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Door MEP'ers, voor MEP'ers
De officiële krant voor het Model European Parliament 2021

De fenomenale nationale MEP-conferentie is alweer
achter de rug! Een week vol nieuwe vrienden,
ervaringen en indrukken is voorbijgevlogen. Het
enthousiasme was meteen al te spotten bij de
teambuildings op zondag. Iedereen ging er helemaal
voor. Ook in de debatten stegen jullie elke dag tot
nieuwe hoogtes. Maar wat gebeurde er verder deze
week…? Tja, daar komen wij van pas; het persteam. Wij
hebben in alle uithoeken van Nederland gesnuffeld in
de commissies. We hebben de leukste quotes
opgeschreven, de mooiste kiekjes geschoten en
natuurlijk alles vastgelegd in persberichten en op social
media. Als kers op de taart hebben we het
enige echte MEP-krantje samengesteld,
zodat deze week niet meer vergeten kan
worden. Dit is dus het cadeautje van de
journalisten voor jullie toppertjes. Alle
hoogtepunten zijn te lezen in de komende
pagina’s, dus blader er op los zodat je
die heerlijke MEP-sfeer weer kan
herbeleven!

Namens
de pers
"Ik voel me ook wel
aangesproken door
het woord taalnazi."
- Marieke Nijland,
PERS

MEP in coronatijd
Zo, daar zijn we dan; de Nationale MEP conferentie
2021 is van start. Dit keer iets anders dan de andere
jaren, want we zitten nog met de corona maatregelen.
Hoe dit hybride systeem verlopen is kan je hier lezen.
Normaal gesproken wordt er tijdens het MEP door heel Nederland gereisd door de delegatieleden.
Iemand uit Groningen komt in Noord-Brabant in een commissie terecht, maar is nog steeds onderdeel
van de Groningse delegatie. In totaal wordt er dan een week lang buitenshuis geslapen in hostels,
gastgezinnen of hotels. Overdag drukke dagen vol met conferenties en ‘s avonds gezellig met elkaar. Dit
jaar heeft het bestuur voor een iets andere aanpak moeten kiezen, waarbij de deelnemers de eerste drie
dagen binnen hun provincie vergaderen en thuis slapen. Ze ontmoeten elkaar op een centrale plek in
hun regio om te vergaderen en spreken de andere commissies online. Zo gebeurt ook dit jaar het
lobbyen online. Wel zien de commissies, dit zijn twee regio’s, elkaar fysiek op donderdag. Ze komen bij
elkaar om de IC’s en OC’s te bespreken en de twee individueel gemaakte resoluties in elkaar te steken,
om zich helemaal klaar te maken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op de vrijdag.
Voorafgaand is er dinsdag een gesprek gepland, ook dit gebeurt online, zodat de gehele commissie
vragen kan stellen aan de expert, met betrekking op het vraagstuk.
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Zondag 26 september was de teambuilding van MEP 2021. Alle delegaties kwamen bij elkaar om elkaar
beter te leren kennen. De deelnemers moesten natuurlijk wel een echt team gaan vormen, wilden ze
zich klaar kunnen stomen voor het plenair debat en alle voorbereidingen er op. Elke regio had een
programma waarbij een gezellig diner uiteraard niet kon ontbreken.
Iedere provincie had wel een andere dagindeling en een ander soort kennismakingsspelletje, zoals het
‘vooroordelenspel’ of het noemen van rare feitjes. In andere regio's werd Crazy 88 gespeelt met allerlei
gekke opdrachten als 'doe een koprol in de supermarkt’, ‘verzamel twintig verschillende bierviltjes’ en
'krijg een wang zoen van een oma'.
In Utrecht was de uitvoering van de opdrachten hilarisch, maar echte persoonlijke, teambuilding
gesprekken kwamen pas tot stand tijdens het avondeten. Waar de provincie Utrecht ‘wie is de rat’ heeft
gespeeld, speelde de commissie Overijssel ‘wie is de Judas’. In Maastricht en Flevoland werd onder
andere Crazy 88 gespeeld en ook Gelderland werd de stad ingestuurd om opdrachten uit te voeren.
Voorbijgangers werden bestookt met opmerkingen als: ’Wil je met me trouwen?’ of ‘Hé, dat is mijn fiets!’.
Noord-Holland en Amsterdam hadden samen een teambuilding. Zij werden in twee groepen gesplitst en
de dag werd afgesloten met pizza in het Vondelpark. In Rotterdam werd samen geluncht waarna de
opdrachten werden uitgevoerd in verschillende steden. In een kleine maar fijne bistro begon de
commissie Noord-Brabant met een pub-quiz. Geen rare opdrachten in de stad, maar wel een gezellig
diner. Groningen en Zeeland deden wat anders, namelijk een escape-room. Ook heel leuk!

Commissie TRAN
De commissie vervoer en toerisme bestaat uit de delegaties Noord-Holland en Amsterdam. Deze twee
groepen gaan er vol voor en willen de beste resolutie neerzetten over het vraagstuk: Hoe kan de
toeristische sector verbeterd worden zodat deze minder overlast geeft? Dit werd zeer serieus genomen
en de leden zijn ondertussen zelf bijna experts op dit onderwerp. Geen feit werd achterwege gelaten.
De teambuilding begon de commissie samen in het vondelpark met Crazy 88, waarbij zoveel mogelijk
opdrachten uitgevoerd moesten worden. Zondag werd afgesloten met een heerlijke pizza, waarna
iedereen snel naar huis om zich voor te bereiden op de commissievergaderingen die de volgende dag
zouden beginnen. Op maandag was eerst de officiële opening en daarna gingen de delegaties aan de
slag. Beide stelde in de dagen erna hun eigen resolutie op. Op woensdagmiddag was het tijd om de
resolutie van de andere delegatie te bekijken. Dit ging niet zonder slag of stoot, want de delegaties
hadden twee totaal verschillende resoluties opgezet. Er kwam goede feedback op de resolutie en die
werd later in de middag verwerkt. Op de donderdag ging de delegatie Amsterdam naar Alkmaar, waar de
delegatie van Noord-Holland de
dagen daarvoor al vergaderd had,
om
daar
de
resoluties
daadwerkelijk samen te voegen.
Dit was een heel gedoe, maar er
kwam een mooie resolutie uit,
waar
beide
delegaties
erg
tevreden over waren!

Recept
Perfecte
mepper

In gesprek met J.A. Bruijn
Onder leiding van Elisa Maayeshi en Nica van der Stappen werd
het Model European Parliament dit jaar geopend in het
perscentrum van Nieuwspoort te Den Haag. Na een korte
inleiding van deze voorzitters en van Liesbeth Weijs van het
Montesquieu Instituut konden vragen gesteld worden aan drie
verschillende gasten. De heer Bruijn, voorzitter van de Eerste
Kamer, sloot als eerste gast aan. Hij sprak onder andere over
het belang van inzet en vertrouwen binnen een democratie: ‘We
hebben mensen nodig die bereid zijn om een klein radertje te
zijn in dat hele grote netwerk wat de democratie is. Dat doe je
misschien voor je plezier, maar dat is ook heel serieus, want de
kwaliteit van de democratie wordt bepaald door de mensen die
er aan meedoen en door die inzet.’ Vervolgens werd uitgebreid
doorgevraagd over de rol van de Eerste Kamer tijdens de
coronacrisis, het behouden van objectiviteit als voorzitter en
uiteraard over het MEP, waaraan de voorzitter ook zelf wel mee
had willen doen. ‘Als ik eerder geweten had van het Model
European Parliament, had ik dat achteraf zeker willen doen!’

Een scheutje humor

3 theelepels improvisatie
600 gram enthousiasme

een snufje voorbereiding
2 ons samenwerking

3 bekers argumentatie
een kopje goed luisteren
Een schaaltje beargumentatie

Een

mespuntje

respect

In gesprek met de Sloveense Ambassade
Een van de sprekers tijdens de opening van het MEP op maandag was mevrouw Sanja Štiglic
van de Sloveense Ambassade. De ambassadeur opende met het bedanken van de voorzitter
met het Nederlandse ‘dankjewel’. Ze vertelde over hoe belangrijk ze MEP vindt voor de
ontwikkeling van ons jongeren, voor onze kennis en onze toekomst. Ook heeft ze het gehad
over hoe het Sloveense voorzitterschap bijdraagt aan het versterken van de weerbaarheid van
de EU tegen gezondheids-, economische-, energie-, klimaat- en cyber crises. Dit zijn belangrijke
discussies die centraal zullen staan in de toekomst van de EU. Ze vertelde over de slogan van
het Sloveense voorzitterschap die luidt als volgt: “Together. Resilient. Europe.”, wat “Samen
Veerkrachtig Europa” betekent. Mevrouw Štiglic eindigde haar speech met het vertellen over
het belang van jongeren in de maatschappij. Ze liet weten dat, en ik quote: “You have to shape
the society and the future you want for yourself.” Even ater hield de Sloveense delegatie haar
landenspeech, waarop de Sloveense ambassadeur antwoordde met ... “Based on this speech,
I can only say what a wonderful country Slovenia is.”

De commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE), bestond uit de delegaties Zeeland en NoordBrabant. Deze week hebben zij samen een resolutie geschreven voor het vraagstuk van het behalen
van de klimaatdoelen van 2050.
Op maandag hadden beide delegaties een goede start van hun commissievergaderingen voor het
opstellen van de voorlopige resolutie. Aan het eind van deze dag hadden ze beide de IC’s opgesteld.
De volgende dag werden de commissievergaderingen voortgezet en konden de delegaties verder aan
de resolutie. Ook kwam een expert langs om vragen te beantwoorden. De antwoorden die de
commissie kreeg konden ze goed gebruiken voor de rest van de resolutie. Zo hadden de delegaties
alle IC’s en OC’s compleet. Woensdag was de deadline voor de concept versies van de resoluties. De
delegaties hadden een online overleg, waarbij ze hebben gebrainstormd. Deze meeting ging niet
geheel zonder weerstand, aangezien de delegaties sterke opinies hadden.
Dit bleek niet minder waar de volgende dag, wanneer de twee delegaties voor het eerst fysiek bij
elkaar kwamen om de definitieve resolutie in elkaar te zetten. Ieder hadden ze hun eigen idee bij de
IC’s, OC’s en appendix. Echter hebben ze de twee resoluties weten samen te smelten tot een resolutie
waar de commissie trots op was.

Commissie ITRE

Commissie AFET

In gesprek met
demissionair
minister
van Engelshoven
Tijdens de officiële opening van
het MEP kwam demissionair
minister van Engelshoven langs.
Zij is demissionair minister van
Onderwijs,
Cultuur
en
Wetenschap en ze gaf antwoord
op een aantal vragen.

Achter de schermen

De eerste drie dagen kwam de commissie AFET,
Buitenlandse zaken, omvatten de delegaties Gelderland en
Overijssel per delegatie bij elkaar om het vraagstuk te
behandelen en de resoluties op te stellen. Deze commissie
behandelde
het
vraagstuk
over
het
Europees
Nabuurschapsbeleid, welke zich richt op de buurlanden die
geen lid zijn van de Europese Unie. Als uitgangspunt voor het
nabuurschapsbeleid geldt het ‘more for more-principe’.
Na drie dagen individueel vergaderen spraken de twee
commissies elkaar kort online na het inzien van elkaars
resolutie. Donderdag was dé dag dat de gehele commissie
elkaar kon ontmoeten. Bij het kennismaken op de
donderdagochtend was het al erg gezellig en gingen de
verschillende landen ‘speeddaten’ om elkaar beter te leren
kennen. Elke delegatie is namelijk onderverdeeld in landen,
maar vertegenwoordigt tegelijkertijd één land. Bij de
delegatie Gelderland was dit Griekenland en de delegatie
Overijssel vertegenwoordigt Frankrijk. Daarna was het tijd
voor het echte werk, de resolutie! Hierbij kwamen
opmerkingen zoals ‘Ik zou graag IC-A van Gelderland en IC-D
van Overijssel bij elkaar in willen voegen’ tot ‘Ik formuleer dit
samen tot...’ en ´We gaan over tot stemming´ voorbij.
Hierna heeft de commissie de dag buiten afgesloten door de
speeches te verdelen, deze waren toebedeeld aan Jinthe,
Sven en Letizia.
De sfeer over de gehele week heen was erg gezellig en er is
zeker gelachen. Beide delegaties hadden zin in de volgende
dag en verlieten Arnhem met een positief vooruitblik op de
vrijdag.

Hieronder was de vraag wat de
ideale manier was om minister te
worden.
Deze
vraag
beantwoordde zij met een tip,
maar eigenlijk is er geen ideale
weg om minister te worden. De
grote
tip
die
demissionair
minister van Engelshoven wel gaf
was dat je vooral veel ervaring
moet
hebben.
Dit
kan
bijvoorbeeld
bij
een
grote
organisatie zijn of bij een
politieke partij. Dit zodat je weet
wat het is om een besluit te
nemen en dat ook te verdedigen.
Daarnaast had zij ook een kleine
waarschuwing voor als je minister
wilt worden, namelijk dat het een
erg zware baan is en dat het
vooral hard werken is.

bij Niewspoort!

Het vraagstuk van de commissie Internationale Handel ging over de Chinese expansie in Europa. Hoe
kan Europa ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd?
Commissie Flevoland ging als delegatie Italië met Italiaanse passie aan de slag. Ondanks dat de meeste
leden elkaar nog niet kenden, was de sfeer direct goed. Zó goed zelfs, dat ook buiten de vergaderingen
nog volop met elkaar werd geappt. Deze gezellige sfeer zat een geconcentreerde werkhouding echter
niet in de weg. Naast humor waren concentratie en interesse ook volop terug te zien tijdens de
vergaderingen. Dankzij deze goede werkhouding kon de commissie haar resolutie ruim op tijd afkrijgen.
Utrecht ging aan de slag als delegatie Slovenië. Naast de gezelligheid werd er hard en serieus gewerkt.
Het was een groep die veel te zeggen had met interesse in het onderwerp. De sfeer was goed en de
sterke individuen bloeiden al snel uit tot een hecht team. De discussies waren langer dan verwacht,
mede doordat ze met een grote groep waren. Daardoor werd de resolutie helaas later ingeleverd.
Ondanks dat hebben ze een geslaagde voorbereiding achter de rug.
De beide provincies kwamen op donderdag samen. Het doel van de dag was om de twee resoluties
samen te voegen tot een waterdicht geheel. Na kort overleg ging de commissie over tot het
samenvoegen. De commissieleden moesten het beste uit zichzelf halen terwijl de klok doortikte. Het
resultaat was een mooie resolutie en was de moeite zeker waard!

Commissie
INTA
"Ik heb een smeuïg aura" - Jelle
Romkes, INTA

Sokkenkoning(-in)

Op het MEP laat elk
delegatielid zijn of haar
beste sokken zien. De
leukste zetten wij op een
rijtje. Stem via de QR-code
op jouw favoriet!

Interview met de eindredacteuren

De eindredacteuren dit jaar waren Joyce de Jonge (senior) en Arjuna Pronk (junior). Dit jaar was het pers team
goed geregeld met een enthousiast team. Er zijn wat vragen gesteld aan de leiders van deze leuke groep, dus lees
vooral verder.
Wat vind je het aller leukste aan mep?
‘De contacten die je opbouwt.’ Werd er door beide geantwoord. Bij het MEP ontmoet je zo veel nieuwe mensen
dat de contacten een heel groot onderdeel zijn van het proces. Elke keer ontmoet je weer nieuwe leuke mensen
die je af en toe weer langs ziet komen. Je ontmoet dus niet alleen nieuwe contacten, maar je ziet ook weer
mensen terug.
Zou je mee willen doen als delegatielid?
Bij Joyce was het antwoord meteen duidelijk: ‘nee.’ Bij haar school was het verplicht om mee te don als debater,
maar het pers team leek haar vele malen leuker. Dus heeft Joyce zich daarvoor aangemeld. Arjuna begon als
delegatielid maar mocht niet mee naar nationaal. Om koste wat kost toch mee te doen melde hij zich aan bij de
pers.
Wat zou je de nieuwe journalisten willen meegeven?
‘Blijf creatief nadenken.’ ‘Dit is heel belangrijk en hebben jullie goed gedaan afgelopen week, wij zijn trots op jullie.’
Van slapen is niet veel gekomen bij de twee hard werkende eindredacteuren, maar ze hebben zich er doorheen
weten te slaan. Er kwam meer kijken bij deze functie dan die van journalist, ‘je staat aan de andere kant van de
spiegel.’ Maar ze hebben het goed geregeld en orde weten te houden. Namens alle jounalisten, dank jullie wel.

Commissie DEVE
Het
vraagstuk
van
de
commissie
DEVE
(ontwikkelingssamenwerking) gaat over de mondiale
ziektebestrijding, en specifiek over wat de rol van de EU
hierin is. Hierbij wordt ook kritisch gekeken naar de
corona crisis, maar vooral naar hoe volgende epidemieën
sneller en beter bestreden kunnen worden. Tijdens de
vergaderingen in Rotterdam werd elk aspect van het
probleem bekeken: “En waaròm willen we geen epidemie
hebben en deze voorkomen?”. Dat leek een simpele
opmerking, maar bracht de regio Rotterdam wel aan het
denken, want hoe had het voorkomen van epidemieën
weer invloed op de economie? Dit soort kritische vragen
kwamen er alleen niet tijdens de eerste vergadering van
Zuid-Holland, maar dit kwam vooral doordat de delegatie
geen regionale conferentie heeft gehad. De delegatie van
Zuid-Holland groeide met de dag en werden steeds meer
de door hen beschreven perfecte MEPper. Bij de
delegatie van Rotterdam was dit niet anders. De
delegaties waren overigens erg gezellig, er werden leuke
energizers gedaan en veel avonden werden afgesloten op
een terrasje. Op woensdagmiddag was de eerste keer dat
de delegaties elkaar zagen en sproken. Dit verliep niet al
te soepel, maar dit kwam ook doordat er maar kort de tijd
was. Beide delegaties konden het goed met elkaar vinden
en mede hierdoor ontstond een zeer mooie resolutie.

Commissie REGI

Als er één groep inwoners zich verbonden voelt
met hun provincie, dan zijn het de Limburgers
wel. Vandaar dat de commissie van regionale
ontwikkeling niet beter had kunnen aansluiten
bij haar delegatieleden. Als speerpunt van het
vraagstuk had de Limburgse commissie de
‘Braindrain’ in Europa. Met een commissie van
veertien leden valt er natuurlijk veel te
bespreken en te overleggen. Het leidde
discussies
in
overvloed,
waardoor
brainstormsessies hoognodig waren. De
voorzitter heeft daarom hier en daar wel eens
even moeten ingrijpen om het niet te laten
afdwalen. Als de concentratie zo nu en dan
wegzakte werd er een energizer gedaan die
iedereen weer op scherp zette. De sfeer werd
er op deze manier ook weer helemaal
ingebracht. Door alle indrukken, meningen en
vergaderuurtjes was reflectie een belangrijk
onderdeel van de dag. Daarom werd er ‘s
avonds in het hostel altijd teruggekeken op de
dag. Zoals de voorzitter goed zei: “Je moet ook

kunnen praten over koetjes en kalfjes.” De
resolutie is in deze paar dagen tot in de puntjes
verzorgd. Het bleek dat het toch wel lastig was
eensgezind te worden met alle vermoeidheid en
koppigheid. In de namiddag heeft de pers nog
kritische vragen gesteld over de resolutie om de
commissie zo goed mogelijk voor te bereiden voor
het plenaire debat. Zo voelde het alsof de
deelnemers echt in het Europees Parlement zaten.
Dat is uiteindelijk waar het natuurlijk allemaal om
draait. Dus er valt wel te stellen: het doel is
bereikt!

Quiz: Welke MEP'er ben jij?
1. Hoe ziet jouw dagelijkse MEP-outfit eruit?
a. Gewoon een simpele blouse, maar in ieder geval wel iets met
kleur.
b. Elke dag strak in pak!
c. Formele kleding? Die heb ik niet...

5. Hoe reageer jij wanneer je niet de beurt krijgt?
a. Jammer dat ik niet kan praten, die stilte vind ik lastig.
b. *diepe zucht*
c. Maakt niet uit, ik krijg vast een andere keer de beurt.

6. Wanneer sta jij klaar voor de vergaderingen?
a. Ach, 5 minuutjes te laat is nog op tijd genoeg.
2. Hoe bereid jij je voor op de volgende dag?
b. Ik zorg ervoor dat ik op tijd ben, zodat ik me niet hoef te haasten.
a. Niet! Een drankje op het terras is natuurlijk veel belangrijker.
c. Ik ben er precies op de afgesproken tijd.
b. Ik zorg ervoor dat ik goed onderzoek heb gedaan, zonder
voorbereiding kan je natuurlijk niet goed mee debatteren.
7. Hoe sluit jij de MEP-week af?
c. Ik scroll een beetje op internet, maar na een notificatie van
a. Gezellig met z’n allen een afterparty!
@mep_memes_official ben ik alweer afgeleid. Dat onderzoek kan
b. Ik eet taart om te vieren dat de resolutie is aangenomen!
wel even wachten.
c. Ik blijf na afloop een beetje hangen, maar de week was zwaar dus

Meeste B: Jij doet mee aan MEP om te winnen. Je bent fanatiek, houdt van
debatteren en onderzoeken. Strak in pak sta jij elke dag weer op tijd klaar om
weer te vergaderen. Jij bent een top aanwinst voor je commissie.
Meeste A: Jij bent een typische feest-MEP’er. De MEP-week betekent voor jou Just
Dance, Choco DeLuxe en galgje. De gezelligheid met de commissie is voor jou het
allerbelangrijkst. Jij maakt van elke vergadering een feestje.

Uitkomst

4. Hoe spreek jij de voorzitter aan?
a. ‘Allerliefste voorzitter’.
b. Gewoon ‘voorzitter’.
c. Ik vergeet de voorzitter aan te spreken…

ik ga snel naar huis om lekker te slapen

Meeste C: Jij bent de clueless MEP’er. Eigenlijk weet je niet waarom je meedoet,
maar leuk vind je het wel! Soms zit je niet helemaal op te letten tijdens de
vergaderingen en moet je via een point of order weer verduidelijking krijgen.
Ondanks dat je clueless bent, doe je wel je best en probeer je er een enorm leuke
week van te maken.

3. Wat doe jij tijdens de commissievergaderingen?
a. Ik doe lekker mee, maar overleggen met mijn buur kan
natuurlijk niet worden vergeten.
b. Ik bedenk goede argumenten en oplossingen, een actieve
houding is daarbij belangrijk.
c. Ik zit een beetje te dromen of speel stiekem een spelletje op
mijn laptop… oeps.

Commissie CULT
Hoe zorgen we ervoor dat de EU-burger goed
onderwijs krijgt? Hoe verminderen we de invloed
van de geografische achtergrond van leerlingen
op hun kansen? En wat zou de taak van de EU
hierin moeten zijn? Opgesplitst in twee
delegaties, Duitsland en Ierland, heeft de
commissie Cultuur en Onderwijs zich drie dagen
lang bezig gehouden met het bedenken van
oplossingen voor deze vraagstukken. Na veel
overleg en samenwerking heeft dit uiteindelijk
geleid tot de vorming van twee resoluties, die op
woensdag online besproken werden. De dag
erna kreeg de commissie enkele uren de tijd om
hier één sterke resolutie van te maken. Ondanks
dat de groepen elkaar voor MEP niet kenden,
hield dit de samenwerking en gezelligheid zeker
niet tegen. Sterker nog, de commissie verbleef
zelfs in hetzelfde hostel, waardoor er zich
voldoende momenten voordeden om te
overleggen, maar ook om gezellig te kletsen.
Over het algemeen verliep het overleg over
speeches, amendementen, IC’s en OC’s, onder
leiding van voorzitters Morris en Jim, redelijk
soepel. De fanatieke commissieleden bleken over
veel verschillende punten lang te kunnen
discussiëren. Op momenten dat ze er samen
daardoor niet uit kwamen of dat een punt te veel
tijd innam, bleek de groep er ook met een
stemronde uit te kunnen komen. Uiteindelijk is
de commissie Cultuur en Onderwijs dan ook zeer
tevreden, over zowel hun resolutie als over de
samenwerking, ze kunnen de Plenaire Zaal
binnen.
‘We kunnen het betere onderwijs
ook slechter maken. Dan is het ook
gelijk.’ - Caspar Lemmens,
commissie CULT

Sfeerbeelden plenaire
vergadering

Tijdens mep valt er veel te leren en kan je
grote persoonlijke ontwikkelingen ondergaan,
maar veel mensen hebben niet eens door dat
ze aan het leren zijn. Vandaar dat het
belangrijk is om te reflecteren.
De commissie Utrecht begon elke dag met
een reflectie-oefening. Iedereen kreeg een
papiertje en moest in volle concentratie
leerdoelen, goede eigenschappen en/of
persoonlijke valkuilen opschrijven.
Als ze deze dingen voor zichzelf duidelijk
hadden, wisten ze waaraan gewerkt kon
worden en wat ze vooral moesten behouden.
Wat opviel, was dat de deelnemers bij goede
en sterke eigenschappen begon of eindigden
met ‘ik denk dat..’, en dat ze bij de minder
sterke punten zekerder van hun punt waren.
Dit was naar mijn mening omdat mensen het
vaak lastiger vinden om zichzelf te
complimenteren dan lichtelijk af te kraken,
want dit brengt vaak een aspect van humor
met zich mee.
Bij de minder sterke punten werd er gevraagd
naar tips van anderen, waaruit bleek dat
andere er ook, of juist minder moeite mee
hadden. Zo ontstond een team, want de ene
helpt de ander.
Ook kwam als resultaat dat de extreme
punten leiden tot valkuilen, ook als deze sterk
begonnen.
Dus om te concluderen, reflectie was een
goed onderdeel van MEP, want ze waren hier
om te leren en een team te vormen. De ene
helpt de ander, kwaliteiten en valkuilen heffen
elkaar op en een groep individuelen bloeide
uit tot een team.

Het belang van
reflectie

"Commissie" pers
De commissie pers had tijdens de MEP-week de
taak om alles wat er gebeurde vast te leggen.
Wij begonnen met een kennismaking en overleg
nog voor de week van start ging. Het was direct
duidelijk dat het een gezellige en hardwerkende
groep was. Online werd er volop gelachen en
gebrainstormd, ook buiten de officiële tijden om.
Maar naast de gezelligheid werd er natuurlijk
veel geschreven en geobserveerd. Ook social
media
werd
met
volle
enthousiasme
bijgehouden.
Voor de debaters leek het misschien alsof we
niet veel doen, maar dat er journalisten waren
was van groots belang, vooral nu MEP anders
ging dan andere jaren. Wij verbonden de
commissies nu ze afzonderlijk te werk zijn
gegaan. Maar bij het verbinden hoorde natuurlijk
ook het opstoken van kleine burgeroorlogen,
gelukkig werden deze al snel bijgelegd. Er was
veel moeite gestoken in het schrijven, foto’s
maken, bewerken en nog veel meer. Deze groep
talenten heeft het beste uit zichzelf gehaald en
heeft een mooi resultaat neergezet, al zeggen we
het zelf.
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"We moeten het krantje voor twaalf uur naar
de coffeeshop sturen [...] Uhm copyshop
bedoelen we natuurlijk"
- Arjuna Pronk, PERS

