
 

 

 

Werkblad 2 Leuke actie voor politieke jongerenorganisatie 
 
Uitleg 
 
Wat is een politieke jongerenorganisatie? 
 
Er zijn in Nederland best veel politieke partijen. Deze partijen doen mee aan verkiezingen en 
hebben politieke invloed als ze in de Tweede Kamer komen.  
 
Veel politieke partijen hebben ook een jongerenorganisatie. 
 

o Het CDJA: het ChristenDemocratisch Jongeren Appèl (hoort bij CDA)  
o De JS: de Jonge Socialisten (hoort bij PvdA)  
o De JOVD: de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (hoort bij VVD)  
o DWARS (hoort bij GroenLinks)  
o De JD: Jonge Democraten (hoort bij D66)  
o PerspectieF (hoort bij ChristenUnie)  
o De SGP-jongeren: (hoort bij SGP)  
o ROOD (hoort bij SP)  
o PINK! (hoort bij de Partij voor de Dieren)  

 
De PVV en 50PLUS hebben geen jongerenorganisatie.  
 
Voorbeeld van een leuke actie 
 
De jongerenorganisatie van de SP kwam in het nieuws met hun verkiezing voor de 
‘huisjesmelker van het jaar’. De jongeren vonden dat veel huisbazen veel te hoge huurprijzen 
vroegen. Studenten konden hun huisbaas opgeven. De huisbaas die het slechtst omgaat 
met zijn studenten en veel te hoge huur rekent, wordt ‘huisjesmelker van het jaar’. Geen 
enkele huisbaas wil dit natuurlijk worden, want zij komen dan heel negatief in het nieuws. 
Door deze actie kreeg ROOD aandacht van de politiek voor dit onderwerp.  
 
Jullie opdracht 
 
1. Bedenk een onderwerp waarover jullie een leuke actie gaan voeren. 

2. Waarom vinden jullie het nodig dat de politiek hier iets aan gaat doen? Bedenk 

argumenten bij dit onderwerp. 

3. Bedenk iets leuks waarmee jullie aandacht kunnen trekken voor dit onderwerp. Hoe 

grappiger of opvallender je actie is, hoe meer aandacht je zult krijgen van de politiek. 

Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je boodschap nog wel overkomt. Je moet de politici 

duidelijk maken waar jullie je zorgen over maken. 

4. Werk je plannen uit op het grote vel papier. 

5. Bedenk ten slotte hoe jullie de plannen gaan presenteren aan de rest van de groep.  

• Vertel wat een politieke jongerenorganisatie is en vertel wat jullie opdracht was. 

• Vertel dan over jullie eigen plan. 


