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CV: Elena
Ken je

dat....? Wist je

  •  ... commissievoorzitter Guus een echte grammarfreak is?
  •  ... Rolduc over een hele mooie bibliotheek beschikt?
  •  ... wij de informele avond in Snowworld ontzettend tof vonden met jullie?
  •  ... commissievoorzitter Robert vroeger vanille-ijs met satésaus at?
  •  ... de lobby vanavond plaats vindt in het Raadhuis van Kerkrade?
  •  ... commissievoorzitter Seán zijn handschoenen vergeten was?
  •  ... jullie morgen vragen over jullie resolutie zullen beantwoorden tijdens de  
         persconferentie?
  •  ... de tijd zo snel gaat, dat we nu al over de helft zijn?
  •  ... morgen het plenaire debat al begint?
  

    Commissie Buitenlandse Zaken, 
subcommissie Mensenrechten heeft 
een mooie resolutie neergezet. 
Het vraagstuk over mediavrijheid 
brengt interessante discussies over 
persvrijheid met zich mee. Gedurende 
de vergadering kwamen de delegatie 
leden erachter dat landen toch wel 
heel verschillend omgaan met de 
persvrijheid. De meningen omtrent 
dit thema zijn dan ook verdeeld. De 
commissie ging op zoek naar de beste 
oplossingen. Door de grote verschillen 
tussen de landen kwam er over het 
invoeren van een ‘globale wet’ daarom 
ook enkele ophef. Er worden  vragen 
gesteld zoals ‘Wanneer is een journalist 
in gevaar?’ en ‘Hoe zorg je ervoor dat 
een journalist veilig is? ‘

 
   Hierbij komt ‘Fake News’ kijken, vanwege 

diens de afgelopen tijd zijn intrede 
gemaakt in social media en komt 
vanwege de actualiteit dan ook ter 
sprake gedurende de vergadering.
Bestaande wetgeving omtrent 
persvrijheid blijkt ook een struikelblok 
te zijn.  ‘’Hoe werkt de Europese 
wetgeving?” en “Welke invloed heeft de 
Europese Unie op  haar lidstaten?’’, zijn 
dan ook belangrijke vragen.

     Er hangt een goede sfeer in de 
commissie MERE. Iedereen is 
geconcentreerd en let op. In het begin 
viel het de commissie nog zwaar om 
met  ‘meneer/mevrouw de voorzitter’, 
te spreken, maar na verloop van tijd 
wende dit. Het moeilijkste voor de 
commissieleden was misschien nog wel 
het behartigen van de belangen van de 
lidstaat, waarbij de eigen mening van 
het delegatielid regelmatig ter zijde 
geschoven diende te worden .

     Commissievoorzitters Guus en 
Elena leiden deze interessante en 
maatschappelijk actuele discussie met 
veel enthousiasme. De twee hebben 
vooraf een duidelijke rolverdeling 
afgesproken binnen de commissie: 
Guus zal de orde handhaven, terwijl 
Elena zal zorgen voor de goede sfeer. In 
de praktijk blijkt dit echter andersom te 
zijn, hetgeen natuurlijk niet wegneemt 
dat ze het harstikke goed doen!

    Commissie MERE met voorzitter 
Elena Marinakis en Guus Joosten 
en commissieleden Lola Kruiskamp, 
Birgit van de Kruijs, Lise Allegaert, 
Nora de Kok, Britt van Eijk, Yves 
Persijn, Romy Litjens, Lidwien Schins, 
Felies Zomerplaag, Indy Zinzen en 
Annelotte Grauzinis. We wensen 
jullie veel succes met lobbyen! 
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   Mei  2017, Commissie Cultuur en 
Onderwijs, delegatie Zweden. April 
2018, journalistenteam; hele andere 
koek. Afgelopen jaar was ik deelnemer 
op de Limburgse MEP Conferentie 
2017. Nerveus, bescheiden maar toch 
vol goede zin kwam ik op het station 
in Maastricht aan. Nooit had ik eraan 
gedacht dat ik bijna een jaar later 
met diezelfde goede zin maar veel 
zelfverzekerder en meer op mijn gemak 
als journalist zou opereren tijdens de 
Limburgse MEP Conferentie 2018.

Column: Een jaar later Ken je

    Jullie maken deze ervaring nu allemaal 
mee (of hebben het meegemaakt als 
het gaat om de commissievoorzitters). 
Het deelnemerschap is slopend, 
interessant, educatief, maar vooral 
een geweldige ervaring waarin je 
herinneringen (en een slaaptekort)
opdoet die je bij zullen blijven. 

  Tijdens en na de conferentie heb ik 
mijn persoonlijke vaardigheden 
en competenties verder kunnen 
ontplooiien. Als deelnemer was ik 
de hele dag bezig met het opstellen 
van een resolutie, waar aansluitend 
het lobbyen bijhoorde. Tijdens het 
lobbyen heb ik mijn resolutie in zo’n 
mate verdedigd dat ik de volgende 
dag tijdens de Plenaire Vergadering 
mijn punt bijna niet meer duidelijk 
heb kunnen maken, met de nadruk op 
bijna.
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Door Myrthe Hertog

   Nu  ik  journalist  ben zie ik precies diezelfde 
instelling terugkomen bij de deelnemers, 
waar ik heel erg enthousiast van word! 
Ook ervaar ik nu de verantwoordelijkheid 
die de commissievoorzitters met zich 
meedragen. Ik merk nu hoe moeilijk 
het voor een commissievoorzitter is om 
zich inhoudelijk niet met de discussie te 
bemoeien. Vergeet daarom niet dat zij de 
gedreven deelnemers van de afgelopen 
conferentie waren. 

      De  Conferentie  meemaken  als deelnemer 
en als journalist zijn twee uitersten. Als 
ik terugkijk naar de vorige Conferentie 
zie dat ik grote sprongen vooruit heb 
gemaakt. Ik hoop natuurlijk dat jullie 
volgend jaar ook kunnen terugkijken 
en zien dat jullie gegroeid zijn en jezelf 
ontwikkeld hebben. Het MEP biedt 
kansen, grijp deze en doe er iets mee!

Sprekers 
over spreken

     De workshop ‘Lobbyen’ werd de 
deelnemers aangeboden door 
Raphaël Lepot.  Door middel van een 
enthousiaste toespraak, gepaste kleding 
en de hulp van een powerpoint wist 
meneer Lepot onze deelnemers de 
kunst van het lobbyen uit te leggen. Hoe 
kun je iemand het best overtuigen van 
jouw resolutie? Om te beginnen is het 
van belang dat de persoon waarmee jij 
spreekt, zich op zijn of haar gemak voelt 
bij jou. Het hebben van sociale charmes 
komt daarbij goed van pas, maar is geen 
must. Om een goede lobbyist te worden, 
zal je altijd open en eerlijk moeten zijn. 
Tijdens het lobbyen kom je erachter wat 
de sterke en zwakke punten van een 
resolutie zijn, waardoor je hier handig 
op in kunt spelen tijdens het Plenair 
Debat. De deelnemers dachten zelf 
ook goed mee. Van alle kanten werden 
er inhoudelijke vragen gesteld, die 
uitgebreid beantwoord werden door de 
spreker. 

     Wat is er belangrijk bij je houding en je 
stemgebruik? Deze vraag mochten de 
deelnemers in groepjes beantwoorden 
en opschrijven. De spreker in een 
getoonde TedTalk liet ons zien dat je, 
ook zonder daadwerkelijke boodschap, 
een boeiend verhaal kunt vertellen. Het 
is dus belangrijk dat je zelfverzekerd 
overkomt en  dat mensen het gevoel 
hebben dat jij weet waarover je praat. 
Fake it until you make it! 

    Hoewel de workshops op een hele 
andere manier gepresenteerd werden, 
kwamen ze uiteindelijk toch op 
hetzelfde neer: hoe je jouw resolutie het 
beste kan presenteren en neerzetten.

    
     Het Pressteam hoopt dat jullie vandaag 

veel opgestoken hebben en wij wensen 
jullie heel veel succes vanavond bij het 
lobbyen!

     Naast de workshop ‘Lobbyen’ werd er 
ook een workshop ‘Presentation Skills’ 
gegeven. De sprekers begonnen deze 
praktische cursus met de woorden 
ethos, pathos en logos. Oftewel: je 
geloofwaardigheid, je gevoelens en je 
argumentatie. Wat erg duidelijk naar 
voren kwam tijdens deze workshop is 
dat wanneer je ethos en pathos sterk 
zijn, het vrijwel niets meer uitmaakt 
wat je nu daadwerkelijk in je logos 
vertelt. 


