
PARTNERS ZOEKEN HOOGTEPUNTEN VAN DE WEBINARS

In dit document worden de belangrijkste aanbevelingen gegeven voor het onderdeel “partners 
zoeken”, die werden gedeeld tijdens de webinars van het Forum voor het Europees burgerinitiatief. 
De aanbevelingen zijn per onderwerp gegroepeerd en zijn uit het volgende webinar afkomstig:

 Webinar "Partners zoeken", 2018  

Belangrijkste conclusies 
 

1. Om een Europees burgerinitiatief te starten moet een groep organisatoren worden 
opgericht met ten minste zeven leden die in zeven verschillende EU-lidstaten wonen.

2. Het is van groot belang dat er voldoende partners zijn om een succesvolle campagne uit te 
voeren en handtekeningen te verzamelen. De organisatoren mogen niet schromen zo snel 
mogelijk contact op te nemen met mogelijke partnerorganisaties.

3. Nationale partners zijn van fundamenteel belang voor het welslagen van een campagne. 
Hoewel het goed is om over een groot Europees netwerk te beschikken, zijn de nationale 
partners de grootste hulp bij het verzamelen van handtekeningen ter plaatse. 

Verdere relevante punten

Tijdstip

 Om partners te zoeken, is het van cruciaal belang zo vroeg mogelijk contact op te nemen 
met organisaties in andere lidstaten. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden tussen 
de partners duidelijk worden afgebakend.

 Het is belangrijk een realistisch beeld te krijgen van de capaciteiten van partners en hoe zij 
het initiatief in de verschillende lidstaten kunnen ondersteunen.

 Organisaties moeten hun doelen van meet af aan goed hebben omschreven. 
 Het is belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om vanaf een vroeg stadium 

een succesvolle campagne te voeren.

Soort partners

 Partners kunnen bemiddelaars (sympathisanten), sponsors, influencers (politici, 
beroemdheden) en vrijwilligers zijn.

 Het belangrijkst is het dat partners divers, talrijk en proactief zijn, en verspreid over de hele 
EU.

 Het zou een goede strategie kunnen zijn om de leden van het Europees Parlement te 
benaderen om hun te vertellen over het initiatief en wat ermee wordt beoogd.

 Het is een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen het versterken van lokale 
campagnes die de mensen ter plaatse beheren, enerzijds, en het centraal coördineren van 
de campagne, anderzijds.

 De organisatoren moeten een alliantie opbouwen van ongeveer 100 organisaties die 
beloven te helpen handtekeningen te verzamelen.

Interactie met partners

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-look-partners-2018_nl


 Alle leden van de groep organisatoren moeten zeer betrouwbaar zijn.
 De organisatoren moeten zeer zorgvuldig omgaan met het gebruik van logo’s. Zij mogen die 

alleen gebruiken wanneer de steun van een specifieke organisatie definitief is gewaarborgd.


