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Nationale Jeugdraad,

National Youth Council,

Eerst dit....
Huishoudelijk mededeling:
Jullie PDF inzake 'onderzoek naar mening jongeren
over hun inspraakmogelijkheden bij
politiek'...Googled niet zo lekker.

First this...
Houskeeping message:
Your PDF in case of 'investigation on opinions
young adults on participation=possibilities in
politics'...doesn't Google effective.

De titel is te vaag.
Uit de titel blijkt niet dat het om inspraak – politiek
– jongeren – enqueteuitslag ....gaat....
Google zet jullie – soms - op pagina 1.3 miljoen.

The titel has no strong word in it.
The titel doesn't indicate that the PDF is about
participation – politics – youth – testresults ...
Google puts you – sometimes – on page 1.3
miljoen.

Ik gebruik de meeste vreemde woordbouw in mijn
PDFs, omdat ik te arm ben voor het bouwen van
een 'media-achtige site' = Google heeft het druk
met mij...en ik kom wel bovendrijven...!

I use the most strange combinations of words in
my PDFs, now I am too poor to build 'media-likesites' = Google is bussy with me...and I do come
to the surface...!

Oké...

Politieke Macht
produceren is
Doe-Het-Zelf-klus!
Soorten inspraak:
•
Chatten.
Heel gezellig. Doe dit maar op het Web.
•

Participeren, maar geen noodzakelijke
oplossingen krijgen.
Verkennen van stemming en
mogelijkheden om tot oplossing van
problemen te komen.
Dit doe je dus niet!
Het vergroot de bureaucratie en verlengt
uitvoeringstrajecten.
Of het leidt tot afstel van invoering
oplossing.

•

oké...

To produce
Political power
is a Do-It-Youself-job!

Types of participation
•
Chat
Homely. Do this only on the Web.
•

Participate, but without obtaining
solutions.
Explore moods en opportunities to come to
a sloution for problems.
Don't do this at all!
It increases the bureaucracy and makes
the realization take longer.
Or it results in cancellation.

•

Participeren zonder gewenst resultaat;
je bent een dekmantel voor
vriendjespolitiek & corruptie.
Dit is het huidige 'algemene inspraakklimaat in NL'.

•

De burger mag alle noodzakelijke –
wettelijk verplichte - documenten op tafel
leggen bij de politiek.
Krijgt de belofte 'dat er spoedig iets mee
wordt gedaan'.

•

Participate without needed results;
you are a cover for favourism &
corruption.
This is the current 'participation-climate in
NL'.
The civilian may put all needed – legally
obliged – documents on the table with the
politicians.
Obtains the promiss 'that very soon
something will be done with it'.

'Iets' is hier synoniem voor:
•
Politiek is en blijft lui.
•
Politiek is en blijft een geheimzinnig
gebeuren, gunstig voor onzichtbare
ambtenaren die geen enkele
wettelijke verplichting willen
uitvoeren.
•
Politiek is er om 'criminelen in de
bureaucratie vrijheid te geven'.
•
Politiek is er om burgers te offeren
aan verkiezingsdoeleinden.
•
Politiek kan wel gestraft
worden...maar als de bureaucraat
'slim crimineel is' zal dit toch nooit
gebeuren.
•
Politiek is er om burgers 'hulpeloos'
te maken

'Something'is here synonym:
•
Politics are lazy and will stay lazy
•
Politics are /will stay secretive,
favourable for the invisable civil
servants who refuse to conduct
legal obligations.
•
Politics exists to given 'white-collacriminals freedom to be criminal'.
•
Politics exists to sacrifce civilians
to election-targets
•
Politics can be punished...but when
a bureaucrate 'is a smart criminal'
this will never happen.
•
Politics exists to make civlians
'helpless'.
Don't waste time & energy on above
mentioned!

Hieraan verspil je geen tijd & energie!
•

Participeren om doelgericht
oplossingen te implementeren.
Politiek in NL implementeert alleen op
korte termijn noodzakelijke besluiten &
wetten wanneer zij hiertoe gedwongen
worden door internationale
politiek...of...media.

•

Civilians must put solutions smart and to
the point on the table.
So, you must know what you want, when
you want to conducts & evaluate it.

Burgers moeten slim & doelgericht
oplossingen op tafel leggen.
Je moet dus weten wat je wilt en wanneer
je dit wilt kunnen uitvoeren & evalueren.

•

•

Hoe dwing je oplossingen af?
Bij het allereerste gesprek geef je
direct alle documenten af die
bewijzen:
'dat je gelijk hebt
+ soort oplossing dat je nodig hebt
+ hoe je deze oplossing wilt invoeren
+ termijn van invoering
+ verwacht resultaat
+ verwacht gedrag van overheid'.
Nuchter zijn:
Politici & ambtenaren willen niet
persoonlijk aansprakelijk zijn voor de
kwaliteit van de uitvoering van hun
werk.
Voor de wet zijn zij dit wel!
Dit hoef je niet te zeggen tijdens een
gesprek, maar je moet hierop wel
anticiperen tijdens het schrijven van je
brieven aan de overheid.
Je pakt dus een juridische constructie die
je nodig hebt voor de uitvoeringen van je
oplossing...
Deze voer je – integraal & simultaan – uit
in je brieven & gesprekken.
Je zal ontdekken
dat veel bureaucraten
niet weten wat er in de WET staat...

Partcipation amied at implementation
of solutions
Politics in NL only implements on a short
notice needed decisions & laws, when
forced to do so by international
politics...or..media...

•

How do you enforce solutions?
During the first talk you hand over all
documents that prove:
'that you are right
+ the kind of solution you need
+ how you want to implement this solution
+ timeline for implementation
+ expected results
+ expected behavrio of government'.
Be Down-to-Earth:
Politicians & civil servants do not
want to be personal responsible for
the quality of the execution of their
job.
According to the law they are!
You don't need to day this during a talk,
but you must anticipate on it while you are
writing yur letters to the government.
You take the legally correct construction
you need for the conduction of your
solution...
You proces on them – completely &
simultaniously – in all your letters & talks.

You will discover
that many bureacrats
do not know whats written down in the
LAW...

Doordat jij aangeeft wat je wettelijk
nodig hebt, programmeer je hun lege
hersenen.

Because you indicate what you need
legally, you program their empty
brain.

Binnen de bureaucratie heeft dit als
voordeel dat ambtenaren wettelijk verplicht
zijn 'om juridisch correct te bouwen op je
dossier'.

To your advantage is that civil servants
are obliged 'to work legally correct while
building your file'.

Doen zij dit niet, zal de Bestuursrechter het
zeker waarderen dat je zelf nuchter &
zakelijk bent.

Do they refuse to do so, the
Administrative-judge will appreaciate the
fact that you work Down-to-Earth &
business-like.

Moet je naar de Ministeries – omdat de
lokale overheid dictator is – heb je de
macht aan je zijde.

Do you have to go to the Ministeries – now
the local government is a dictator – you
have the power working for you.

Door oplossingen vanaf dag 1
juridisch correct te verankeren
in je dossier,
bouw je macht.

By anchoring solutions
legally correct in your file
from day 1,
you build power.

Deze macht kan niet meer
door parlementsleden
ontkent worden.

This kind of power
can't be denied anymore
by MPs.

Het is vervelend als je parlementsleden moet
dwingen zakelijk correct te werken, maar dit
is momenteel niet anders....

•

Participeren om bureaucratie te
hervormen om sneller resultaten te
kunnen inplementeren.

Its annoying when you must force MPs to
work business-like and correct, but at the
moment this is the situation in NL...

•

Blijven politici & ambtenaren te lui of te
gewetensloos... schakel je door naar de
juridische procedure die ik beschrijf in PDF
'Criminale politie=Meer straatgeweld'.
•

Participeren om anarchie te
voorkomen.
Publiceer je dossier
voor een juridisch correcte oplossing
op een website.
Kondig publicatie aan
in je allereerste brief
aan de overheid.

Participate in order to reform the
bureaucracy, so you can implement
solutions faster.
Do stay politicans & civil servants too lazy
of too unscrupulous ...you move on to the
legal procedure I describe in PDF
'CriminaleÇriminal polce = More
streetviolence'.

•

Participate in order to anticipate on
anarchy
Publish you file
for a legally correct solution
on a website.
Announce publication
in your first letter
to the government.

Have a day in in my EQ-wisdom 2010.....
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