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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Graag presenteren wij in dit overzicht de activiteiten die door Route66 zijn georganiseerd in 2017. Bij de 
activiteiten maken we een onderscheid tussen het vaste en het facultatieve deel van het programma. Het vaste 
deel is de kern van het programma, waarbij aanwezigheid wordt verwacht (excl. buitenlandreis). Het facultatieve 
deel wordt vormgegeven afhankelijk van de behoeften van de Routers door het jaar heen. In navolging van de 
activiteiten staat in dit activiteitenoverzicht ook weergegeven welke commissies dit jaar actief zijn geweest, welke 
projecten dit jaar zijn opgestart en/of afgerond en wat het alumni-bestuur heeft gedaan. 
 
Het hele programma is mogelijk gemaakt door de enthousiaste, ambitieuze en inspirerende inzet en organisatie 
van alle veertig routers die dit jaar aan het programma hebben deelgenomen. Het bestuur had daarbij drie 
speerpunten benoemd voor de invulling en vormgeving van het programma: 

1. Meer investeren in de samenwerking met de politiek en de vereniging. 
2. Meer relevant worden voor de politiek en de vereniging. 
3. Beter communiceren wat Route66 doet. 

 
Samenwerking met de politiek en de vereniging 
Met het Landelijk Bestuur en in samenwerking met het Landelijk Bureau en de Talentencommissie is gewerkt aan 
een gezamenlijke notitie. Aan de hand van deze notitie zijn afspraken gemaakt over een betere taakverdeling 
tussen Route66 en de partijorganisatie (ondersteuning partij en belang zelfsturing Route), scouting en 
talentontwikkeling (begeleiding en ontplooiing Routers) en de organisatie van het alumni-netwerk (meer benutten). 
 
De samenwerking met de politiek heeft vorm gekregen door meer te investeren in de samenwerking met de 
politieke fracties in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement. We hebben de verschillende 
fracties bijvoorbeeld meer betrokken bij de activiteiten in het jaarprogramma, hebben bezoeken georganiseerd 
aan alle de drie fracties en hebben daar meer inhoud aan gegeven en geïnvesteerd in gezamenlijke projecten.  
 
Relevantie voor de politiek en de vereniging  
De relevantie voor de politiek en de vereniging komt bijvoorbeeld terug in opvolging van Route-zaterdagen, 
projecten en een betere doorstroming van Routers binnen de partij. Met meer dan tien Routers uit de huidige 
twee lichtingen die opgaan voor gemeenteraden, en een Router die lid is geworden van het Landelijk Bestuur, 
komt de relevantie voor de partij ook terug in de inzet van individuele Routers.  
 
Communiceren wat Route66 doet 
Een ambitie van het bestuur was ook om richting de lokale en regionale afdelingen meer gestructureerd te 
communiceren. Dat gaat aan de ene kant om het zenden wat Route66 doet en hoe het waardevol kan zijn voor de 
partij. Aan de andere kant gaat het om het ophalen van projecten en goede kandidaten om deel te nemen aan het 
programma. Verder is blijvend geïnvesteerd in digitale communicatie over onze activiteiten via sociale media. En 
er wordt werk gemaakt van ambassadeurs in de afdelingen en regio’s. 
 
Wij hebben ervan genoten en wensen onze opvolgers Thirza Troost, Lisanne Evers, Hans Dijkhuizen en Dov 
Ballak, en de rest van de Lichting 2017, veel succes in het jaar 2018. Wij zien in ieder geval uit naar een 
waanzinnig en schitterend Lustrumfeest in juni 2018! 
 
Hartelijke groet, 
Het Routebestuur 2017 
 
Edward Boon, voorzitter 
Hilke Grootelaar, secretaris 
Mattijs Loor, penningmeester 
Michael van der Plaat, programmacoördinator  
 
 

Route66 is het talentontwikkelingsprogramma waarmee D66 jonge professionals aan 
zich probeert te binden. Het programma duurt twee jaar en bestaat uit 40 deelnemers 
(leeftijd 25 – 33 jaar), waarbij elk jaar 20 deelnemers in- en uitstromen. Het is een 
groep mensen met verschillende professionele achtergronden, van een leraar tot een 
promovendus, van een ambtenaar tot een acteur. Zij krijgen met dit programma de 
kans om hun maatschappelijke en politieke kennis/netwerk te verbreden. 



 
Algeheel overzicht 
 
 
Vaste programma 
 
Route-zaterdagen (RZ)  
RZ Februari Koloniaal erfgoed (politiek-actueel) 

RZ Maart Campagne #TK2017 (vaardigheden) 
RZ April Kansengelijkheid 
RZ Mei Verborgen prostitutie 
RZ Juni Dreiging aan de grens: Rusland 

RZ Juli Toekomst van Europa (alumni) 
RZ September Politiek en Theater (vaardigheden) 
RZ Oktober Privacy: heb ik wel/niet wat te verbergen 
RZ November Formatie (politiek-actueel) 
RZ December Democratie 2.0 

 
Overige vaste activiteiten 
Introductieweekend  

Vaardighedenweekend Route in de Raad: raadssimulatie 
Buitenlandreis Brexit: Cardiff en Birmingham 
Voorjaarscongres C105  
Najaarscongres C106  

 
Facultatieve programma 
 
RouteTalks (RT)1 
RT Jacques Wallage oud-fractievoorzitter (PvdA) 
RT Ahmed Aboutaleb burgemeester in Rotterdam (PvdA) 

RT Abdeluheb Choho wethouder in Amsterdam (D66) 
RT Gerrit Zalm oud-minister en op dat moment geen formateur (VVD) 
RT Jack de Vries oud-staatssecretaris en spindocter (CDA) 
RT André Rouvoet oud-partijleider en oud-vicepremier (CU)  
RT Binyomin Jacobs opperrabijn 

RT Barbara Baarsma topeconoom en Kroonlid van de SER (D66) 
RT Michael van Praag bondsvoorzitter KNVB 
RT Kajsa Ollongren oud-wethouder en locoburgemeester in A’dam en vicepremier (D66) 

 
RouteColleges (RC) Bezoek aan de fracties Overige activiteiten 
RC Basisinkomen Eerste Kamerbezoek Symposium (met GL en de PvdA) 
RC Palestina-conflict Tweede Kamerbezoek Academiedag (met de JD) 
RC Gezond oud worden EP- en ALDE-fractiebezoek Refugeereis naar Libanon 
RC Effectief Altruïsme   Sportdag (ook open voor alumni) 
RC Urgenda voor niet-juristen 
(uitgesteld tot 2018 wegens sneeuw) 

   

 
Commissies 
 
Commissies en dergelijken 
Communicatiecommissie Kascommissie 
Selectiecommissie Sinterklaascommissie 
Verkiezingscommissie Lustrumcommissie: 10-jarig bestaan Route! 
Evaluatiecommissie Huisfotografen 

  

                                                             
1 De nieuwe naam voor Jurassic Parks. 



Projecten 
 
Projecten 2017  
Bezoek congres Afek Tounes in Tunesië (afgerond) voor D66 Internationaal 
Midden-Oostendag (afgerond) met D66 Internationaal 
Ondersteuning Zeeland (afgerond) voor Landelijk Bestuur 
Visualiseren gedachtegoed D66 (afgerond) voor Landelijk Bureau 
Innovatie-infrastructuur (vrijwel afgerond) voor D66 Utrecht 
Deeleconomie (vrijwel afgerond) voor D66 Utrecht 
Groeien over grenzen (afgerond) voor/met Landelijk Bureau 
Denktank Energietransitie (in progress / doorlopend) met Tweede Kamerfractie 
Evaluatie Verkiezingsprogramma TK2017 (in progress) voor Landelijk Bestuur 
Evaluatie Verkiezingscampagne TK2017 (in progress) voor Landelijk Bestuur 
Q&A met de Senaatsfractie (afgerond) voor de Senaatsfractie 
Mentorprogramma (in progress / doorlopend) met het Landelijk Bestuur 
Onderzoek partijfinanciën (in progress) met het Landelijk Bestuur 
Campagnestrategie woningmarkt Den Haag (staat uit) voor D66 Den Haag 
Campagneplan D66 Zuid-Holland (staat uit) voor D66 Zuid-Holland 
Ondersteuning Masterclass Zuid-Holland (staat uit) voor D66 Zuid-Holland 
Evaluatie GR2018 (staat uit) voor Landelijk Bestuur 

 
Programma alumni-bestuur 
 
Alumni-activiteiten  
Nieuwjaarsborrel 

Route-zaterdag alumni (gelijk aan de RZ Juli) 
RouteTalk XL 

 
NB: overzicht Routers weggehaald wegens publicatie. 
  



Vaste programma 
 

Introductieweekend – 20 t/m 22 januari 2017 
 
Locatie:  Utrecht, Fort aan de Klop 
Column:  Een Brave Burger  
 
In het introweekend is het jaarprogramma opgesteld, nadat 
we een brainstorm hebben gehad en van inspiratie waren 
voorzien door Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven en 
EP-lid Marietje Schaake. Verder hebben we bezoek gehad 
van LaBu-directeur Saïd Kasmi. Ten slotte is natuurlijk voor 
de nodige ontspanning gezorgd met een middag lasergamen 
en een gezellig programma op de vrijdag- en zaterdagavond. 
 
 
 

Route-zaterdag februari – 4 februari 2017 
 
Thema:   Koloniaal erfgoed (politiek-actueel) 
Locatie:  Amsterdam, Tropenmuseum 
 
Bij de eerste Route-zaterdag van het jaar is aandacht besteed aan 
het thema Koloniaal Erfgoed. Een beladen thema waarbij  onder 
meer onze geschiedenis en cultureel erfgoed onder de loep zijn 
genomen en zaken als ‘wit privilege’ werden besproken. Na een 
inleiding door Riemer Knoop gingen we in discussie met een 
panel van Mpanzu Bamenga, Wim Manuhutu, Jeftha 
Pattikawa en René Rouwette. Na de lunch kregen we ook een 
rondleiding door Wayne Modest. Een indrukwekkende zaterdag! 
 
Column: De meest ongemakkelijke verjaardag ooit 
 
 
 
Route-zaterdag maart – 4 maart 2017 
 

Thema:   Campagne #TK2017 (vaardigheden) 
Locatie:  Groningen, VRIJDAG en stadscentrum 
 
Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur kun je niet anders dan vol in de 
campagnemodus gaan! Dat heeft Route dan ook gedaan tijdens de maart-
zaterdag. Na een stoomcursus canvassen door Nelleke Hijmans, een verhaal 
over de rol van sociale media door Fleur Gräper en een inspirerend verhaal van 
ervaringsdeskundige in het campagnevoeren Abele Kamminga gingen we de 
straat op. Daar is Route langs de deuren geweest, voordat we samen met 
vrijwilligers uit de campagnebus de Groningen-stad hebben platgelopen.  
 
De campagne was geslaagd, na de Tweede Kamerverkiezingen kwamen we met 
19 zetels in de Tweede Kamer. Aan onze inzet heeft het niet ontbroken! 
 
Column:  Jullie zijn gek!? 
 
 
 

 
Route-zaterdag april – 1 april 2017 
 
Thema:   Kansen voor iedereen  
Locatie:  Venlo 
 
D66 is de partij van kansengelijkheid, maar hoe werkt dat in de 
praktijk? Om daar meer over te leren ging Route naar Limburg, om 
daar te spreken met ‘de gewone Nederlander’ (al heette die toen 
nog niet zo). Voor we in gesprek gingen met enkele mensen die veel 
te maken hebben met het sociale domein krijgen we een 
luistertraining aangeboden door Victor Pierau. Aan het einde van 
de dag volgt tot slot een panel met diverse lokale en regionale 
politici. Het was een dag met indrukwekkende en indringende 
verhalen, die voor de verandering kwamen buiten onze “bubbel”. 
 
Column: Dit is géén 1 april grap  
 
 
 
 



Vaardighedenweekend – 21 t/m 23 april 2017 
 
Thema:   Route in de Raad: raadssimulatie 
Locatie:  Zevenaar en Arnhem, o.a. gemeentehuis 
Column:  In het belang van Rommeldam 
 
Met meer dan tien Routers met ambities bij de GR2018 is het 
nuttig om te leren hoe het gaat in de raad. Dit deed Route dan 
ook, een weekend lang. Na een presentatie van landelijk 
bestuurslid en oud-wethouder Michiel van der Eng behandelden 
een college en raad bestaande uit Routers een voorstel in 
commissie en raad, onder begeleiding van Susan van Ommen, 
Joris van Egmond, Jan Engels, Esther Dauphin, Marije Arah, 
Wouter Saes, Sina Salim en Hans Giesing.  
 
RZ Mei – 6 mei 2017 

Thema:   Verborgen prostitutie 
Datum/Locatie: Amsterdam, Leger des Heils 
Column:  Prostitutie, legaal, maar niet normaal 
 
In mei stelde Route een controversieel onderwerp aan de orde: 
prostitutie. We vingen de dag aan met sprekers van het Leger des 
Heils, de Nationale politie, Stichting Hulp en Opvang Prostituees en 
een ervaringsdeskundige. De dag werd afgesloten met intrigerende 
discussies met, en tussen, Kamerleden Jan Paternotte (D66), 
Gert-Jan Seegers (CU) en raadslid Diederik Boomsma (CDA). 
De dag bleek voer voor meer debat tussen D66 en CU: onder 
ogenschijnlijke verschillen zitten ook overeenkomsten. 
RZ Juni – 3 juni 2017 

 
Thema:   Rusland: dreiging aan de grens 
Datum/Locatie: Amsterdam, Hermitage 
 
In juni richtten we onze blik op Rusland. Al decennia gaat dreiging uit van 
deze reus aan de grens, maar wat drijft de Russen? In de Hermitage kregen 
we college van Steven Derix (NRC) en Nicolaas Kraft van Ermel (RUG). 
Ook ging Hermitage-directeur Cathelijne Broers met ons in gesprek over 
de Russisch-Nederlandse relatie. Haroon Sheikh (cultuurfilosoof), 
Maarten Groothuizen (D66), Hubert Smeets (NRC) en Nicolaas Kraft 
van Ermel namen deel in een paneldiscussie. En de dag werd passend 
afgesloten door Edwin Trommelen, die ons vertelde over de Russen en 
hun wodka! 
 
Column: Begrip opbrengen voor Rusland 
 
RZ Juli – 1 juli 2017 

Thema:   Toekomst van Europa (met alumni-BBQ) 
Datum/Locatie: Utrecht, EKKO en ROOST 
 
Op deze juli-zaterdag waren ook de alumni welkom. In de ochtend 
werd ons geheugen over Europese integratie en theorie opgekrikt 
door Jan Slijkhuis en Natasja Reslow. In de middag gingen we in 
workshops aan de slag met een nieuwe boodschap voor Europa. Dat 
deden we vanuit het perspectief van de verkoop: stel een 
marketingplan op voor de EU (door AAIM, Raymond van Doorn). De 
dag werd afgesloten met een uiterst geslaagde ‘braai’ aan het water! 
 
 

 
RZ September – 2 september 2017  
 
Thema:   Politiek en Theater (vaardigheden)  
Datum/Locatie: Den Haag, bij de Jonge Democraten en het LaBu 
Column:  Politici zijn ook (publieke) acteurs 
 
Politiek is theater: dat was de gedachte achter deze zaterdag. Na een theatrale 
lezing door Boris van der Ham werd daarom snel gestart met workshops door 
Thomas Hart, Marieke van den Bogaart, Walther Verhoeven, Caja van 
der Poel, Nick Renooij, Tom Kortbeek en John Bijl. Routers werden 
getraind op onder meer speechen, camera, debat en logopedie. Die nieuwe 
vaardigheden werden plenair op een expressionistische wijze te berden 
gebracht. De dag was een goede verkenning om te leren op welke vlakken 
Routers zich verder kunnen trainen. 
 
 
 



RZ Oktober – 7 oktober 2017 
 
Thema:   Privacy: heb ik wel/niet wat te verbergen? 
Locatie:  Rotterdam, Biercafé De Pelgrim  
 
Ongevraagd was deze Route-zaterdag sterk politiek-actueel, aangezien het 
referendum over de WIV of ‘sleepwet’ rond deze tijd bekend werd gemaakt. 
De dag startte dan ook met een gesprek met de initiatiefnemers van dit 
referendum. Wat studenten al niet kunnen bereiken! Vervolgens hoorden wij 
de visie van de AIVD, maar uiteraard kunnen we die namen hier niet 
neerzetten. In de middag gingen we in groepjes en plenair in discussie met 
Antoinette Laan (fractievoorzitter VVD Rotterdam), Ton Siedsma (Bits of 
Freedom) en Anne Fleur van Veenstra (voorzitter D66 R'dam).  
 
Column:  Oorzaak en gevolg, veiligheid en privacy 
 

Buitenlandreis – 12 t/m 15 oktober 2017 
 
Thema:   Brexit 
Datum/Locatie: Cardiff (Wales) en Birmingham (Engeland) 
 
Waar ga je met de buitenlandreis heen als je een tot Nederlander 
genaturaliseerde Brit in je groep hebt? Precies, het Verenigd Koninkrijk! 
Onze vrienden aan de andere kant van de Noordzee behaagden het om 
afscheid te nemen van de Europese Unie. Waarom? Route zocht het uit 
in een reis door Cardiff en Birmingham. Daar gingen we onder meer op 
bezoek bij LibDems in beide steden, een werkgeversorganisatie, de PV 
van de EU in Wales, de middenstand in Birmingham en veel meer. 
 
Artikel: Route66 in de UK (zie pagina 35) 
 
 
 
RZ November – 4 november 2017 

Thema:   Formatie (politiek-actueel) 
Datum/Locatie: Den Haag, A. Van Beyerenstraat 4 
 
De eerste politiek-actuele zaterdag, waarvan het 
onderwerp pas in de loop van het jaar werd bepaald, 
ging over de formatie. De formatie was net afgerond, 
maar hoe gaat zoiets en waar moet je rekening mee 
houden met onderhandelen? In de ochtend gingen we 
hierover in gesprek met Kees Brouwer (‘de Wouter-
tapes’) en Niels Hoefnagels (gedeputeerde Utrecht). 
In de middag vervolgde we ons gesprek met het 
perspectief van Kamerlid Jan Paternotte en de 
ervaring binnen en buiten de partij van Senator Joris 
Backer. 

 
RZ December en afscheidsavond – 2 december 2017 
 
Thema:   Democratie 2.0 
Datum/Locatie: Utrecht, Stadhuis 
 
Route-jaar 2017 werd afgesloten met een zaterdag over nieuwe 
vormen van democratie, waarna ook Sinterklaas en Veelkleurige Piet 
langskwamen om te kijken of iedereen zoet is geweest. De dag 
begon met colleges van Fleur Jongepier (Camebrigde) over 
theoretische modellen en Meine Henk Klijnsma (BZK) over het 
werk van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. In de middag 
werd door Routers geëxperimenteerd met stemming door loting en 
vertegenwoordiging. En als afsluiting werd onder leiding van Has 
Bakker gediscussieerd met Paul Lucardie (politicoloog), Marcel ten Hooven (journalist) en Marije van den 
Berg (onderzoeker). 
 
Congressen C105 en C106 – 28 januari 2017 (Nieuwegein) en 18 november 2017 (Leeuwarden) 
 
Route66 is bij elk congres van de partij aanwezig met een stand en neemt ook inhoudelijk deel aan het 
programma. Zo is in samenwerking met onze alumni weer een Jurassic Park XL georganiseerd en hebben Sahidah 
en Hilke een Q&A met de Senaatsfractie tot stand gebracht. Dit jaar werden ook weer de nodige Routers gekozen 
voor formele functies in de vereniging. Zo is Thomas tegenwoordig lid van het Landelijk Bestuur en is Sahidah lid 
geworden van de landelijke geschillencommissie van onze vereniging. 
 
 
 



Facultatieve programma 
 
RouteTalks 
 
Dit jaar hebben we maar liefst tien RouteTalks georganiseerd. Daar waar voorgaande jaren vooral met D66-
politici is gesproken, spreken we nu steeds vaker met meer politici van andere partijen en maatschappelijke 
organisaties. Dit jaar is bijvoorbeeld gesproken met de opperrabijn, de heer Binyomin Jacobs, en KNVB-preses 
Michael van Praag, die wij ontmoeten tijdens een rondleiding over het KNVB-complex. De heer Van Praag sprak 
daar over de rol van sport in de politiek en ook vooral over het belang van politiek in de sport. 
 
Een interessant gesprek over actuele ontwikkelingen was met Ahmed Aboutaleb, in het indrukwekkende 
stadhuis van Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb sprak over de rol van een burgemeester en zijn positie binnen 
de Partij van de Arbeid. Een groot deel van het gesprek ging echter ook over de hectiek rondom het Turkse 
Consulaat-Generaal en de invloed daarvan op de Tweede Kamerverkiezingen. Een andere PvdA-prominent 
waarmee Route in gesprek ging was oud-fractievoorzitter Jacques Wallage, die ook informateur was in 2010.  
 
Met Gerrit Zalm is in ‘zijn’ oude ABN AMRO-gebouw gesproken over zijn visie op de politiek. Interessant was dat 
de heer Zalm toen nog geen informateur was en dat zijn voorkeur ook niet direct bij een meerderheidscoalitie lag. 
De nuchtere blik van Zalm op de politiek heeft hem vast geholpen met een succesvolle formatie van het kabinet 
Rutte-III (lees hier de column van Hans en Dov). In hetzelfde gebouw sprak Route met topeconoom van de 
Rabobank en Kroonlid van de SER Barbara Baarsma. Het gesprek ging over politiek in het bedrijfsleven, het 

‘maken’ van carrière en kennisdeling in de Rabobank.  
 
Verder is een huiskamergesprek georganiseerd met de 
Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho, toen nog kandidaat-
lijsttrekker in Amsterdam. En we hebben de christelijke politici 
André Rouvoet (CU) en Jack de Vries (CDA) ontmoet (lees 
hier de column van Benjamin). Last but not least kan Route66 
voor het eerst in gesprek met een zittende vicepremier van D66. 
Dit aangezien D66 voor het eerst sinds de oprichting van Route66 
deelneemt aan een kabinet. Op 18 december pakken wij deze kans 
dan ook met beide handen aan en spreekt Route met vicepremier, 
oud-wethouder en oud-Locoburgemeester Kajsa Ollongren.  

 
RouteColleges 
 
Vorig jaar is onder meer door Hester begonnen met het concept van RouteColleges. Dit zijn sessies die niet per se 
gericht zijn op de ervaringen van een persoon, zoals bij een RouteTalk, maar op een thema. Een Router of een 
expert op diens vakgebied deelt kennis met een groep geïnteresseerde Routers.  
 
Zo heeft Router Sjir Hoeijmakers dit jaar zijn kennis gedeeld over het Basisinkomen en Effectief Altruïsme. Sjir 
is sinds januari 2017 directeur en mede-oprichter van Effectief Altruïsme Nederland. Deze stichting heeft, als deel 
van de wereldwijde beweging ‘effective altruism’, tot doel mensen aan te moedigen en in staat te stellen zoveel 
mogelijk goed te doen (lees hier de column van Sjir). Router Dov Ballak heeft een college gegeven over gezond 
oud worden. Dov heeft een PhD én Postdoc gedaan in dit onderwerp nam ons mee in de biologische en 
fysiologische processen die verouderen veroorzaken en de implicaties die dit met zich meebrengt.  
 
Verder is samen met Laurens-Jan Brinkhorst en 
Martin Sieperhorst van The Rights Forum een avond 
besteedt aan het Palestijnse Conflict. Edward Boon en 
Thijs van Reekum hebben enkele Routers meegenomen 
in de oorsprong en insteek van dit conflict en hebben 
toekomstige mogelijkheden geschetst (lees hier de 
column van Steven). Ten slotte organiseren Hilke 
Grootelaar en Hans Dijkhuizen een laatste 
RouteCollege over de baanbrekende Urgenda-uitspraak. 
Elbert de Jong vertelt als juridisch expert wat de 
achtergrond en implicaties van de rechtelijke uitspraak 
zijn, die de overheid dwingt meer te doen om de 
afspraken over CO2-reducatie en klimaatverandering te halen (helaas is dit college wegens sneeuw opschoven). 
 

 

RouteTalks zijn gesprekken met politici, bestuurders en mensen die hun sporen in de maatschappij 
op een andere wijze hebben verdiend. In deze zogenoemde RouteTalks gaan max. 10-12 
deelnemers van Route66 het gesprek aan over de drijfveren, ambities en ervaringen van deze 
mensen of over thema's die hen bezighouden. Een gesprek duurt meestal een uur á anderhalf uur. 
 

RouteColleges zijn bijeenkomsten waarin Routers of experts hun kennis over een bepaald thema 
delen met (andere) Routers. In deze zogenoemde RouteColleges verdiepen max. 10-12 deelnemers 
van Route66 zich in dit politieke of maatschappelijke thema om kennis op te doen. Voorbeelden 
zijn het Palestijnse conflict, gezond ouder worden of de zorg. Een college duurt meestal anderhalf 
uur á twee uur en is vooral gericht op leren, maar kan ook gebruikt worden voor discussie. 
 



Bezoek D66-fracties 
 
Om de band tussen Route66 en de politiek te versterken zijn dit jaar bezoeken georganiseerd aan de fracties in 
de Senaat en Tweede Kamer en aan de delegatie in het Europees Parlement. In de vergaderzaal van de Senaat 
sprak een grote groep Routers met fractievoorzitter Thom de Graaff en Alexander Rinnooy Kan over hun werk 
in de Senaat en de rol van die Eerste Kamer. Aansluitend hierop werd op het Landelijk Bureau een persoonlijk 
gesprek gevoerd met senator Henriëtte Prast. Het werd een interessant gesprek over hoe je senator wordt, de 
relevantie van de Senaat, het verschil met de Tweede Kamer, fractiediscipline en persoonlijke drijfveren. 
 
Normaal gesproken is de bestemming van de jaarlijkse buitenlandreis om het jaar Brussel. Zo ook vorig jaar, dus 
dit jaar konden we naar het VK. Dit jaar is een groep Routers echter ook naar Brussel afgereisd. In een druk 
doordeweeks programma bezocht een klein dozijn Routers een vergadering van de ALDE-fractie onder 
voorzitterschap van Guy Verhofstadt, spraken zij bij de Permanente Vertegenwoordiging met Martijn de Grave 
over Brexit en lunchten zij met onze EP’ers Sophie in ’t Veld, Marietje Schaake en Matthijs van Miltenburg 

om te spreken over Brexit en de vluchtelingenproblematiek. Na de 
lunch stonden gesprekken op het programma met Sietse Wijnsma 
(oud-Router werkzaam in Brussel) en Catherine Bearder (het enige 
EP-lid voor de LibDems). 
 
Door de langdurige formatie duurde het even, maar eind november 
stond ook het bezoek aan de Tweede Kamer op de agenda. Bijna de 
helft van de veertig Routers bezocht de Tweede Kamer. Daar stond 
eerst een rondleiding op het programma, gevolgd door een gesprek 
met Carolina de Fey (politiek secretaris) en Marieke de Vries 
(ambtelijk secretaris). Met deze dames sprak Route over strategische 
keuzes van de fractie en de wereld achter de Kamerleden. Na het 
gesprek leerden de Routers in een gesprek met Kamerlid Rob Jetten 
en fractievoorzitter Alexander Pechtold over de formatie, het leven 
als nieuw en ervaren Kamerlid en de ins-and-outs van de formatie. 

Overige activiteiten 
 
Het is inmiddels een traditie dat Route66 met de Jonge Democraten een Academiedag organiseert. De dag stond  
dit jaar in het teken van talentontwikkeling. Senator Paul Schnabel sprak over het belang van Bildüng en de rol 
van onderwijs hierin. Kevin Brongers, die nu JD-voorzitter is, sprak over zijn persoonlijke ervaringen en de 
impact van goed onderwijs daarin. Na de lunch was het aan oud-Router en senator Annelien Bredenoord om de 
aanwezigen te leren over het belang van opleidingen en talent scouting in de partij. Dit sloot goed aan op de 
workshop van Joan Nunnely over talent en de plannen voor een 
mentorprogramma binnen D66 (gepresenteerd tijdens het Els 
Borst Netwerk Event door Router Sarah). De dag is afgesloten met 
een panel met Mitchel Eijkemans (JD), Margot Aelen (oud-
Router) en Annelien Bredenoord, gevolgd door een goede borrel. 
 
Een andere traditie is inmiddels dat Route samen met de 
jongerenafdeling van de wetenschappelijke bureaus van 
GroenLinks en de PvdA, Hellingproef en JongWBS, een Symposium 
organiseert. Het Symposium stond dit jaar in het teken van 
veiligheid. Sprekers waren Dick Schoof (NCTV), Joris 
Voorhoeve (oud-minister) en Paul Depla (burgemeester Breda). 
Enkele workshops werden gegeven door Astrid Oosenbrug (oud-
Kamerlid), Jeanine de Roy van Zuydewijn (Universiteit Leiden), 
Pieter Tops (auteur) en Isabelle Diks (Tweede Kamerlid GL). 
 
Dit jaar is voor het eerst een initiatief genomen om, naast de meer platonische activiteiten, ook een sportieve 
activiteit te organiseren: een Route66 Sportdag. Ongeveer een dozijn (oud-)Routers is hiervoor afgereisd naar 
Flevoland om in een ‘Expeditie Route’ om de medailles te strijden en een workshop windsurfen te volgen. Het 
team van Thirza, Dov, Sjir en Michael ging er met het eremetaal vandoor. Wie daagt hen komend jaar uit? 
 
Verder zijn er verschillende commissies actief geweest: van communicatiecommissie tot selectiecommissie en van 
kascommissie tot huisfotografen (dank Wouter en Marije!). Er zijn talloze projecten opgezet en ook het 
alumnibestuur heeft een aantal mooie activiteiten georganiseerd. Hebben we dan alles benoemd wat dit jaar is 
gebeurd? Zeker niet. Naast hetgeen van Route, was er ook veel dóór Routers: een reis naar Libanon, deelname 
aan de Gaypride, drie lijsttrekkers bij de GR2018, nog meer kandidaten op lokale lijsten, leuke discussies, feestjes 
en talloze app-groepen en al wat dies meer zij. Al deze activiteiten zijn tot stond gekomen door de tomeloze en 
enthousiaste inzet van de huidige Routers, waar nodig met hulp van oud-Routers en de rest van de partij.  
 
Het was weer een geweldig Routejaar! 


