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Inleiding  

Korte terugblik op 2015 
Opmerking vooraf: Een uitgebreider jaarverslag zal op de Ledenvergadering beschikbaar 

worden gesteld. Hier zullen ook het activiteitenoverzicht, bereikte resultaten, en 

ledenmutaties worden opgenomen, inclusief wijzigingen t.o.v. statutenwijziging m.b.t. de 

congres- en gewestelijk afgevaardigden naar aanleiding van het congres op 13 februari 2016. 

Provinciale Statenverkiezingen 

Op 18 maart 2015 werden de Provinciale Staten Verkiezingen gehouden. Dank aan Joeri 

Bijvoets die als super-actieve campagnecoördinator een uitdagende kar (letterlijk) trok door 

Amsterdam centrum. Met de kenmerkende bakfiets hebben we uitgebreid campagne 

gevoerd in diverse delen van het centrum, maar ook aangesloten bij stedelijke 

campagneactiviteiten.  

Landelijk viel de verkiezingsuitslag erg tegen, maar in Noord-Holland bleef de schade beperkt 

(van 11 naar 7 zetels). In de Waterschappen hebben we zelfs twee zetels gewonnen (van 3 

naar 5). De PvdA verloor 44 zetels, en met de VVD die 23 zetels verloor, was het duidelijk 

een negatieve uitslag voor de coalitiepartijen.  

Samenstelling bestuur en fractie:  

In de fractie en het bestuur hebben we een aantal wisseling mogen meemaken. Wegens 

verplichtingen heeft Christiaan Winkel het stokje overdragen aan Joop Lahaise, en ontstond 

er een vacature voor voorzitter. Op de ledenvergadering van 18 november 2015 is Marten 

van der Krieke benoemd als ad interim voorzitter.  

Bestuur januari 2015 Bestuur maart 2015 Bestuur november 2015 

Bas van Drooge (voorzitter) 
 

Joop Lahaise (voorzitter) Marten van der Krieke 
(voorzitter ad interim) 

Neeltje Steen (secretaris) Ernstjan van Doorn 
(secretaris) 

Ernstjan van Doorn 
(secretaris) 

Niels van der Meulen 
(penningmeester) 

Ger Rolsma 
(penningmeester) 

Ger Rolsma 
(penningmeester) 

Jorg Bruinsma Monique Ruimschotel Monique Ruimschotel 

Marten van der Krieke Jorg Bruinsma  Jorg Bruinsma  

Anne Caro Buiskool Marten van der Krieke  Tijs de Bie 

 Tijs de Bie  

Fractie januari 2015 Fractie januari 2016 Fractie april 2016 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Roeland Rengelink 
(Dagelijks Bestuurder) 

Christiaan Winkel 
(Fractievoorzitter) 

Joop Lahaise  
(Fractievoorzitter) 

Joop Lahaise  
(Fractievoorzitter) 



Vereniging en Leden 

 

Ledenenquête:  

In maart 2016 is er voor het eerst een online ledenenquête gehouden uitsluitend onder de 

leden van de afdeling PvdA Amsterdam Centrum. De uitkomsten zullen worden 

gepresenteerd op de ledenvergadering van 13 april. De uitkomsten daarvan hebben we 

gebruikt voor dit jaarplan. Een aantal uitkomsten worden hieronder al expliciet benoemd bij 

de verschillende invullingen van het plan.  

Hoofddoel: mobilisering eigen leden,  

Het streven is dat veel activiteiten door leden zelf kan worden georganiseerd, en het bestuur 

daarin kan faciliteren en ondersteunen waar nodig. Een belangrijke schil van actieve 

vrijwilligers op diverse terreinen is daarom van groot belang.  

Strategie:  

Opbouwen flexibele schil vrijwilligers 

Uit de ledenenquête blijkt dat een relatief grote groep (40%) wel wil worden gevraagd om 

mee te denken en praten in groepjes over een politiek thema. Echter, een veel kleiner deel 

wil graag meedenken, en helpen bij het opzetten van nieuwe bijeenkomsten of activiteiten 

(6%). Voor ons de uitdaging om dat handig en slim bij elkaar te kunnen brengen. 

Daarnaast leidt de vraag om actief te willen worden vaak tot een “passief steunen”. Men 

“wacht op betere tijden”, of men wil zich heel gericht inzetten. Dit is een uitdagende start-

context waarin we ons bevinden.  

Het politieke Café De Rode Werf, initiatief van Amsterdam Centrum, is in dit opzicht een 

inspirerend voorbeeld. Het weet met een kern van a 5 redactieleden maandelijks een groot 

politiek café te organiseren. Dit toont aan dat het een realistische ambitie is om zeker nog 2 

a 3 extra groepjes op te zetten voor het organiseren van activiteiten voor het komende jaar. 

Vaak is de crux om hier gewoon mee te starten.  

Een aantal instrumenten zullen als eerste worden opgebouwd:  

- Op de website en op Facebook zal een duidelijke extra vacature- en oproep functie 

komen. Hiermee zowel zichtbaarheid geven aan de vraag die uitstaat, en tevens de 

mogelijkheid genereren om aan te haken.  

- De website wordt zo ingericht dat een lid daarop kan aangeven dathij/zij actief wil 

worden, en daarvoor benaderd kan worden.  

- Ook in nieuwsbrieven zal een actief aandachts/aanmeldingsblok komen.  

- Er zullen meer informele momenten worden gegenereerd waar nieuwe leden en 

actieve leden bij elkaar kunnen komen, te denken valt aan het format 

vrijdagmiddagborrel met daarbij de extra gerichte aandacht voor aanhaakopties.  

 



Belangrijkste redenen om bijeenkomsten bij te wonen: 

In de ledenenquête geeft men aan dat: “het moet 

gaan om de inhoud.”, vervolgens dat er de 

mogelijkheid moet zijn voor gesprek en discussie en 

de ruimte om vragen te kunnen stellen. Een kern-

onderdeel dat regelmatig terug keert is de sfeer bij 

bijeenkomsten.  

Men houdt van inhoud, de discussie, en zelf vragen te 

kunnen stellen. Maar ook de informele kans om met 

politici en bekenden om te kunnen gaan is van belang. 

Men wil vooral merken dat er geluisterd wordt, dat 

men niet dient als klapvee. Men wil daarnaast graag 

dat de PvdA weer uitdraagt waar ze voor staat. 

Dit geeft ons ook een richting over de opbouw, vorm en uitstraling waar we bijeenkomsten 

mee kunnen invullen.  

En over welke inhoud zou het dan moeten gaan? 

In de ledenenquête hebben we u ook gevaagd welk (politiek) niveau u het meest interessant 

vindt: 

(n=121)  

- Amsterdam, en daarin: de Openbare Ruimte (50%), Toerisme en drukte in de 

binnenstad(46%) en wonen(42%).  

(op de voet gevolgd door: kunst & cultuur(40%), duurzaamheid(40%), werk & 

inkomen(38%), immigratie en inburgering (36%), onderwijs (36%) en zorg & 

decentralisaties (35%) 

- Europa is ook een onderwerp dat regelmatig terugkomt. De interesse in 

“internationaal” is zeker aanwezig onder onze leden.  

- Voorts is ook Duurzaamheid een thema dat regelmatig wordt genoemd.  

Uit de ledenenquête:  

“ik wil me niet na 2 of 3 minuten 

laten afserveren, en als klapvee 

voorbekende politici gebruiken” 

 

Uit de ledenenquête:  

 “het gevoel dat de PvdA weer doet 

waar ze voor staat en daar over 

spreekt en in discussie durft te gaan” 

 



 

Stadsdeel Politiek  
 

Nieuwe rol bestuurscommissies, nieuwe rol voor onze politiek 

Met de nieuwe bestuurscommissies is Amsterdam veranderd. De gemeente heeft er grote 

taken bij gekregen en moet tegelijkertijd bezuinigen en reorganiseren en is daar voorlopig 

ook nog niet mee klaar. Het bestuur van de gemeente is opnieuw ingericht en er is voor 

gekozen om meer gebiedsgericht te gaan werken.  

Ook de bestuurscommissies zelf experimenteren met hun nieuwe rol. Verschillende 

bestuurscommissies geven daaraan een verschillende invulling. Dus wordt in het ene 

stadsdeel vergaderd op locatie en zijn in het andere stadsdeel commissievergaderingen nu 

inloopspreekuren. In het ene stadsdeel trekken bestuurscommissieleden de buurt in en in 

het andere stadsdeel adopteren ze wijken. In alle stadsdelen adviseren ze bewoners en 

ondernemers hoe ze hun weg kunnen vinden in de nieuwe gemeentelijke organisatie.  

Op deze wijze geven ze niet enkel “ogen en oren”, maar ook handen en voeten aan moderne 

lokale democratie en geven ze een praktische en zichtbare invulling aan nabij, herkenbaar 

bestuur. Er ontstaan nu ook veel nieuwe initiatieven, werkvormen en netwerken vanuit de 

bewoners en ondernemers (bijvoorbeeld stadsdorpen en buurtplannen).  

- Op de ledenvergadering van 13 april 2016 zullen Roeland Rengelink en Joop Lahaise 

vanuit onze politieke vertegenwoordiging nader toelichten hoe dit proces eruit ziet, 

en waarop leden kunnen inhaken en bijdragen.  



 

Vanuit de ledenenquête:  

In antwoord op de open vragen uit de ledenenquête geven leden aan dat het ze nog niet 

helemaal duidelijk is wat de huidige bestuurscommissie doet, en wat men heeft bereikt. Dit 

is duidelijk een aandachtspunt.  

Daarnaast is het ook nog niet helemaal bekend wat de nieuwe ontwikkeling zoals 

stadsdorpen precies zijn, of wat de verwachtingen daarvan zijn. En is het vooral de vraag wat 

de mogelijkheden zijn voor de PvdA in Amsterdam centrum om aan te sluiten, hoe je in die 

context slim invulling geeft aan het PvdA-gedachtegoed, en welke visie daarachter schuilt. 

Een aantal concrete voorstellen wordt ons wel meegegeven:  

- Werk bepaalde zaken thematisch uit. En bepaal standpunten in samenspraak met 

leden.  

- Wees aanwezig, en geef daar zichtbaarheid aan. Dit advies kan overigens zowel voor 

leden betekenen, als voor onze politieke vertegenwoordigers.  

- Zorg voor een goede koppeling met het ombudswerk.  

Het is duidelijk dat de vraag van hoe we als politieke beweging in het stadsdeel aanwezig en 

actief willen zijn, en willen zien, nog lang niet is uitgekristalliseerd. Voor het jaarplan 

betekent dit dat we de komende maanden hier extra aandacht aan zullen besteden. Het is 

een open en brede vraag, in een nieuwe omgeving waarin de PvdA op het stadsdeelniveau 

zich ook opnieuw moet zien uit te vinden.  

Samen met onze politieke vertegenwoordigers zullen we hier extra aandacht en 

inspanningen voor mogelijk maken. Denk hierbij aan:  

- Speciale gerichte denk- en werkbijeenkomsten (workshops, discussie-bijeenkomsten 

etc). 

- Online discussie-mogelijkheden en discussiestukken 

- Betere zichtbaarheid geven aan activiteiten vanuit de fractie.  



 

Communicatie en zichtbaarheid 
Al het bovenstaande vereist ondersteuning in communicatie. De belangrijkste middelen tot 

onze beschikking zijn voornamelijk digitaal: email, website en sociale online netwerken.  

Permanente Campagne 

Na de Provinciale Staten is in 2015 gewerkt aan het Pleinenproject, waarin bestuur, fractie 

en afdeling Amsterdamse pleinen als startlocatie gebruikten om verhalen op te halen van 

bewoners. Immers, zij kennen hun buurt het beste. Met zeer wisselende opkomsten, werd 

ervaren dat het nog niet voldoende urgentie en koppeling mogelijk maakte.  

De Rode Werf als initiatief is daarin een waardig opvolger.  Een activiteit waar veel thema’s, 

met name de landelijke en internationale politiek een plaats krijgen met bekende sprekers over 

aansprekende thema’s. Dit zijn thema’s die spelen in álle afdelingen en door samenwerking een 

breder bereik hebben  

We zullen het komend jaar werken aan het aantrekken van een nieuwe 

campagnecoördinator en een vernieuwde opzet voor de permanente campagne voor 

activiteiten op straat en in de buurt, die ook slim aansluit bij de nieuwe bestuurlijke context 

met bestuurscommissies, buurtplannen en lokale initiatieven en netwerken.  

 

E-mail: actieve informatievoorziening 

Ons primaire communicatiemiddel is e-mail. En daarin zijn we niet de enige. Naast de 

wekelijkse zondagsbrief, ontvangen we ook oproepen van PvdA-landelijk, thema-groepen en 

netwerken, het Gewest, en natuurlijk van de PvdA Amsterdam zelf. Belangrijk onderdeel van 

onze ledenenquête was dan ook hoe men graag benaderd wil worden. Door de 

respondenten is niet aangegeven dat men via een brief of telefoontje op de hoogte wil 

worden gehouden. E-mail wordt toch ervaren als het primaire middel om te worden 

geïnformeerd.  

Men wil graag daarin een email ontvangen waarin men:  

- Wordt geïnformeerd per activiteit (1 email met de uitnodiging voor 1 activiteit) 

- Wordt geïnformeerd met een overzicht van activiteiten voor de komende maand.  

Dat gaan we regelen.  

We zullen werken aan een nieuwsbrief met duidelijk herkenbaar maandelijks overzicht van 

aankomende activiteiten. En tevens een korte herinnering per activiteit, een paar dagen 

vooraf. Daarbij zullen we zeker rekening houden met het bewaken van de valkuil van e-mail 

overdaad, en zullen daarin nauw samenwerken met de PvdA Amsterdam.  



 

De website: passieve informatievoorziening 

De website is de basis van onze informatie, en wordt “passief” beschouwd opdat het niet 

actief naar leden wordt toegezonden (zoals een nieuwsbrief of een sms). Wel is de website 

meer dan een opslagplaats of naslagwerk. Het is ook een “hub” waarin we de links leggen 

naar andere media en communicatie mogelijkheden: sociale media voor interactie en 

discussie. Het is een locatie om aan te kunnen haken, en aan te kunnen melden.  

Wel zijn er veel verbeterslagen gewenst. Waar we op de website aan gaan werken:  

- Opener en zichtbaarder maken wat we als politiek en als vereniging doen. Hierbij 

extra zichtbaarheid geven aan het politieke werk van de fractie.  

- Een duidelijkere thematischere indeling. 

- Duidelijkere en zichtbaardere aanhaak/aanmeld mogelijkheden 

- Publicatie van “vacatures”: projecten waar je je voor kunt opgeven zoals het 

organiseren van activiteiten.  

- Publiceren van opinieartikelen die thematisch worden ingedeeld,  

- Publiceren van verzonden nieuwsbrieven.  

Koppeling met sociale media is essentieel. De meeste bezoekers komen niet op onze website 

doordat ze ons website-adres hebben ingetikt. Ze komen hierop doordat ze op een link 

elders hebben geklikt. Dat kan een artikel zijn in een nieuwsbrief, vanaf sociale media, of een 

andere website. Daarom is het van belang om een slimme koppeling te maken met sociale 

media (Facebook en Twitter). Ook dit zullen we sterker naar voren brengen. Daarbij zal de 

website worden ingezet voor het plaatsen van artikelen, ingericht per thema. En zodanig 

gekoppeld dat de discussie kan plaatsvinden op de sociale media: 

- Website: overzicht en aankondiging, vermelding, achtergrond/detail- informatie, 

opiniestukken long-reads etc. 

- Facebook: aanmelding evenementen, commentaren, discussie, sharing en delen van 

berichten. 

- Twitter kan een speciale rol krijgen in de online aanwezigheid (attentie-brenger, 

snelle verspreider en mogelijkheden voor engagement (afhankelijk beschikbaarheid 

in tijd)). 

 

Mogelijkheid onderzoeken van een eigen krantje.  

 

- Op dit moment is stadsdeel Zuid het enige stadsdeel in Amsterdam dat werkt met 

een eigen papieren ledenblad. Hoewel er niet direct via de ledenenquête een 

uitgesproken wens wordt meegegeven om een papieren ledenblad in het leven te 

roepen, zijn er wel mensen die aangeven dat ze graag stukjes willen schrijven.  

- Dit kan een interessante activeringsmogelijkheid geven.  



- Uiteraard moet dit binnen de bestaande begroting passen.  


