Veenendaal, 6 februari 2020
Betreft: sollicitatiebrief secretaris Jonge Socialisten Arnhem/Nijmegen
Geachte leden,
Middels deze brief wil ik u inzicht geven in mijn motivatie voor het solliciteren op de positie van
secretaris bij de JS Arnhem/Nijmegen. Mijn naam is Lars van Unen, ik ben 22 jaar en ik ben bezig met
de master Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit. Om een goed beeld te schetsen van mijn
motivatie, zal ik eest ingaan op mijn politieke ervaring en activiteiten. Vervolgens zal ik uiteenzetten
waarom ik een goede aanvulling ben voor het bestuur.
Vanwege mijn voorliefde voor het publieke domein, heb ik mijzelf in de afgelopen jaren ingezet voor
diverse functies binnen het maatschappelijke terrein. Vanaf maart 2014 tot september 2016 ben ik
lid en secretaris geweest van de Veense Jongerenraad, deze politieke organisatie adviseert het
college van B&W gevraagd en ongevraagd over jongerenzaken. Voorts organiseert de Jongerenraad
activiteiten, met als doel jongeren actief te betrekken bij de lokale politiek. In diezelfde maand ben ik
lid geworden van de PvdA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 was ik verkiesbaar als
gemeenteraadslid voor de PvdA in Veenendaal. Daarnaast heb ik van september 2018 tot mei 2019
deelgenomen aan het Studentenparlement. Het Studentenparlement is een tweejaarlijkse wedstrijd
die wordt georganiseerd door de Staatsrechtenkring en waar acht rechtenfaculteiten aan mee doen.
In het Studentenparlement vindt de simulatie plaats van een grondwetswijziging, compleet met
schriftelijke en mondelinge behandeling. De editie van 2018 bestond uit twee pijlers: het verhogen
van de democratische legitimatie van de Hoge Raad en de Raad van State en het komen tot een
diverse afspiegeling van de samenleving in deze organen. Binnen onze fractie was ik, samen met een
fractiegenoot, verantwoordelijk voor de onderhandelingen met andere partijen.
Ten slotte resteert nog de vraag waarom ik solliciteer voor de functie van secretaris. Toen ik in
september 2017 lid ben geworden van de JS zat ik er al direct over na te denken om een actievere rol
te gaan spelen binnen de afdeling. Desondanks is dat er tot nu nog niet van gekomen. Toen ik vorig
jaar meedeed aan het studentenparlement kwam ik er echter achter dat ik het politieke domein nog
steeds erg leuk interessant en leuk vind. Daarom vind ik dat de tijd nu rijp is om een actievere rol te
gaan spelen binnen de JS. De functie van secretaris spreekt mij daarbij het meest aan, zeker gezien
het feit dat ik zelf bij de Veense Jongerenraad voor twee jaar secretaris ben geweest.
Met vriendelijke groet,
Lars van Unen

