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Jasmijn Miete: “We geven partijen de garantie dat onze campagneondersteuning tot uiting komt bij de
verkiezingsuitslag.”

Politiek Adviesbureau PAB
geeft trainingen,
advies en ondersteuning op
politiek vlak.

“ meedenken
en zorgen
voor
maatwerk”

Het bedrijf initieert

onder meer vernieuwende projecten
die ervoor moeten
zorgen dat er
meer kennis en
wederzijds begrip

Jasmijn Miete

“Politiek Adviesbureau PAB is veel meer dan een bedrijf”, aldus Jasmijn Miete. “We halen graag mooie opdrachten binnen, maar dat is het niet alleen. Momenteel functioneert PAB
bijvoorbeeld ook als vraagbaak voor politieke partijen. In de
afgelopen periode stelden nieuwe partijen vragen over de
voorwaarden om mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Veel mensen stelden vragen over het nieuwe,
twintigste kiesdistrict Bonaire. Voorheen was Bonaire, overigens geheel onterecht, nog geen apart kiesdistrict. Sommige
partijen vroegen zich af hoe zij op Bonaire dertig ondersteuningsverklaringen konden verzamelen. PAB helpt daarbij.”

vertelt over haar

Wethouderstraining

komt bij politici,
ambtenaren en
inwoners.
Directeur-eigenaar

passie om het
openbaar bestuur
te verbeteren.
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Eén van de vernieuwende producten van PAB is een speciale
wethouderstraining die door ervaren bestuurders wordt begeleid. Jasmijn Miete: “We werken samen met Aart-Jan Moerkerke, de burgemeester van de gemeente Strijen, en met Joost
Eerdmans, wethouder in Capelle aan den IJssel. In oktober
vindt een wethouderstraining plaats in Amsterdam. Hieraan
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raadslid in beeld
Mostapha El Madkouri, 41 jaar
Partij van de Arbeid, Almere
Raadslid sinds 2006
nemen wethouders uit verschillende gemeenten deel. De
meeste trainingen worden gegeven aan alle leden van een college van burgemeester en wethouders, maar bij ons gaat het
echt alleen om de wethouders. Door met collega-wethouders
uit andere gemeenten aan de training deel te nemen wordt de
openheid richting elkaar en richting de trainers aanzienlijk ver“Veel partijen beginnen pas campagne te voeren als
de verkiezingen voor de deur staan.”
groot. Dat is logisch, maar we krijgen van de deelnemers wel te
horen dat veel bureaus daar niet over hebben nagedacht.”
Aan de trainingen doen ook wethouderskandidaten mee. Dat
zijn de mensen die de ambitie hebben om in de toekomst namens hun partij wethouder te worden. Dit is een belangrijke
groep. Jasmijn Miete: “De praktijk toont aan dat veel nieuwkomers zonder veel ervaring onvoorbereid op een wethouderspost terecht komen. Voordat ze het politieke spel en de dossiers beheersen is zo ongeveer de halve bestuurstermijn al
verstreken. Dat is een belangrijke reden waarom er zoveel wethouders voortijdig sneuvelen. Politiek Adviesbureau PAB denkt
graag mee en zorgt dat er maatwerk geleverd wordt.”.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Politiek Adviesbureau PAB doet ook veel voor gemeenteraden.
Jasmijn Miete: “We helpen met verkiezingsprogramma’s en
ondersteunen campagnes. We zijn nu al met een stuk of tien
partijen bezig om ze naar een mooi verkiezingsresultaat te leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De komende
tijd zal deze groep klanten alleen maar groeien. We werken
voor lokale én landelijke partijen. Deze laatste groep geeft aan
“Iedereen die meedenkt over het verbeteren van
onze leefomgeving zouden we van harte welkom
moeten heten.”
de ondersteuning van het eigen partijbureau te beperkt of te
sturend te vinden. Dat is best wel een opvallende ontwikkeling.”
En: “Wij vormen voor de partijen een campagneteam waarin
ook ons bureau is vertegenwoordigd. We zijn nu al volop aan
het werk om de partijen waarvoor wij werken meer zichtbaar
en meer onderscheidend te maken. Politiek Adviesbureau PAB
werkt daarbij met een prestatieovereenkomst. We geven par-
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tijen de garantie dat onze campagneondersteuning tot uiting
komt in de verkiezingsuitslag.”
“Veel partijen beginnen pas campagne te voeren als de verkiezingen voor de deur staan. Dat verbaast me, want de kiezer
heeft dat door en stemt daardoor mogelijk op een andere partij. Eigenlijk moet een politieke partij continu campagne voeren. Dat hoort bij de taak van een politieke partij. Politiek Adviesbureau PAB biedt hierbij professionele ondersteuning. We
zetten mensen in die veel ervaring met gemeenteraadsverkiezingen hebben. In maart 2014 verwacht ik de meerwaarde van
ons bureau terug te zien in de verkiezingsuitslagen.”

Inwoners en organisaties
Politiek Adviesbureau PAB helpt niet alleen politieke partijen
en bestuurders, maar ook inwoners en organisaties. Jasmijn
Miete: “Alleen op die manier is het mogelijk om meer begrip
voor elkaar te krijgen. Ik vind het prachtig dat wij ook benaderd
worden door inwoners. Daar doe je het uiteindelijk toch ook
voor. Er wordt vaak geklaagd dat zo weinig mensen en organisaties interesse hebben in de politiek. Wij hebben de ervaring dat
dat wel meevalt. Als je ze maar op de juiste manier betrekt en
duidelijk bent. Goede communicatie is daarbij heel belangrijk.”
“We worden regelmatig benaderd door belangengroeperingen
die iets willen bereiken, maar die geen idee hebben hoe ze
daarmee richting de politiek moeten. Of ze zijn al een aantal
keren van het kastje naar de muur gestuurd. Of ze hebben zonder enig effect ingesproken bij de raadscommissie of de gemeenteraad. Zo werden we ingeschakeld door een belangenorganisatie die het niet eens was met een locatie voor
windmolens. Zij hadden zelf veel energie gestoken in onderzoek. Eigenlijk hadden zij een ontzettend goed onderbouwd
verhaal waarom de windmolens niet op die plek zouden moeten komen.”
“PAB heeft ze begeleid en ervoor gezorgd dat ze hun verhaal
op een duidelijke manier en op het juiste platform naar buiten
konden brengen. Mooi om te zien dat hun verhaal nu wel effect
sorteert. Het besluit over de windmolens is uitgesteld. Het is
belangrijk dat ambtenaren en bestuurders in het gemeentehuis acties van betrokken inwoners zien als een lust en niet als
een last. Iedereen die meedenkt over het verbeteren van onze
leefomgeving zouden we van harte welkom moeten heten.”

Waarom raadslid?
Omdat aan de zijlijn staan en met een beschuldigende vinger naar de autoriteiten wijzen, niet mijn
stijl is! Ik wil onderdeel uitmaken van het democratisch proces en via die weg daadwerkelijk invloed
uitoefenen op de keuzes die de politiek en de autoriteiten maken. De positie van het raadslid maakt
het mogelijk om het college van B&W te controleren op de uitvoering van de democratische besluiten. In de functie van raadslid ben ik uiteraard trots
dat ik de sociaaldemocratie mag vertegenwoordigen in mijn stad, Almere.

Ambitie?
Ik houd van de stad Almere en haar bewoners. Deze
New Town heeft veel te bieden. Het is een eer om bij
te dragen aan haar groei in de komende jaren. Als
raadslid kan dat! Almere en haar mensen dienen, is
het mooiste wat er is!

De aantrekkelijkste kant?
Verkozen zijn door de bewoners van je eigen stad is
het meest aantrekkelijke. Dat betekent dat je het
ultieme vertrouwen krijgt om hen te vertegenwoordigen: volksvertegenwoordiging is een groot goed.

Minder leuk...
De kwetsbaarheid. Sommige mensen die het niet
eens zijn met je politieke kleur kunnen soms erg vervelend zijn. Bijvoorbeeld op internet of via de mail.
Daarnaast ook de combinatie privé en politieke
agenda. Soms bijten deze twee dingen elkaar en
wordt kiezen lastig.

Tip voor de toekomst
Onze raad vertoont soms tekenen van onaangename samenwerking. Fracties zouden elkaar meer
moeten gunnen. Mijn tip is dit te bereiken door dialoog. De dialoog kan raadsleden dichterbij elkaar
brengen en stimuleren overeenkomsten te ontdekken. Daar het debat vooral gericht is op verschillen
en overtuigen van het publiek.

Voor meer informatie, ga naar: www.politiekadviesbureau.nl
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