
 

Bijlage – Verslag Stichting Wetenschappelijk Bureau Da Vinci 

Doelstelling 

In 2021 is het Wetenschappelijk Bureau Da Vinci opgericht. De doelstellingen / activiteiten 
van het wetenschappelijk bureau zijn in hoofdlijnen te omschrijven als: 

1. Het doen of laten uitvoeren van wetenschappelijk en journalistiek onderzoek op 
maatschappelijke, actuele en politieke thema’s. 

2. Het publiceren dan wel onder de aandacht brengen van onderzoeken en andere 
relevante informatie vanuit het wetenschappelijk bureau, alsmede het uitdragen van 
visie en standpunten in digitale en fysieke media. 

3. Het opzetten van lesprogramma’s en het organiseren, geven of laten verzorgen van 
opleidingen en trainingen voor kandidaten, politici, bestuurders en andere 
groeperingen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk vlak op het gebied van onder 
andere democratie, media, financiën, begrotingen. 

4. Het met teams van experts onderzoeken en verdiepen op thema’s en 
maatschappelijke en politieke onderwerpen ten behoeve van het ontwikkelen van 
visie en standpunten ten behoeve van partijprogramma’s op alle bestuurlijke niveaus 
(landelijk, provinciaal, gemeentelijk). 

Activiteiten 

De activiteiten in 2021 hebben zich in eerste instantie gericht op het opstellen van het 
Startmanifest van BVNL met de kernwaarden. Hiernaast is een start gemaakt met het vinden 
van experts en samenstellen van de eerste expertgroepen. 
 
In 2022 hebben in de aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen een tweetal sessies 
plaatsgevonden ter training en versterking van de gemeentelijke kandidaten. In de loop van 
het jaar hebben de activiteiten zich gefocust op het opstellen van het zogenaamde 
Standpunten ABC. Hiernaast is een aanzet gemaakt voor het partijprogramma. Op het vlak 
van onderzoek is een start gemaakt met een paper over stikstof. 
 
In het najaar en begin 2023 zullen ten behoeve van de provinciale statenverkiezingen in 
maart 2023 vanuit Da Vinci een zestal trainingsdagen (twee maal drie-daagse programma) 
worden gehouden op het vlak van politieke achtergrond, democratie en mediatraining. In 
deze periode zal er tevens worden meegewerkt aan de provinciale verkiezingsprogramma’s. 
Dit zal in samenspraak met de provinciale teams gebeuren. Hiernaast zal er worden gewerkt 
aan de opzet van de website voor Da Vinci, waarop onder andere publicaties en informatie 
over trainingen kunnen worden gepubliceerd.  
In de loop van 2023 zullen er meer expertgroepen worden ingericht en zal het landelijk 
partijprogramma worden vormgegeven. 
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https://bvnl.nl/wp-content/uploads/2021/08/Startmanifest-BVNL.pdf
https://bvnl.nl/standpunten/

