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GroenLinks maakt flinke slagen in het
land dankzij eigen community Plek
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In de politiek moet je van veel markten thuis zijn. Bastiaan
de Leeuw is fractievoorzitter van GroenLinks in Alkmaar
en projectleider op het Landelijk Bureau van de partij in
Utrecht. Met twee benen in de dagelijkse politiek weet
hij waar collega’s in het land behoefte aan hebben. “We
groeien hard en gooiden hoge ogen bij de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekende een flink aantal
nieuwe raadsleden. We hadden behoefte aan een centrale
plek waar alle raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden
elkaar vinden en helpen”, vertelt De Leeuw. “Van NoordoostGroningen tot Zuidwest-Zeeland, en van de tien GroenLinksraadsleden in Amsterdam tot eenpitters bij kleine gemeenten.”

Direct contact smaakt naar meer
In de aanloop naar de verkiezingen werkten de lokale campagneleiders en
fractievoorzitters met Slack. “Het directe contact beviel goed. Maar het zou
voor ons onbetaalbaar zijn om de betaalde versie van Slack met grotere
aantallen te gebruiken.”

Slagkracht en clubgevoel vergroten
De Leeuw bracht ruim 650 raadsleden en 110 wethouders bij elkaar op Plek.
Er zijn meer dan 100 afdelingen actief binnen de partij. Voor elke provincie en
fractie, maar ook voor thema’s als zorg, dierenwelzijn en milieu is er een eigen
groep op Plek.
Het uiteindelijke doel: de politieke slagkracht vergroten doordat je kennis
ontsluit en gebruikmaakt van de ervaring van anderen. “Tegelijkertijd willen we
het clubgevoel versterken. Eens in de twee weken verschijnt er een interview
met een raadslid op Plek. Die human interest komt goed tot zijn recht op Plek.
Het wordt ook goed gelezen.”

Met Plek is er nu een veilig en
gebruiksvriendelijk alternatief
voor Facebook en WhatsApp.

De Leeuw kwam uit bij Plek. “Het is een Nederlands bedrijf. De lijnen zijn
kort en dat is een prettige manier van werken. Dat merkten we direct aan hoe
ze ons begeleidden bij het in gebruik nemen van Plek Sociaal Intranet. En ze
zijn helder over wat er van onszelf nodig is om ons platform te laten slagen.
Bijvoorbeeld om goed uit te leggen aan collega’s dat kanalen als Facebook
en WhatsApp niet geschikt zijn voor onze doelen, zonder Plek aan ze op te
dringen.”

Mensen stellen heel concrete vragen op Plek, vertelt De Leeuw. “Iemand
deelde de kritische vragen van een andere partij over een oproep van
Statiegeld Alliantie aan de overheid om ook op kleine flesjes en blikjes
statiegeld te gaan heffen. In no-time kwamen er veel reacties met tips voor
hoe je daarop zou kunnen reageren. Voorheen was het lastig om input te
verzamelen. Nu bereik je op Plek in één keer alle raadsleden die duurzaamheid
in hun portefeuille hebben, plus verschillende wethouders die ermee te maken
hebben.”

Belangrijke reden om voor Plek te kiezen was het gemak waarmee je (veilig)
een-op-een kunt chatten, vertelt De Leeuw. “Daarop haakten veel aanbieders
af. Plek biedt een volledige app, in plaats van een website die geschikt wordt
gemaakt voor mobiel. En ze leggen qua functionaliteit echt het accent op
samenwerken.”

De volgende stap voor GroenLinks is om ook bestuursleden uit te nodigen op
Plek. De Leeuw overweegt daarvoor Plek’s nieuwe Innovatiereactor in te zetten
om gericht vragen uit te kunnen zetten, waarop (bestuurs)leden ideeën kunnen
indienen. Ook gaat de partij Plek inzetten voor campagnemedewerkers.
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