en onvatbaar voor verstoring.
Hoewel dat de zwerm enerzijds onuitroeibaar maakt, is er voor effectiviteit toch een mate van
organisatie nodig. Daarom heeft de Piratenpartij Utrecht zich georganiseerd als een faciliterende
organisatie. Wij geven richting, ondersteunen acties en opereren als een zichtbare voorhoede waar
mensen uit de zwerm zich bij aan kunnen sluiten zonder daarbij hun autonomie op te geven.
Binnen Holarchie werken we met cirkels. Iedere cirkel heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en
doelstelling, en draagt bij aan de doelen van de hoofdcirkel. De Lead Link van iedere cirkel is
verantwoordelijk voor het toewijzen van rollen, maar ook voor het aanspreken op
verantwoordelijkheden die bij die rollen horen en indien nodig het herverdelen van rollen. De Lead
Link van een subcirkel is aangesteld door de Lead Link van een hoofdcirkel. De Lead Link van een
hoofdcirkel is aangesteld door het bestuur van de Piratenpartij Utrecht.
Dat lijkt op het eerste gezicht misschien een hiërarchische indeling, maar een Lead Link wordt alleen
aangesproken op de gegeven doelen en verantwoordelijkheden. Geen micromanagement dus, een
cirkel bepaalt zelf hoe ze werken aan het bereiken van doelen.
Twee zaken die erg belangrijk zijn binnen de Piratenpartij zijn subsidiariteit en het bottom-up
werken. Als Piratenpartij Utrecht willen we nieuwe afdelingen in de provincie faciliteren en
ondersteunen. Nieuwe afdelingen bepalen zelf wat belangrijk is in hun gemeente, zolang dit maar
binnen de gedeelde waarden van de Piratenpartij valt: Het Piratenwiel.
Een afdeling die zich aansluit bij de Piratenpartij Utrecht kiest ook voor de manier van werken zoals
hier beschreven staat. Als een afdeling zelfstandig wil werken en zich niet wil aanpassen is dat geen
probleem, maar dan moet de afdeling zich ook zonder de steun van de Piratenpartij Utrecht redden.
We doen het samen voor ons allemaal, of we doen het niet.
Omdat Holarchie voor veel mensen een nieuwe manier van werken is komt er vanzelfsprekend op
dat gebied ook ondersteuning. Vanuit de Piratenpartij Utrecht ondersteunt de Holarchie adviseur
met het wennen aan deze vorm van zelforganisatie.

De Piratenpartij Utrecht – Organisatie
De Piratenpartij Utrecht is de “supercirkel” voor de Provincie Utrecht. Vanuit de hoofdstad draait de
Piratenpartij Utrecht enerzijds de gemeentelijke cirkel, en anderzijds vallen hier cirkels onder die de
hele provincie faciliteren. Denk daarbij aan het Wetenschappelijk Bureau, Campagneondersteuning
en de Permanente Kiescommissie.
Voor de volledigheid beschrijven we zowel de cirkels binnen de afdeling Gemeente Utrecht als de
faciliterende cirkels.

Faciliterende cirkels
Piratenpartij Utrecht Supercirkel: Bestuur
Doel: Het verspreiden van het piraten gedachtegoed en het ondersteunen van het netwerk in de
Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht.
Functie: het besturingssysteem → zorgen voor optimale communicatie (dat informatie op de juiste
plek komt en verwachtingen helder zijn) en het bepalen van prioriteiten van projecten en acties.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Bestuurslid, Penningmeester, Vertrouwenspersoon, Partijideoloog,
Organisatieadviseur nieuwe afdelingen / werkgroepen
Projecten:
•

In elke gemeente waar we actief zijn 5% van de kiesgerechtigden als lid hebben

•

Een lokale afdeling in elke gemeente van de provincie Utrecht

•

Het faciliteren en ondersteunen van burgerinitiatieven

•

Bijdragen aan een vrije informatiesamenleving

Piratenpartij Utrecht Faciliterende Cirkel: Wetenschappelijk Bureau
Doel: Het verzamelen, verwerken en inzichtelijk maken van data voor de Piratenpartij Utrecht.
Functie: de ratio → zorgen dat standpunten, stellingnames en programmapunten wetenschappelijk
en objectief onderbouwd zijn, alsmede zorgen voor filosofische beschouwing op onderwerpen waar
de Piratenpartij zich mee bezig houdt. Het WB werkt onafhankelijk, kiest eigen prioriteiten en laat
onderzoek niet sturen door de partij.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Onderzoeker, Schrijver, Neerlandicus, Filosoof, Debatondersteuning,
Stellingname actuele kwesties

Projecten:
•

Ad-hoc onderzoek

•

Opzetten onderzoek focusgebieden (basisinkomen, klimaat, privacy, etc)

•

Stellingname actuele kwesties / voorbereiden punten voor inspraak

Piratenpartij Utrecht Faciliterende Cirkel: Permanente Kiescommissie
Doel: Onafhankelijk advies uitbrengen over kieslijsten en volgorde kieslijsten.
Functie: Carrièrepolitiek buiten de partij houden→ de permanente kiescommissie (KC) beoordeelt op
kennis, vaardigheden en affiniteit met de grondbeginselen (het Piratenwiel), en niet op emotie.
Onafhankelijk van hoe de kieslijst vastgesteld moet worden (bestuursbesluit of ALV) dient aanpassing
van het de lijst ten opzichte van het gegeven advies alleen met zwaarwegende reden te gebeuren. De
vaste leden onthouden zich van stemming indien zij een belang hebben (bijvoorbeeld kandidaten uit
eigen gemeente of persoonlijke banden). De commissie kan worden uitgebreid met tijdelijke leden
wanneer er meerdere afdelingen zijn waar een lijst voor moet komen, maar de kernleden houden
procesverantwoordelijkheid.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Kernlid Kiescommissie, Tijdelijk lid Kiescommissie
Projecten:
•

Advies uitbrengen over lijstkandidaten en lijstvolgorde

Piratenpartij Utrecht Faciliterende Cirkel: Campagneondersteuning
Doel: Piratenpartij Utrecht ondersteunen in uitgroeien tot provinciepartij (straat, raad, PST,
waterschap).
Functie: ondersteunend→ de cirkel campagneondersteuning zorgt dat kleine afdelingen groot
campagne kunnen voeren. Hierbij zet de cirkel in op ondersteunen bij acties, oproepen tot meedoen
aan acties, adviseren van afdelingen en helpen met het ontwikkelen van campagne uitingen.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Straatpiraten, Vormgever, Strateeg, Social Media, Distributie
promotiematerialen, contactpersoon kiesraad
Projecten:
•

Permanent ondersteunen van alle afdelingen in de provincie Utrecht

Piratenpartij Utrecht Faciliterende Cirkel: ICT
Doel: Piratenpartij Utrecht ondersteunen met advies en organisatie van ICT.
Functie: ondersteunend→ ICT zorgt dat er overzicht is van beschikbare middelen en werkt aan
oplossingen waar deze niet aanwezig zijn.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, ICT
Projecten:
•

In kaart brengen beschikbare middelen en korte how-to’s opstellen

•

Alternatieve oplossingen bedenken waar ICT landelijk niet in kan voorzien

•

Vraagbaak voor ICT, communicatie met landelijke ICT

Afdelingscirkels (Gemeente Utrecht)
Piratenpartij Utrecht Afdelingscirkel: Wijkraadvertegenwoordiging
Doel: Het vormen van een brug tussen de wijkraden in de gemeente Utrecht en de Piratenpartij
Utrecht.
Functie: verbindend→ de cirkel wijkraadvertegenwoordiging bezoekt vergaderingen van de
wijkraden om te luisteren, niet om onze boodschap te verspreiden. Daarbij vertaalt de cirkel input
van de wijkraden naar het bestuur en treden de wijkraadvertegenwoordigers bij de wijkraden op als
vertegenwoordiger van de Piratenpartij Utrecht zodat we altijd aanspreekbaar zijn.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Wijkraadvertegenwoordiger
Projecten:
•

Invullen van vertegenwoordiging bij alle 10 de wijkraden in de gemeente Utrecht

Piratenpartij Utrecht Afdelingscirkel: Campagne
Doel: Piratenpartij Utrecht ondersteunen in groei van straat tot raad.
Functie: activerend→ de cirkel campagne zet zich in om zichtbaar te zijn in de gemeente en het
netwerk en het aantal leden binnen de gemeente van de Piratenpartij Utrecht verder uit te breiden.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Social Media, Coördinator Flyeracties, Planner, Representatie
(woordvoering), Organisatie bijeenkomsten
Projecten:
•

Het organiseren van open themabijeenkomsten

•

De Piratenpartij Utrecht zichtbaar maken en zichtbaar houden

•

Webcare

Piratenpartij Utrecht Afdelingscirkel: Fractie
Doel: Voor de Piratenpartij Utrecht op de hoogte blijven van alle dossiers die spelen in de gemeente.
Functie: vertegenwoordigend→ de leden van de fractiecirkel zijn inhoudelijk op de hoogte van
lopende dossiers en zorgen dat in samenspraak met WB en campagne de standpunten van de

Piratenpartij Utrecht gehoord worden. Portefeuillehouders op een specifiek onderwerp kunnen dat
combineren met de representatiefunctie in campagne (woordvoerderschap op onderwerp).
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Fractievoorzitter, Fractieondersteuning
Projecten:
•

Bijhouden van commissie- en raadsvergaderingen

•

Bezoeken Raadsinformatiebijeenkomsten (RIB)

•

Dossiervorming op onderwerp

Piratenpartij Utrecht Afdelingscirkel: Programmacommissie
Doel: Het programma en de standpunten van de Piratenpartij Utrecht actueel houden.
Functie: ondersteunend→ de Programmacommissie gebruikt informatie uit de campagnecirkel, de
fractiecirkel en van het wetenschappelijk bureau om een actueel en up to date programma bij te
houden.
Rollen:
Leadlink, Secretaris, Facilitator, Commissielid
Projecten:
•

Ontwikkelen van een format voor een permanent, levend programma

•

Actualiseren Programma afdeling Utrecht

•

Ondersteunen toekomstige afdelingen met opzet programma

Tijdspad Plan Paars 2028
2018
In het jaar 2018 zetten we in op uitbouw van de organisatie, zowel provinciaal als gemeentelijk. Waar
interesse is om een afdeling te beginnen ondersteunen we de lokale piraten met flyeracties en een
eerste bijeenkomst om te polsen wat het potentieel is van de lokale afdeling op dat moment. Als er
minimaal vier gemotiveerde piraten worden gevonden gaan we verder met het ondersteunen van
het neerzetten van de lokale organisatie en zichtbaarheidsacties. De lessen die in deze fase worden
geleerd worden meegenomen naar de volgende jaren. Daarvoor zullen we zodra er twee nieuwe
afdelingen zijn een evaluatie voor inplannen. Uitbouw en groei lopen door het hele plan door.

2019
In het jaar 2019 zijn er drie verkiezingen waar we zichtbaarheid mee kunnen creëren. De Provinciale
Staten, Waterschap, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.
In dit jaar zullen we nog niet deelnemen, Provinciale Staten en het Waterschap staan voor 2023 op
het programma mits er tenminste sprake is van prominente aanwezigheid in 5 gemeenten in de
provincie Utrecht.
Wat we in dit jaar wel gaan doen:
-

Stemadvies uitbrengen (ook voor de indirecte verkiezingen Eerste Kamer)
Inwoners activeren om naar de stembus te gaan, informeren over het nut van deze
verkiezingen
Actie voeren voor en tegen standpunten van verkiesbare partijen om zichtbaar te zijn
Campagne voeren wanneer PPNL deelneemt aan de Europese verkiezingen

2020
In dit verkiezingsvrije jaar blijft de focus liggen op groei en zichtbaarheid. Door aan te haken bij
burgerinitiatieven, bijeenkomsten, belangengroepen en waar relevant actuele gebeurtenissen zorgen
we dat we zichtbaar blijven en er een positieve associatie ontstaat en blijft met de kleur Paars en ons
logo. In dit jaar beginnen we ook met het ondersteunen van afdelingen in andere grote steden om
een vergelijkbaar faciliterende organisatie op te zetten voor hun provincie op basis van de lessen die
we hebben geleerd.

2021
In het verkiezingsjaar voor de Tweede Kamer ondersteunen we als provincie de landelijke campagne.
Vooraf organiseren we per kiesdistrict het inzamelen van ondersteuningsverklaringen en dragen we
vanuit een provinciaal overleg bij aan het verzamelen van inbreng voor het verkiezingsprogramma.

2022
In dit jaar is het streven om in minimaal vijf gemeenten mee te doen met de
gemeenteraadsverkiezingen. Het uiteindelijke aantal zal afhangen van de staat van de lokale
afdelingen, inzet en ledental. Daarbij nemen we ledental bewust als laatste factor, want je hoeft
geen lid te zijn om piraat te zijn. Een streefgetal is een basis van 5% van het aantal stemgerechtigde
inwoners per afdeling.

2023
Met een actieve basis in minimaal 5 gemeenten in de Provincie Utrecht, aangevuld met vrijwilligers
uit gemeenten waar nog geen afdeling is, nemen we dit jaar deel aan zowel de verkiezingen voor het
waterschap als voor de Provinciale Staten. Het belang van piraten in elke bestuurslaag moet breed
uitgedragen worden en deze verkiezingen is het relatief goed te doen om te concurreren met
gevestigde partijen doordat er veel minder aandacht voor is.

2024
In aanloop naar de Europese verkiezingen dit jaar publiceren we zo mogelijk wekelijks een artikel
over misstanden in de Europese Commissie en over zaken die eventueel gekozen piraten aan de orde
stellen in het parlement. Dit loopt door in de campagne de maand voor de verkiezingen, waarin PPNL
hopelijk verkiesbaar zal zijn. Wanneer PPNL niet verkiesbaar is volgen we dezelfde tactiek als voor PS
en waterschap 2019.

2025
De brede basis die we inmiddels hebben opgebouwd in de provincie moet hier zijn vruchten gaan
afwerpen en een flinke duw in de rug van de campagne TK2025 geven. Van de 20-25 gemeenten (in
verband met herindelingen) willen we in dit jaar in minimaal 15 gemeenten een lokale afdeling
hebben. In deze 15 gemeenten is een gesprek over politiek niet meer mogelijk zonder dat de
Piratenpartij daarbij ter sprake komt.

2026
In dit jaar zetten we 100% in op de gemeenteraadsverkiezingen. In minstens 5 gemeenten (en waar
mogelijk meer) gaan we voor zetels, in overige gemeenten gaan we voor zichtbaarheid en gebruiken
we de verkiezingen als een PR moment waarbij we meer zichtbaarheid krijgen.

2027
In dit jaar nemen we deel aan waterschap, Provinciale Staten en aan de Eerste Kamerverkiezingen.
Het grote doel van dit jaar: Een Piraat in de Senaat.

2028
Discussie over de naam “Piratenpartij” bestaat niet meer: wanneer de Piratenpartij zich ergens voor
inzet worden andere partijen wakker. Politieke impact is een feit, en waar we niet aanwezig zijn als
gekozen volksvertegenwoordigers beïnvloeden we de politiek als activistische
volksvertegenwoordigers. Sociale verandering begint bij 15% van de mensen, die 15% paars is
aanwezig waar het telt. In 2028 is de basis gelegd voor de toekomst.

Begroting Plan Paars 2028
In een beweging met beperkte (financiële) middelen is het van belang om creatief om te gaan met
beschikbare gelden en voor maximaal bereik per euro te gaan. Dat betekent niet dat er geen ruimte
moet zijn voor kleinschalige bijeenkomsten, dat betekent wel dat die kleinschalige bijeenkomsten op
bijvoorbeeld social media zichtbaar gemaakt moeten worden om te laten zien wat we doen.
Wij vragen iedereen die Plan Paars 2028 wil steunen om eens per jaar 50 euro over te maken naar de
Piratenpartij Utrecht, al dan niet aanvullend op het lidmaatschap. Dit zullen we gaan meenemen in
onze campagnes.
Budgetbeheer en verantwoording ligt zolang een afdeling gebruik wil maken van de faciliterende
organisatie die Piratenpartij Utrecht op zet bij het bestuur van de Piratenpartij Utrecht.
Onderstaande is dan ook alleen van toepassing wanneer het om deze constructie gaat, wanneer een
afdeling volledig zelfstandig wil zijn is het aan de afdeling om in overleg met bestuur tot een budget
te komen.

Bij opstart van nieuwe afdelingen:
Fase 1: Verkenning potentie afdeling
-

200 euro social media budget
200 euro flyerbudget
100 euro opstartbijeenkomst budget

Fase 2: Bij voldoende potentie voor het eerste jaar van de afdeling
-

1500 euro afdelingsbudget

Jaarbudget Piratenpartij Utrecht
Voor acties en organisatie van de lokale afdeling Utrecht (gemeentelijk) volstaat het om 2500 euro
per jaar aan te houden. Voor het uitbouwen en uitgroeien tot provinciepartij vragen wij als afdeling
om daar een toevoeging van 1000 euro op te doen per jaar. Uitgaven die hieruit worden gedaan voor
Plan Paars 2028 worden apart bijgehouden en verantwoord, te denken valt aan interlokaal fysiek
overleg, eventuele reiskosten, en investeringen in promotiematerialen die we inkopen bij de
webshop.

Sluit je aan!
Enthousiast geworden? Om een afdeling te starten kan je klein beginnen. Neem contact met ons op,
zijn er drie piraten die mee willen doen dan is de eerste stap gezet. Is er in jouw gemeente nog geen
draagvlak? Dan kan je altijd kijken waar de dichtstbijzijnde afdeling is waar je je bij aan kan sluiten.
Als jij wat wil doen, dan willen wij dat mogelijk maken!

