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Amsterdam, 21 maart 2008

Beste partijgenoten,

Ten behoeve van het congres op 13 en 14 juni 2008 in het Chassétheater in Breda bied ik u hierbij

met genoegen de congresstukken aan. De amendeerbare voorstellen in deze stukken hebben betrek-

king op de interne partijdemocratie van onze partij. Aangezien deze voorstellen nauw verband hou-

den met het werkplan van mijn Partijbestuur is dit ter informatie toegevoegd. Ik wil u vriendelijk ver-

zoeken dit deel goed te bewaren en mee te nemen naar het congres op 13 en 14 juni a.s.

De voorstellen met betrekking tot de ledendemocratie zijn het resultaat van een intensieve consulta-

tieronde in de partij. Het Partijbestuur heeft bij de ontwikkeling van de voorliggende voorstellen

geput uit de opdrachten van de Commissie Vreeman, Motie 2 van de Rooie Veren, de aanbevelingen

van de Commissie Meer Pit, de aanbevelingen van de Klankbordgroep Ledendemocratie, de aanbeve-

lingen van het Politiek Forum, de werkconferentie van de Adviesraad Verenigingszaken en uit de dis-

cussies gevoerd op de Regionale Ledenbijeenkomsten in maart 2008.

Voor toelichting over de voorstellen en de totstandkoming daarvan komen de leden van het

Partijbestuur graag langs bij de voorbereidende afdelingsvergaderingen!

De afdelingen hebben tot en met woensdag 23 april 2008 12.00 uur de mogelijkheid om met behulp

van de website (‘amendementen online’) amendementen in te dienen. Daarvoor verwijs ik u nadruk-

kelijk naar de door het presidium opgestelde Handleiding, die u achteraan in deze voorstellenbundel

aantreft. 

Daarnaast kunt u uiterlijk vrijdag 23 mei 2008 de Beschrijvingsbrief tegemoet zien, met daarin opge-

nomen de amendementen en preadviezen op bijgaande voorstellen. Tevens zal daarin aandacht zijn

voor een aantal congresonderwerpen die géén amendeerfase behoeven te doorlopen. Bij het ter perse

gaan van deze voorstellen is de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen van de leden van

het congrespresidium, de beroepscommissie en de PES-congresdelegatie nog in volle gang. Die ver-

kiezingen zullen plaatsvinden op het congres. 

Namens het Partijbestuur wens ik u allen een goed en inspirerend voorbereidingstraject.

Met vriendelijke groet,

Lilianne Ploumen, Partijvoorzitter

voorzitter@pvda.nl
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Congresvoorstel Ledendemocratie

Het Congresvoorstel Ledendemocratie bestaat uit een reeks aan voorstellen gericht op specifieke orga-
nen binnen de Partij van de Arbeid zoals de afdeling, de Adviesraad Verenigingszaken, het Congres, het
Partijbestuur, de fracties van de Eerste- en de Tweede Kamer en een nieuw in te stellen Politieke
Ledenraad ter vervanging van het huidige Politiek Forum. Het Partijbestuur is van mening dat een goed
functionerende Ledendemocratie het sluitstuk is in de organisatorische verbeteringen. Het
Congresvoorstel Ledendemocratie kan dan ook niet los gezien worden van het werkplan van het
Partijbestuur voor de komende bestuursperiode dat ter kennisgeving is meegestuurd aan de afgevaar-
digden. Het Partijbestuur benadrukt de noodzaak om het geheel te beoordelen vanuit de gedachte dat
in een vitale ledendemocratie het geheel meer is dan de som der delen.

Inleiding (niet amendeerbaar)

De voorstellen met betrekking tot de ledendemocratie van de Partij van de Arbeid zijn het resultaat van
een intensieve consultatieronde in de partij. Het Partijbestuur heeft bij de ontwikkeling van de voorlig-
gende voorstellen geput uit de opdrachten van de Commissie Vreeman,  Motie 2 van de Rooie Veren,
de aanbevelingen van de Commissie Meer Pit, de aanbevelingen van de Klankbordgroep
Ledendemocratie, de aanbevelingen van het Politiek Forum (1 maart 2008), de werkconferentie van de
Adviesraad Verenigingszaken en uit de discussies gevoerd op de Regionale Ledenbijeenkomsten (9 t/m
15 maart 2008). De voorstellen zijn gebaseerd op vijf uitgangspunten zoals naar voren gekomen uit
deze consultatieronde:

1 Geen macht zonder tegenmacht
2 Meer inhoudelijk debat
3 Versterking van de ledendemocratie op afdelingsniveau
4 Uitbreiden participatiemogelijkheden inhoudelijke groepen en individuele leden
5 Verkleining van de afstand tussen vertegenwoordigers en vereniging
6 Legitimiteit van besluitvorming

Geen macht zonder tegenmacht
Ledendemocratie is de schakel tussen de basis van de partij (haar leden) en de inhoudelijke koers en
de vertegenwoordiging van de partij. Het Partijbestuur is er van overtuigd dat een herkenbare en con-
sistente inhoudelijke koers alleen tot stand komt in een vitale partijorganisatie en partijdemocratie:
inhoud door organisatie. Voorwaarde is dat de interne partijdemocratie geen vrijblijvend karakter heeft.
Geen macht zonder tegenmacht! De voorstellen met betrekking tot versterking van de ledendemocra-
tie op afdelingsniveau, het Congres, de Politieke Ledenraad, via groepen en individuele leden, bij de
kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers en de zittingstermijn van (toekomstige) Partijbesturen
zijn in dit licht ontwikkeld.

Meer inhoudelijk debat
Lid worden van een politieke partij doe je om de inhoud. Het partijlidmaatschap is de resultante van de
mobiliserende kracht van gedeelde beginselen. Beginselen op basis waarvan een scherpe inhoudelijke
koers gevaren dient te worden. De Commissie Vreeman duidde dit als de koppeling tussen beginselen
en beleid. Het Partijbestuur wil, met u, aan de hand van een aantal inhoudelijke thema’s de inhoudelij-
ke koers versterken. De voorliggende voorstellen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat meer én scher-
per inhoudelijk debat voorwaarde is voor een herkenbare en consistente inhoudelijke koers op basis van
onze beginselen.

Versterking van de ledendemocratie op afdelingsniveau
Het Partijbestuur vindt dat inhoudelijk debat zo dichtbij mogelijk gevoerd dient te worden: in de afde-
lingen. Vitalisering van de afdelingen is dan ook een van de belangrijkste prioriteiten van dit
Partijbestuur. Het Partijbestuur heeft gedurende de consultatieronde van diverse afdelingsbestuurders
vernomen waar met betrekking tot de ledendemocratie de knelpunten zitten. Waar nodig is dat het her-
stel van inhoudelijke afdelingsvergaderingen over de nationale en lokale thema’s en tevens ter voorbe-
reiding of ter verantwoording van afgevaardigden voor gewest, Congres of de Politieke Ledenraad. De
rol van de afgevaardigden speelt dan ook een belangrijke rol in de voorstellen. Het gewestelijk bestuur
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en afdelingsbestuur dient zich tevens te verantwoorden over de Adviesraad Verenigingszaken. Het
Partijbestuur heeft helaas moeten concluderen dat zowel binnen de Adviesraad Verenigingszaken als
het huidige Politiek Forum de stem van kleinere afdelingen onvoldoende doorklinkt. Het Partijbestuur
meent dat daarvoor een oplossing gevonden moet worden die tevens ondersteunend is aan haar beleid
met betrekking tot versterking van de afdelingenstructuur. Het Partijbestuur is van mening dat geogra-
fisch aaneengesloten afdelingen die in gezamenlijkheid kunnen komen tot herkenbare afspraken, in de
gelegenheid moeten zijn om actief te opereren in de Adviesraad Verenigingszaken en de in het leven te
roepen Politieke Ledenraad indien zij meer dan 500 leden vertegenwoordigen. Het Partijbestuur kan in
voorkomende gevallen afwijken van deze minimale eis van 500 leden, bijvoorbeeld bij samenwerkings-
verbanden tussen een aantal kleine afdelingen in een regio met relatief weinig leden.

Uitbreiden participatiemogelijkheden inhoudelijke groepen en individuele leden
Het Partijbestuur heeft gedurende de consultatieronde in de partij geconcludeerd dat er een relatief
grote groep leden is die niet of minder actief is in de afdelingen. Natuurlijk is het belangrijk dat zoveel
mogelijk leden zich verbonden weten met de lokale afdelingen en gestimuleerd worden daaraan deel te
nemen. Maar tevens zijn er leden die op een ander inhoudelijk onderwerp of thema zich ten dienste van
de partij zouden willen inzetten op landelijk niveau in plaats van in de lokale afdelingen. Naast de ver-
sterking van de ledendemocratie op lokaal niveau acht het Partijbestuur het noodzakelijk om voor deze
groep leden de participatiemogelijkheden te vergroten om ook hun stem te kunnen horen. In de voor-
stellen worden de mogelijkheden voor inhoudelijke groepen en individuele leden dan ook uitgebreid om
ook deze groep leden te laten deelnemen in onze partijdemocratie.

Kleinere afstand tussen vertegenwoordigers en vereniging
Het Partijbestuur heeft de afgelopen maanden kunnen concluderen dat in de vereniging teveel het
gevoel leeft dat de landelijke vertegenwoordigers losgezongen zouden zijn van de vereniging. De ban-
den tussen vereniging en vertegenwoordiging moet dan ook verstevigd worden. De verenigingstaak van
volksvertegenwoordigers is volgens het Partijbestuur van cruciaal belang voor het gevoel van eenheid
in onze beweging. In de voorstellen wordt de rol en de verwachting met betrekking tot onze nationale
volksvertegenwoordigers dan ook nader gepreciseerd.

Legitimiteit van besluitvorming
Ledendemocratie dient te alle tijden te voldoen aan de eis van legitimiteit. De tot stand gekomen beslui-
ten moeten dan ook kunnen bogen op een democratische en transparante procedure. In de voorstellen
zoals het Partijbestuur deze presenteert is de legitimiteit dan ook van doorslaggevend belang.

1. Voorstel m.b.t. inhoudelijke groepen en netwerken

Toelichting (niet amendeerbaar): Inspraak en betrokkenheid van leden organiseren we al lange tijd niet
uitsluitend via de afvaardiging van afdelingen richting Congres, maar ook via door het Partijbestuur
erkende groepen en netwerken als de Jonge Socialisten, de Werkgroep Patiënt Centraal, het
Homonetwerk, de Zuid Noord Commissie, de Landelijke Adviesgroep Ouderen, het Multi-etnisch
Vrouwennetwerk etc. Het Partijbestuur stimuleert de oprichting van dergelijke werkgroepen op diverse
terreinen door actief leden te benaderen op de eerder aangegeven interessegebieden. Leden van de frac-
ties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer worden gevraagd om actief deel te nemen aan deze groe-
pen en netwerken. Naast de actievere betrokkenheid die het Partijbestuur van deze groepen zal vragen
rondom actuele thema’s en bijvoorbeeld het schrijven van het verkiezingsprogramma acht het
Partijbestuur het, met oog op de versterking van de ledendemocratie, wenselijk om deze inhoudelijke
groepen en netwerken een uitgebreidere formele rol te verlenen in de partijdemocratie van de Partij van
de Arbeid. Waar het gaat om de formele erkenning doet het Partijbestuur uitspraak na advisering van
de Adviesraad Verenigingszaken.

Voorstel 1 (amendeerbaar): Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit:
1. inhoudelijke groepen en netwerken (met een op basis van de eerder vastgestelde criteria door het

Partijbestuur goedgekeurde begroting en werkplan) een afgevaardigde te laten leveren aan zowel
Congres als de Politieke Ledenraad;

2. deze afgevaardigde voor zowel Congres als Politieke Ledenraad spreekrecht te verschaffen, voor het
Congres het recht op het indienen van moties en amendementen en voor Politieke Ledenraad het
recht op het indienen van voorstellen;
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2. Voorstel Congres Nieuwe Stijl

Toelichting (niet amendeerbaar): Het Partijbestuur streeft naar een Congres dat fungeert als dé ontmoe-
tingsplek voor leden van de PvdA. Nieuwe leden moeten een prominente plek krijgen en de congres-
agenda moet aantrekkelijk zijn voor individuele leden. Het Partijbestuur richt zich dan ook op politiek
inhoudelijke congressen zonder ellenlange amendeersessies die het inhoudelijk debat frustreren.
Tijdens het on-line indienen van moties en amendementen door de afgevaardigden treedt het congres-
presidium actief in overleg met de indieners gericht op samenvoeging en bundeling van voorstellen om
daarmee te komen tot een betere focus van voorstellen ten behoeve van plenaire behandeling. Dit laat
onverlet de bevoegdheid van het Partijbestuur om bij de beoordeling van moties en amendementen te
komen met eigen voorstellen in de vorm van een PB-amendement of PB-motie. Indien nodig wordt
deze exercitie in het eerste gedeelte van het congres herhaald door het instellen van deelsessies waar-
bij het afhandelingsvoorstel geregeld wordt. Ook worden hier sprekers uitgenodigd die naar gelang het
aantal ondersteunende afdelingen spreektijd krijgen in het plenaire gedeelte waar de gereduceerde
moties en amendementen behandeld worden. Over het uiteindelijke afhandelingsvoorstel vindt vervol-
gens plenair besluitvorming plaats. Het presidium treedt in overleg met de indieners van moties en
amendementen over samenvoeging. Resultaat is een beknopter plenair programma waar men meer
over de kern kan discussiëren en waar ellenlange rijen van sprekers over ellenlange rijen van amende-
menten worden voorkomen. Het Partijbestuur wil hiermee zorg dragen voor inhoudelijke en menings-
vormende congressen. Voor deze bestuursperiode zal er naast de normale agenda gesproken worden
over de thema’s Arbeid en Participatie (juni 2008), Integratie (maart 2009) en Publieke Sector (najaar
2009) en mogelijk andere onderwerpen. De inhoudelijke congressen worden vormgegeven door het
Partijbestuur en Presidium in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting, de beide Kamerfracties
en een door het Partijbestuur aangezochte vertegenwoordiging namens de inhoudelijke groepen en net-
werken. Vanzelfsprekend is er de betrokkenheid van de Adviesraad Verenigingszaken en de Politieke
Ledenraad vanuit hun respectievelijke opdrachten.

Daarnaast streeft het Partijbestuur naar een democratischer Congres. Het Partijbestuur zal bij de onder-
steuning en versterking van de afdelingen aandacht besteden aan het functioneren van het systeem van
afvaardiging namens de leden. Het Partijbestuur is van mening dat de rol van de congresafgevaardig-
de (in de voorbereiding van het Congres en bij de verantwoording over het stemgedrag op het Congres)
nader gespecificeerd dient te worden. Tevens is het Partijbestuur van mening dat, naast de huidige afge-
vaardigden, inhoudelijke groepen en individuele leden actiever moeten kunnen deelnemen aan het
debat en de besluitvorming op het Congres gezien de eerder gesignaleerde ondervertegenwoordiging
van leden die zich niet (langer) in de afdelingen begeven. Het Partijbestuur stelt een congres voor waar
afgevaardigden en leden zich in een vast percentage tot elkaar verhouden zodat de georganiseerde
tegenmacht vanuit de afdelingen behouden blijft terwijl er tevens recht wordt gedaan aan die leden die
zich niet via afdelingen laten vertegenwoordigen. Tevens zullen de mogelijkheden van internet beter
benut worden door het in ‘real-time’ uitzenden van het Congres. Het Partijbestuur onderzoekt in haar
bestuursperiode de mogelijkheid tot het op afstand gebruik maken van spreekrecht via een Presidium-
moderator evenals eventueel stemrecht en meningspeilingen via internet. 

Voorstel 2 (amendeerbaar): Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit:
1. naast de huidige afgevaardigden individuele leden en inhoudelijke groepen en netwerken (met een

op basis van de eerder vastgestelde criteria door het Partijbestuur goedgekeurde begroting en werk-
plan) spreekrecht te verschaffen op het congres;

2. het spreekrecht van individuele leden te beperken tot inhoudelijke onderwerpen waarbij het
Congrespresidium de opdracht heeft de complementariteit van de inbreng te bewaken evenals te
komen tot een hanteerbaar aantal sprekers;

3. inhoudelijke groepen en netwerken (met een op basis van de eerder vastgestelde criteria door het
Partijbestuur goedgekeurde begroting en werkplan) náást de afdelingen het recht op het indienen
van moties en amendementen toe te kennen;

4. individuele leden stemrecht toe te kennen op alle onderwerpen uitgezonderd stemmingen over sta-
tuten en reglementen, stemmingen aangaande personen (kandidatenlijsten, verkiezing
Partijbestuur etc.) en de bekrachtiging van ledenraadplegingen;

5. de stemverhouding tussen afgevaardigden (van afdelingen en groepen en netwerken) en individu-
ele leden te regelen in een vast stempercentage; te weten 75 procent voor de afgevaardigden (van
afdelingen en groepen en netwerken) en 25 procent voor de individuele leden;
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6. dat afgevaardigden van afdelingen gedurende de amendeerfase schriftelijk, via internet dan wel
mondeling via een afdelingsvergadering, de afdelingsleden in de gelegenheid dienen te stellen
input te geven met betrekking tot de congresagenda;

7. dat afgevaardigden vanuit afdelingen en inhoudelijke groepen en netwerken binnen een redelijke
termijn (dan wel de eerst volgende afdelingsvergadering of vergadering van de inhoudelijke groep
of netwerk) na afloop van het Congres schriftelijk, via internet dan wel mondeling via een vergade-
ring, verantwoording dienen af te leggen over verloop en stemgedrag op het Congres.

8. dat afgevaardigden vanuit afdelingen, gewesten en inhoudelijke groepen en netwerken voor twee
jaar worden gekozen. Herverkiezing is maximaal drie keer mogelijk.

3. Voorstel instelling Politieke Ledenraad

Toelichting (niet amendeerbaar): Het Politiek Forum is in 2001 ingesteld ter bevordering van discussie
en meningsvorming binnen de Partij van de Arbeid en bestaat uit direct gekozen leden en vertegen-
woordigers uit de afdelingen, gewesten en groepen als de Jonge Socialisten en de Landelijke
Adviesgroep Ouderen. Het Politiek Forum spreekt met het landelijke PvdA bestuur over de politieke
agenda van de partij. De Eerste- en Tweede-Kamerleden van de PvdA en de Europarlementariërs leg-
gen er verantwoording af over het gevoerde beleid en gaan hierover met de leden van het Forum in
gesprek. Het Politiek Forum kan zwaarwegende adviezen uitbrengen aan het bestuur, het partijcon-
gres, de Eerste- en Tweede-Kamerfracties en aan de Eurodelegatie. Het zou daarmee een belangrijke
rol moeten spelen in de politieke besluitvorming in de partij. Die rol weet het Politiek Forum echter
niet te vervullen. Over het functioneren van het Politiek Forum is de laatste jaren dan ook veel gezegd.
Het Forum zou een tandeloos orgaan zijn dat zijn zwaarwegende adviesfunctie aan Partijbestuur en
fractie allerminst waarmaakt. Het Partijbestuur heeft moeten concluderen dat de reputatie van het
Politiek Forum in de vereniging dermate ondermijnd is dat zij het Congres vraagt het Politiek Forum
af te schaffen en om te vormen naar een Politieke Ledenraad naar model van het landelijk Congres om
de zwaarwegende adviesfunctie aan de fracties van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, het
Europees Parlement en het Partijbestuur een versterkte invulling te geven. Het Partijbestuur wil hier-
mee de voorwaarden scheppen voor een nieuw orgaan dat een afspiegeling vormt van de partij. Om
de in het leven te roepen Politieke Ledenraad tot een succes te maken zal het Partijbestuur intensief
aandacht besteden aan de voorbereiding voor de leden van de Politieke Ledenraad inzake de uit te voe-
ren taak. Ook zal het Partijbestuur een profielschets vaststellen voor de leden van de Politieke
Ledenraad om tot een orgaan te komen dat de zwaarwegende adviesfunctie stevig invulling weet te
geven.

Voorstel 3 (amendeerbaar): het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit:
1. tot opheffing van het Politiek Forum en tot oprichting van de Politieke Ledenraad als opiniërend,

meningsvormend en zwaarwegend adviesorgaan van de fracties van de Eerste Kamer en de
Tweede Kamer, het Europees Parlement en het Partijbestuur over inhoudelijke onderwerpen;

2. dat zowel Partijbestuur als fracties kunnen besluiten tot een adviesaanvraag; 
3. dat leden van de Politieke Ledenraad het initiatief kunnen nemen tot het indienen van een voor-

stel op basis waarvan de Politieke Ledenraad besluit tot een ongevraagd zwaarwegend advies;
4. dat op basis van deze agendapunten de invulling van deze agenda van de Politieke Ledenraad tot

stand komt door inrichting van een agendacommissie waarin vier leden van de Politieke
Ledenraad zitting nemen naast een vertegenwoordiging van het Partijbestuur en het Presidium;

5. dat op elke Politieke Ledenraadbijeenkomst politieke actualiteit en verantwoording van de fracties
en het Partijbestuur naar aanleiding van zwaarwegende adviezen van de vorige Politieke
Ledenraad op de agenda staan;

6. dat de Politieke Ledenraadbijeenkomsten worden voorgezeten door het Presidium dat het debat
actief modereert en stimuleert;

7. dat het Partijbestuur te allen tijde een Politieke Ledenraad kan uitschrijven. Op een daartoe strek-
kend schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig leden van de Politieke Ledenraad dient het
Partijbestuur een Politieke Ledenraadbijeenkomst te beleggen.

8. de Politieke Ledenraad minimaal drie keer per jaar bijeenkomt;
9. dat leden van de Politieke Ledenraad zowel ter vergadering als in de voorbereidende fase na het

uitschrijven van een Politieke Ledenraadbijeenkomst het recht hebben zwaarwegende adviesvoor-
stellen ter vaststelling voor te leggen.

10. individuele leden naast de leden van de Politieke Ledenraad spreek- en stemrecht toe te kennen;
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11. het spreekrecht van individuele leden op de Politieke Ledenraad te beperken tot inhoudelijke
onderwerpen waarbij het presidium de opdracht heeft de complementariteit van de inbreng te
bewaken evenals te komen tot een hanteerbaar aantal sprekers;

12. de stemverhouding tussen afgevaardigden en individuele leden te regelen in een vast stempercen-
tage; te weten 75 procent voor de afgevaardigden en 25 procent voor de individuele leden;

13. dat de Politieke Ledenraad als volgt wordt samengesteld:
a. één lid per afdeling van de grootste afdelingen (500+), aan te wijzen door de leden van deze

afdelingen;
b. één lid per regio waarin de afdelingen door bundeling komen tot een gezamenlijk ledenaantal

van meer dan 500 leden of op het niveau van een door het Partijbestuur erkende regio (zie 1.3);
c. één lid per gewest, aan te wijzen door de leden van het desbetreffende gewest;
d. één lid uit elk van de door het Partijbestuur erkende inhoudelijke groepen en netwerken binnen

de partij (met een op basis van de eerder vastgestelde criteria door het Partijbestuur goedge-
keurde begroting en werkplan), aan te wijzen door de desbetreffende besturen;

e. één lid namens elke neveninstelling van de PvdA, aan te wijzen door de desbetreffende bestu-
ren;

14. dat voor de leden van de Politieke Ledenraad een profielschets wordt opgesteld door het
Partijbestuur waarover de Adviesraad Verenigingszaken wordt gehoord;

15. dat uitsluitend leden van de partij lid kunnen zijn van de Politieke Ledenraad;
16. dat leden van het Partijbestuur, het presidium, de Kamerfracties en de Nederlandse leden van de

socialistische fractie in het Europees Parlement, ministers en staatssecretarissen geen lid kunnen
zijn van de Politieke Ledenraad;

17. dat de leden van de Politieke Ledenraad vanuit afdelingen, regio’s, gewesten en inhoudelijke groe-
pen en netwerken schriftelijk, via internet dan wel mondeling via een vergadering, hun achterban in
de gelegenheid dienen te stellen input te geven met betrekking tot de agenda van de Politieke
Ledenraad;

18. dat de leden van de Politieke Ledenraad vanuit afdelingen, regio’s, gewesten en inhoudelijke groe-
pen en netwerken binnen een redelijke termijn na afloop van de bijeenkomst (dan wel op de eerste
vergadering van betreffende afdeling, regio, gewest of inhoudelijke groep of netwerk) van de
Politieke Ledenraad schriftelijk, via internet dan wel mondeling via een vergadering, verantwoording
dienen af te leggen over verloop en stemgedrag op de Politieke Ledenraad;

19. dat afgevaardigden namens afdelingen, gewesten en inhoudelijke groepen en netwerken voor twee
jaar worden gekozen. Herverkiezing is maximaal twee keer mogelijk;

20. dat de bijeenkomsten van de Politieke Ledenraad openbaar zijn tenzij de agendacommissie besluit
dat de vergadering dan wel een deel daarvan besloten dient te zijn.

4. Voorstel tot wijziging van de samenstelling en de adviserende 
bevoegdheid van de Adviesraad Verenigingszaken

Toelichting (niet amendeerbaar): de Adviesraad Verenigingszaken adviseert het Partijbestuur over orga-
nisatorische en verenigingszaken. Op dit moment zijn in de Adviesraad Verenigingszaken de gewesten
en de afdelingen met meer dan 500 leden vertegenwoordigd. De kleine(re) afdelingen zijn in de advies-
raad slechts via de gewesten vertegenwoordigd. Het Partijbestuur acht, met het oog op de  problema-
tiek in veel kleine afdelingen en de afname van het aantal afdelingen met meer dan 500 leden, deze
vorm van vertegenwoordiging niet langer representatief voor de vereniging en wenst de samenstelling
van de Adviesraad Verenigingszaken te wijzigen. Daarnaast is het Partijbestuur van mening dat de advi-
serende rol van de Adviesraad Verenigingszaken beter tot zijn recht zou kunnen komen door binnen het
huidige takenpakket expliciet vast te leggen dat de Adviesraad Verenigingszaken naast het adviesrecht
en instemmingsbevoegdheid over werkplan en begroting tevens ongevraagd advies kan leveren op het
gebied van organisatorische en verenigingszaken.

Voorstel 4 (amendeerbaar): het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit:
1. de samenstelling van de Adviesraad te wijzigen in:

a. één lid per afdeling van de grootste afdelingen (500+), aan te wijzen door het bestuur van deze
afdelingen;

b. één lid per regio waarin de afdelingen door bundeling komen tot een gezamenlijk ledenaantal
van meer dan 500 leden of op het niveau van een door het Partijbestuur erkende regio (zie 1.3);
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c. één vertegenwoordiger per gewest, aan te wijzen door het gewestelijk bestuur;
2. expliciet in huishoudelijk reglement de bevoegdheid van de Adviesraad Verenigingszaken op te

nemen tot het geven van ongevraagd advies op het gebied van organisatorische- en verenigings-
zaken.

5. Voorstel tot wijziging van de zittingstermijn van het Partijbestuur

Toelichting (niet amendeerbaar): de slagvaardigheid van het Partijbestuur om namens de leden de
inhoudelijke koers van de partij te bewaken en de organisatie van onze vereniging permanent te kun-
nen optimaliseren, is gezien de relatief korte zittingstermijn beperkt. Effectief gezien heeft een
Partijbestuur, rekening houdende met de ontwikkeling van haar agenda en de voorbereiding van de ver-
kiezing van een volgend Partijbestuur, slechts één jaar om zich volledig aan haar taken te kunnen wij-
ten. In bestuursperioden waarin er tevens campagne gevoerd dient te worden blijft er maar weinig ruim-
te over voor de verenigingsagenda van het betreffende bestuur. Het Partijbestuur acht deze situatie met
het oog op de belangrijke taak van het bestuur namens en voor de vereniging onwenselijk en wenst de
zittingstermijn dan ook te herzien, daarbij rekening houdende met de noodzakelijke controle van de
vereniging ten opzichte van het Partijbestuur. Ook heeft dit Partijbestuur besloten de Partijvoorzitter te
benoemen tot de voorzitter van de Permanente Programmacommissie die bestaat uit een aantal leden
die zowel in de aparte  verkiezingsprogrammacommissie voor de Europese verkiezingen zitting zullen
nemen als in de aparte verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen. De ove-
rige leden van beide commissies inclusief hun voorzitter zullen per te schrijven verkiezingsprogramma
benoemd worden. Zo houdt de Partijvoorzitter sturing op de koers voor de lange termijn terwijl voor de
actuele invulling zorg wordt gedragen door (naast de permanente leden) een per verkiezing aan te wij-
zen programmacommissie en voorzitter. In de permanente kandidaatstellingscommissie nemen
namens het Partijbestuur twee leden zitting. Daarnaast wordt bij de herinrichting van het partijbureau
de noodzakelijke ondersteuning van de Partijvoorzitter versterkt met het oog op de campagneleiding
en het bewaken van de inhoudelijke koers en de programmatische ontwikkeling van de partij.

Voorstel 5 (amendeerbaar): het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 juni
2008 te Breda, besluit:
1. dat de leden van het Partijbestuur vanaf de volgende verkiezing gekozen worden voor een termijn

van vier jaar;
2. dat twee jaar na het aantreden van het Partijbestuur een tussentijdse herbekrachtiging door het

Congres vereist is binnen de zittingstermijn;
3. dat indien deze herbekrachtiging niet wordt verkregen op de kortst mogelijke termijn nieuwe ver-

kiezingen voor het Partijbestuur worden uitgeschreven.

6. Voorstel Ondersteuningsverklaringen voor toelating tot
Kandidaatstellingsprocedure

Toelichting (niet amendeerbaar): het Partijbestuur heeft gedurende de regionale bijeenkomsten kennis
genomen van de heersende zorgen over de verbinding tussen de vereniging en haar vertegenwoordi-
gers op het hoogste niveau. Volksvertegenwoordigers namens de Partij voor de Arbeid dienen gekend
en erkend te worden in onze vereniging. Zij dienen zich actief te begeven in álle lagen van onze vereni-
ging. Regionale kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers acht het Partijbestuur hiertoe te beperkt
en onwenselijk met het oog op een evenwichtige lijst in termen van expertise, kwaliteit en representati-
viteit. Wel acht het Partijbestuur, zonder daarmee een oordeel uit te spreken over de huidige fracties die
naar de mening van het Partijbestuur in ruime mate voldoen aan de eisen van herkenbaarheid en
betrokkenheid, het wenselijk met het oog op toekomstige kandidatenlijsten de verbinding van vertegen-
woordigers met de partij tot een randvoorwaarde voor kandidaatstelling te verheffen. Het Partijbestuur
stelt dan ook voor om volksvertegenwoordigers die zich voor een volgende termijn wensen te kandide-
ren pas toe te laten tot de kandidaatstellingsprocedure indien zij zich gesteund weten door de vereni-
ging. Het Partijbestuur voorziet in een procedure waarbij eenieder die zich kandidaat wenst te stellen
een significant aantal ondersteuningsverklaringen van bijvoorbeeld individuele leden, afdelingen,
gewesten en inhoudelijke groepen en netwerken dient te verzamelen alvorens toegelaten te worden tot
de kandidaatstellingsprocedure. Het Partijbestuur beraadt zich momenteel over de concrete invulling
van deze procedure.
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Voorstel 6 (amendeerbaar): het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit:
1. eenieder die zich kandidaat wenst te stellen voor de fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer en

het Europees Parlement pas toe te laten tot de kandidaatstellingsprocedure indien zij beschikken
over een significant aantal ondersteuningsverklaringen;

2. dat ondersteuningsverklaringen onder andere kunnen worden afgegeven door individuele leden,
afdelingsbesturen, gewestelijke besturen en door besturen van erkende groepen en netwerken. 

3. dat het Partijbestuur gemandateerd wordt voor nadere uitwerking van dit voorstel.

7. Voorstel tot Experimentele Invoering alvorens Statutenwijziging

Voorstel 7 (amendeerbaar): het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit tot invoering van bovengenoemde voorstellen in experimentele fase tot en
met het volgende congres waarbij de hiermee samenhangende statutenwijziging op het dit congres
dient plaats te vinden.

8. Voorstel tot Evaluatie nieuwe werkwijze

Voorstel 8 (amendeerbaar): het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit dat het Partijbestuur aan het einde van haar bestuursperiode de werking van
de wijzigingen zal evalueren en zal rapporteren aan een nieuw Partijbestuur.
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Aan de slag!
Werkplan Partijbestuur 2007-2009

17 maart 2008

Preambule

Partijgenoten,

Na afloop van het congres van 6 oktober vorig jaar maakten de nieuwe bestuursleden kennis met elkaar.
Elf mensen met uiteenlopende achtergrond, afkomst, leeftijd en ervaring. Elf mensen ook met een zeer
wezenlijke overeenkomst: wij staan allen waar we nu staan dankzij de kansen die de sociaal-democra-
tie ons bood. Veel van ons zijn als een ‘dubbeltje’ geboren en tóch een ‘kwartje’ geworden. Door hard
te leren en te werken. Door aansporing van onze ouders, leraren en vrienden. Door, vaak tegen de
gevestigde opvattingen in, vooral ook met beide handen de kansen te grijpen die juist de sociaal-demo-
cratie ons bood. 

Daarmee zijn wij aan de ene kant een product van de vrijheid: we mochten gaan studeren, zelf een part-
ner kiezen, onze eigen wegen bewandelen en ontdekken. Wegen waarvan onze ouders en grootouders
het bestaan in hun jeugd niet eens kenden. Met vrijheid alleen hadden ook wij het echter niet gered.
Dat is die andere kant waar wij het product van zijn; de kant van emancipatie en solidariteit. Want wij
hadden als eerste van onze familie niet de noodzaak om op jonge leeftijd te gaan werken maar hadden
recht op een studiebeurs. Wij zíjn het product van gelijke kansen. Wij hebben de idealen van emanci-
patie en solidariteit doorleefd en aan onze kant geweten. Wij hebben de brug tussen onderklasse en
middenklasse mogen bewandelen. Een brug die nog altijd, soms tegen de stroom in, geslagen moet
worden of versteviging verdient.

Dat is een opdracht waar de sociaal-democratie van oorsprong voor stond en waar wij nog steeds voor
staan. Nieuwe scheidslijnen ontstonden daar waar oude vervaagden. De huidige scheidslijnen tussen
winnaars en verliezers van de globalisering en tussen oude en nieuwe Nederlanders impliceert een
nieuwe uitdaging voor de sociaal-democratie. Een uitdaging die we aankunnen maar die ons tegelijker-
tijd verplicht onze beweging te vitaliseren.

Dat doen we allereerst door de inhoudelijke koers van onze partij te versterken. Met Vreeman zijn wij
van mening dat de koppeling tussen beginselen en beleid aandacht verdient. Niet door onze beginse-
len ter discussie te stellen maar door, in het kielzog van Joop den Uyl, stap voor stap verbeteringen na
te streven: in de traditie van praktisch reformisten. We verstevigen de inhoudelijke koers van onze bewe-
ging op basis van onze beginselen. Want onze samenleving, en daarmee de sociaal-democratie, wordt
geconfronteerd met actuele vraagstukken. Hoe vinden we de juiste balans tussen flexibiliteit en zeker-
heid op de arbeidsmarkt? Hoe gaan we om met het integratiedebat op een wijze die recht doet aan de
zorgen en behoeften van zowel oude als nieuwe Nederlanders? Hoe zorgen we voor toegankelijke, kwa-
litatief hoogwaardige en betaalbare publieke voorzieningen in de huidige tijd? Arbeid en participatie,
integratie en onze publieke sector: drie thema’s waar dit Partijbestuur met de leden de aankomende
twee jaar de koers inhoudelijk zal verdiepen. 

Daarnaast maken we werk van onze partijorganisatie en ledendemocratie. Het Partijbestuur is er van
overtuigd dat een consistente inhoudelijke koers slechts tot stand komt in een vitale partijorganisatie
en partijdemocratie: inhoud door organisatie. We zorgen voor maatwerk in de verhouding tussen cen-
traal en decentraal, investeren in onze afdelingen, versterken de permanente campagne en verbeteren
de scouting- en opleidingstrajecten van de partij. Verkiezingsprogramma’s schrijven we niet langer in
een half jaar maar via een continu proces. Ook  verbeteren we de positie van de leden. Het Partijbestuur
zal naast afvaardiging via afdeling naar congres onze groepen en netwerken een sterkere rol geven in
onze partijdemocratie. We vormen het Politiek Forum om tot een Politieke Ledenraad en komen op het
congres met plannen voor stem- en spreekrecht voor individuele leden op het congres náást de afge-
vaardigden. Daarnaast doet het Partijbestuur voorstellen met betrekking tot de bestuurstermijn en de
rol van de voorzitter om ook op dit vlak de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen.
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Kortom: we investeren in de energie en dynamiek in onze partij vanuit de overtuiging dat sociale veran-
dering voortkomt uit beweging. Een beweging die een hernieuwde invulling geeft aan onze idealen. In
de woorden van Felix Rottenberg: “De organisatie bepaalt straks de kwaliteit van het argument.”

Lilianne Ploumen (Partijvoorzitter)
Jan Hamming (Vice Voorzitter, Permanente Campagne, Bemiddeling & Oplossing) 
Bouke Arends (Penningsmeester)
Marije Laffeber (Internationaal Secretaris, Maatschappelijke Organisaties)
Marja Bijl (Vrouwennetwerken, Permanente Campagne)
Piet Bijl (Scouting&Opleiding, Regio's en Afdelingen, Bemiddeling & Oplossing)
Guido Reehuis (Ideeënontwikkeling, Communicatie)
Siepie de Jong (Bemiddeling & Oplossing, Overige Doelgroepen)
Nora Kasrioui (Ledenbehoud en Ledenwerving, Ideeënontwikkeling)
Anja van Gorsel (Ledenbehoud en Ledenwerving, Scouting&opleiding)
Keklik Yucel (Partijdemocratie, Permanente Campagne, Regio's en Afdelingen)

Een sterke en sociale PvdA

...is een partij met een sterk profiel en een heldere koers
Mensen moeten op basis van onze beginselen weten waar wij voor staan. Dat vraagt om dui-

delijke, richtinggevende keuzes. Keuzes gemaakt op basis van stevige debatten in de partij die hun
sluitstuk vinden in inhoudelijke congressen. Alleen zo bereiken we een krachtige koppeling van begin-
selen en beleid. Keuzes die vastgelegd worden in een helder programma. Een programma dat we niet
eens in de 4 jaar schrijven maar dat we in een continu proces vorm geven door een permanente pro-
grammacommissie.

...is een partij waar de leden zich gehoord weten
Leden maken de partij. De partijdemocratie is dan ook een groot goed. Leden horen inspraak

te hebben via de congresafgevaardigden, een vitale adviesraad en een sterk politiek forum. Maar ook
via directe inbreng. Door stem- en spreekrecht op het congres, via thematische werkgroepen en door
discussie in de Rood en op de website. In een democratische ledenpartij hebben de leden meer
inspraak en minder toespraak.

...is een partij met bloeiende afdelingen
Afdelingen zijn de ruggengraat van onze partij. Onze ledendemocratie is mede afhankelijk van

bloeiende afdelingen. En ook voor scouting en selectie van bestuurders en vertegenwoordigers en het
voeren van sterke campagnes zijn vitale afdelingen essentieel. Dat vraagt om een gezonde relatie tus-
sen de centrale en de decentrale organisatie inclusief de rol van de gewesten. In veel afdelingen is
daarnaast het verloop van leden te groot. Er komen veel nieuwe leden bij maar tegelijkertijd vertrek-
ken veel oude leden, en een deel van de nieuwe leden weten we niet duurzaam te verbinden aan onze
partij. Dat vraagt om een gedegen visie op ledenwerving en behoud van leden.

...is een partij die haar idealen vol vertrouwen uitdraagt
Wie vertrouwen wil winnen moet vertrouwen uitstralen. Op basis van een sterk profiel, een

heldere koers en een krachtig programma moeten we dan ook een permanente campagne voeren in
de wijken en de buurten. Aangestuurd door een stevige landelijke partijorganisatie met een heldere
campagnestructuur. 

…en is een partij die de beste volksvertegenwoordigers en bestuurders
levert

Wie wil winnen moet ook scoren. En dat vraagt om het allerbeste team. Scouting en opleiding
van toekomstige vertegenwoordigers en bestuurders moet dan ook een tweede natuur van de gehele
partijorganisatie zijn. Weten waar de talenten zitten én kunnen putten uit een bron van kwaliteit en
ervaring moet de solide basis zijn voor de kandidaatstelling van onze volksvertegenwoordigers.
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1. Een partij met een sterk profiel en 
een heldere koers

Mensen moeten op basis van onze beginselen weten waar wij voor staan. Dat vraagt om duidelijke, richting-
gevende keuzes. Keuzes gemaakt op basis van stevige debatten in de partij die hun sluitstuk vinden in inhou-
delijke congressen. Alleen zo bereiken we een krachtige koppeling van beginselen en beleid. Keuzes die vastge-
legd worden in een helder programma. Een programma dat we niet eens in de 4 jaar schrijven maar dat we
in een continu proces vorm geven door een permanente programmacommissie.

1.1 Krachtige koppeling van beginselen & beleid

De eerste opdracht van de Commissie Vreeman pleit voor een krachtiger koppeling van beginselen en
beleid. Het Partijbestuur verheft deze opdracht tot een van haar prioriteiten. Teveel leeft in de partij het
gevoel dat onze vertegenwoordigers in Den Haag ‘los’ van de vereniging opereren. Ten dele is dat wel-
licht waar. Maar deels komt dit ook doordat de partij verschillende stromingen in zich herbergt.
Herbergt en niet verenigt, en daar moet verandering in komen. Want wie niet discussieert en debatteert
over uiteenlopende meningen stuit op “spagaten”. Debat en partijbrede discussies zijn dan ook het
credo. Het versterken van de genoemde koppeling moet volgens het Partijbestuur dan ook niet gevon-
den worden in een nieuwe reeks rapporten en werkgroepen. Het Partijbestuur benadrukt de kwaliteit
van het huidige beginselmanifest en de bestaande rapporten, zoals de reeks Brandende Kwesties en het
verkiezingsprogramma van 2006. Wel moet de koers op basis van deze beginselen verdiept worden en
meer strategisch uitgezet. Het Partijbestuur stimuleert de oprichting van specifieke thematische werk-
groepen. Binnen deze thematische werkgroepen dient er bij uitstek plaats te zijn voor de ‘gewone’
leden. Voor experts, betrokkenen vanuit maatschappelijk organisaties en ervaringsdeskundigen van de
werkvloer wordt de oprichting van professionele werkgroepen gestimuleerd. Er wordt gezocht naar ver-
nieuwende vormen zoals bijvoorbeeld het onderwijsparlement dat ingesteld is door de Tweede
Kamerfractie en de ecowatchers van Jacqueline Cramer. Deze thematische en professionele werkgroe-
pen worden georganiseerd rondom de portefeuilles van diverse Kamerleden die samen met de porte-
feuillehouders Ideeënontwikkeling nauw betrokken zijn bij de groepen. De werkgroepen dienen een
voortrekkersrol te spelen in het initiëren van het debat in de partij en bieden daarmee inhoudelijke input
voor de strategische afdeling (zie 4.1). Tevens kunnen de werkgroepen omtrent actuele dilemma’s inge-
zet worden door het Partijbestuur en leveren zij input aan het Politiek Forum. Ook rond het schrijven
van het verkiezingsprogramma en het voeren van campagne spelen de werkgroepen een rol. Met name
de professionele werkgroepen kunnen ingezet worden voor specifieke verenigingstaken als ondersteu-
ning scouting en opleiding en programmatische ontwikkeling.

1.1.1 Prioriteitsgebieden 
De Partij van de Arbeid is een brede volkspartij. Wie we zijn wordt bepaald door de rijke traditie waar
we uit voortkomen en de toekomst die we voorstaan. Op een aantal concrete punten levert dit spannin-
gen op, het sociaaldemocratische vertrekpunt is hetzelfde, de geprefereerde uitkomst op diverse gebie-
den soms verschillend. Het Partijbestuur acht het noodzakelijk om op deze specifieke terreinen binnen
de thema’s met spoed tot een richtinggevende koers te komen en het profiel van de partij op deze pun-
ten te versterken waarbij er nadrukkelijk ook aandacht wordt besteed aan de internationale dimensie.
Het Partijbestuur wil in navolging van de Commissie Vreeman en de motie 1 van de Rooie Veren op 3
gebieden streven naar inhoudelijke verdieping, verbreding én consensus. Het betreft die gebieden die
in de afgelopen periode wel als  ‘spagaten’ bestempeld zijn en die tevens dé punten zijn waar onze par-
tij profiel op kan maken:

1. Publieke Sector: Het herstel van vertrouwen in de (semi) publieke sector
2. Arbeid en participatie: een adequate rechtsorde van de arbeid en ordening van de economie
3. Integratie: de nieuwe sociale kwestie tussen oude en nieuwe Nederlanders

Het Partijbestuur zorgt voor een breed traject in de partij op deze thema’s gericht op het debat onder
de leden dat dient te resulteren in een scherpere koers. De portefeuillehouders Ideeënontwikkeling
bewaken de voortgang en blijven actief betrokken. Bij elk thema wordt er nadrukkelijk aandacht besteed
aan de internationale en Europese dimensie. Het organisatiebureau op het partijbureau organiseert op
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deze specifieke thema’s een debatreeks in de regio’s. De prioriteitsgebieden staan centraal in het inhou-
delijke debat binnen de partij: binnen het Strategisch Beraad, op de inhoudelijke congressen, bij de
debatten in het land, in de permanente campagne en bij de thematische en professionele werkgroepen.
De drie genoemde gebieden krijgen discussieruimte in zowel Rood als S&D en op de website. Vanuit
praktische en concrete thema’s moet gezocht worden naar een ideologische standpuntbepaling van de
partij op bovengenoemde gebieden die voorgelegd dient te worden aan het partijcongres. Op het inter-
nationale vlak speelt het Internationaal Secretariaat een belangrijke rol in het stimuleren van debat over
buitenlands beleid in de partij evenals in de campagne voor het Europees Parlement en het te ontwik-
kelen programma en PES-manifest.

1.1.2 Strategisch Beraad
Overeenkomstig de aanbeveling van de commissie Vreeman richt het Partijbestuur een Strategisch
Beraad op. Deze werkgroep onder voorzitterschap van de Partijvoorzitter zal bestaan uit de politiek lei-
der, de directeur van de WBS, de campagnemanager en de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer. Ook is er ruimte voor adviserende leden uit de wereld van politiek en communicatie. In het voor-
jaar van 2008 start deze werkgroep met een serie inhoudelijke sessies met betrekking tot de koers rich-
ting 2010 op de gebieden Arbeid en Participatie, Integratie en Publieke Sector. De werkgroep geeft rich-
ting aan het debat, stimuleert de voortgang en geeft leiding aan de samenwerkende partijen die hier
praktische invulling aan dienen te geven. Daarnaast zet deze werkgroep op hoofdlijnen de strategie uit
voor de te voeren permanente campagne (zie hoofdstuk 4). De Werkgroep formuleert een duidelijk
PvdA-verhaal met een bijbehorende electorale strategie.

De strategische afdeling op het partijbureau ondersteunt in samenwerking met de WBS en de
Kamerfracties dit beraad. In het traject naar de Europese verkiezingen wordt het Internationaal
Secretariaat (IS) nauw betrokken. 

1.1.3 Initiatieven voorjaar 2008-2009

• Op het gebied van de rechtsorde van de arbeid en de economie wordt dit voorjaar een scenario-
project Arbeidsparticipatie & Sociale Zekerheid 2020 ingezet parallel aan de landelijke arbeidspartici-
patiecommissie (commissie opgericht naar aanleiding van de impasse rondom het ontslagrecht).
Hierin staat een sociaaldemocratische visie op de toekomst van de arbeidsmarkt centraal. De resul-
taten vinden hun beslag op een inhoudelijk congres rondom het thema Arbeid en participatie in
juni 2008.

• Op het gebied van de nieuwe sociale kwestie zal werk gemaakt worden van de oprichting van een
Interreligieuze Werkgemeenschap door onze portefeuillehouders Doelgroepen en
Ideeënontwikkeling in samenwerking met de WBS en het Trefpunt Socialisme& Levensovertuiging.
De betreffende portefeuillehouders komen in samenwerking met de WBS op korte termijn met ver-
dere voorstellen. Verdere plannen met betrekking tot het thema integratie worden samen met de
WBS nader uitgewerkt. De resultaten vinden hun beslag op een inhoudelijk congres rondom het
thema Integratie in maart 2009.

• Op het gebied van de publieke sector wordt in de zomer en het najaar van 2009 begonnen met een
partijenquête marktwerking. Verdere plannen met betrekking tot het thema publieke sector worden
samen met de WBS nader uitgewerkt. De resultaten vinden hun beslag op een inhoudelijk congres
rondom het thema Publieke Sector in het najaar van 2009.

1.1.4 Tijdschema
Jan/febr 2008 Oprichting SB Partijvoorzitter
Jan/febr 2008 Discussierubrieken Rood, S&D en website Afdeling Communicatie en WBS
Voorjaar 2008 Traject arbeidsparticipatie SU, WBS, TK-fractie
Voorjaar 2008 Oprichting thematische werkgroepen Portefeuillehouders Ideeënontwikkeling, 

WBS en SU
Najaar 2008/ Traject Integratie en Oprichting Portefeuillehouder Doelgroepen/
voorjaar 2009 Interreligieuze Werkgemeenschap Ideeënontwikkeling, WBS, Trefpunt e.a.
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1.2 Een permanente programmacommissie

Een verkiezingsprogramma schrijf je niet een half jaar voor de verkiezingen. Dat ontwikkelen we in een
continu proces. Daarmee dragen we zorg voor een breed bediscussieerd en gedragen programma en
voorkomen we dat bij onverwachtse verkiezingen de start van de campagne op zich laat wachten door
de afronding van het verkiezingsprogramma. Het Partijbestuur gaat dan ook over tot het instellen van
één Permanente Programmacommissie voor de Europese Parlements-verkiezingen en de Tweede
Kamerverkiezingen. 

1.2.1 De permanente programmacommissie
De permanente programmacommissie reikt de bouwstenen aan voor een nieuw programma. De
Partijvoorzitter is voorzitter van de Permanente Programmacommissie die bestaat uit een aantal leden
die zowel in de aparte  programmacommissie voor de Europese verkiezingen zitting zullen nemen als
in de aparte programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen. De overige leden van beide
commissies inclusief hun voorzitter zullen per te schrijven programma benoemt worden. Zo houdt de
Partijvoorzitter sturing op de koers voor de lange termijn koers terwijl voor de actuele invulling zorg
wordt gedragen door (naast de permanente leden) een per verkiezing aan te wijzen programmacom-
missie en voorzitter. De permanente leden houden de voortgang op de verschillende dossiers bij. Doel
is in een continu proces bij te houden welke ontwikkelingen er gaande zijn, op welke vragen een toe-
komstig programma een antwoord zou moeten bieden en waar het huidige programma tekortschiet of
aanpassing behoeft. Deze permanente leden komen op reguliere basis bijeen en putten in ieder geval
informatie uit:

• Beginselen
• Verkiezingsprogramma
• Partijrapporten
• Input van Kamerfracties en bewindspersonen
• Adviezen van het Politiek forum
• Congresuitspraken
• Neveninstellingen
• Groepen en thematische werkgroepen binnen de partij
• Input en adviezen Maatschappelijke Organisaties
• Geluiden uit het land via strategische afdeling

De permanente leden putten intensief uit de debattoer door het land en van partijprojecten zoals de
partijenquête marktwerking en het project arbeidsparticipatie & sociale zekerheid 2020.

Benoeming
Bij de benoeming van een permanente programmacommissie is naast het continuïteitsaspect ook van
belang dat een (eventueel nieuw) Partijbestuur de koers van het programma kan bijsturen. Per te schrij-
ven programma wordt een deel van de leden van de programmacommissie inclusief de voorzitter
benoemt door het zittende Partijbestuur. De continuïteit van de commissie zit dus in de overige leden.
Deze worden door het Partijbestuur voor twee verkiezingen (EP en TK) benoemt en kunnen daarmee
de termijn van het instellende Partijbestuur overschrijden.  

Het huidige Partijbestuur benoemt in het voorjaar van 2008 de voorzitter van de programmacommis-
sie voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2009 en de leden voor deze programmacommissie.
Een deel van de leden uit de programmacommissie Europa wordt gevraagd eveneens zitting te nemen
in de programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Deze leden vormen de per-
manente programmacommissie. 

1.2.2 Tijdschema
Voorjaar 2008 Benoeming voorzitter en  leden cie EP09 PB/ Partijvoorzitter en IS
Zomer  2008 Benoeming leden permanente cie. TK10 PB/ Partijvoorzitter (voorstel)
Voorjaar 2009 Benoeming voorzitter en aanvullende PB/ Partijvoorzitter (voorstel)

leden cie TK10
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2. Een partij waar de leden zich 
gehoord weten

Leden maken de partij. De partijdemocratie is dan ook een groot goed. Leden horen inspraak te hebben via de
congres-afgevaardigden, een vitale adviesraad en een sterk politiek forum. Maar ook via directe inbreng. Door
stem- en spreekrecht op het congres, via thematische werkgroepen (zie hoofdstuk 1) en door discussie   in de
Rood en op de website. In een democratische ledenpartij hebben de leden meer inspraak en minder toespraak.

2.1 Meer inspraak, minder toespraak 

Bij onderzoek onder leden van de grote politieke partijen in Nederland werd de vraag gesteld waarom
mensen lid wensten te zijn van de betreffende partij. Ruim zeventig procent van de respondenten gaf aan
dat het invloedsmotief daarin een grote rol speelt (Partijledenonderzoek Koole en Van Holsteyn 1999).
Hiermee doelt men op de participatie in de interne besluitvorming van de partij. De manier waarop leden
deze invloed wensen uit te oefenen is in de loop der jaren sterk veranderd. De traditionele schakel tus-
sen lid en landelijke politiek verloopt via afdeling en congres. Er is echter een groeiende behoefte aan
het direct uitoefenen van invloed zoals blijkt uit onderzoek naar rechtstreekse raadplegingen (Voerman
2004). De participatie van leden bij de directe verkiezingen van partijvoorzitter en lijsttrekker bij alle
partijen met ledenraadplegingen is aanzienlijk. Ook bij inhoudelijke raadplegingen van leden, zoals bij
de raadpleging over de gekozen burgemeester is de opkomst relatief hoog te noemen, in ieder geval
vele malen hoger dan de opkomst bij ALV’s ter voorbereiding van het congres.  Veel nieuwe leden geven
aan op een directe manier invloed uit te willen oefenen op de landelijke koers van de partij zonder hier-
voor actief te hoeven zijn bij hun afdeling. Dat signaal hoorden we terug op de bijeenkomst van het
Politiek Forum m.b.t. Ledendemocratie op 1 maart jl. en gedurende vele bezoeken aan afdelingen in het
land. 

Er is een behoefte ontstaan waar we momenteel als PvdA niet in voorzien: leden willen direct meepra-
ten over de landelijke koers. En het liefst meebeslissen. Het Partijbestuur vindt in de eerste plaats dat
inhoudelijk debat zo dichtbij mogelijk gevoerd dient te worden: in de afdelingen. Vitalisering van de
afdelingen is dan ook een van de belangrijkste prioriteiten van dit Partijbestuur. Het Partijbestuur heeft
gedurende de consultatieronde van diverse afdelingsbestuurders vernomen waar met betrekking tot de
ledendemocratie de knelpunten zitten. Waar nodig is dat het herstel van inhoudelijke afdelingsvergade-
ringen over de nationale en lokale thema’s en tevens ter voorbereiding of ter verantwoording van afge-
vaardigden voor Gewest, Congres of de Politieke Ledenraad. In de tweede plaats streeft het
Partijbestuur naar het uitbreiden van participatiemogelijkheden van individuele leden voor die leden die
niet (langer) in een afdeling actief zijn. We vergroten de inspraak van de leden, méér inspraak, mínder
toepraak! Dit was tevens een prominent punt in het programma van zowel Lilianne Ploumen als van
haar voorganger gedurende de campagne voor het voorzitterschap: meer invloed en directe betrokken-
heid van leden in het algemeen, en op het congres in het bijzonder. De Werkgroep Congres Nieuwe Stijl
van het vorige Partijbestuur heeft reeds veel voorbereidend werk verzet waar dit bestuur op kan voort-
borduren. Het is tijd om spijkers met koppen te slaan! Op het congres van juni 2008 komt het
Partijbestuur dan ook met een aantal concrete voorstellen voor:

• Stem- en spreekrecht voor leden op het Congres
• Verruimde mogelijkheden voor participatie van groepen op het Congres
• Een slagvaardig Politiek Forum
• Verbreding van de Adviesraad Verenigingszaken

Daarnaast gaat het Partijbestuur de mogelijkheden tot inspraak van leden via de partijmedia
(Ledenblad Rood, website, polls etc.) en via inhoudelijke ledenraadplegingen beter gebruiken dan tot
op heden gebeurd is.

De portefeuillehouders Ledendemocratie roepen nog in de maand januari van 2008 een tijdelijke
Klankbordgroep Ledendemocratie* bijeen om de bestaande ideeën te toetsen. Naast enkele deskundigen
van binnen en buiten de partij (o.a. WBS, Presidium, politici en wetenschappers) nemen in deze klank-
bordgroep ook leden van het Politiek Forum, de Rode Veren en de Commissie Meer Pit plaats. 
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2.1.1 Congres Nieuwe Stijl
Het Partijbestuur streeft naar een Congres dat fungeert als dé ontmoetingsplek voor leden van de PvdA.
Nieuwe leden moeten een prominente plek krijgen en de congresagenda moet aantrekkelijk zijn voor
individuele leden. Het Partijbestuur richt zich dan ook op politiek inhoudelijke congressen zonder ellen-
lange amendeersessies die het inhoudelijk debat frustreren. Tijdens het on-line indienen van moties en
amendementen door de afgevaardigden treedt het congrespresidium actief in overleg met de indieners
gericht op samenvoeging en bundeling van voorstellen om daarmee te komen tot een betere focus van
voorstellen ten behoeve van plenaire behandeling. Dit laat onverlet de bevoegdheid van het
Partijbestuur om bij de beoordeling van moties en amendementen te komen met eigen voorstellen in
de vorm van een PB-amendement of PB-motie. Indien nodig wordt deze exercitie in het eerste gedeel-
te van het congres herhaald door het instellen van deelsessies waarbij het afhandelingsvoorstel gere-
geld wordt. Ook worden hier sprekers bij gezocht die naar gelang het aantal ondersteunende afdelin-
gen spreektijd krijgen in het plenaire gedeelte waar de gereduceerde moties en amendementen behan-
deld worden. Over het uiteindelijke afhandelingsvoorstel vindt vervolgens plenair besluitvorming
plaats. Het presidium treedt in overleg met de indieners van moties en amendementen over samenvoe-
ging. Resultaat is een beknopter plenair programma waar men meer over de kern kan discussiëren en
waar ellenlange rijen van sprekers over ellenlange rijen van amendementen worden voorkomen. Het
Partijbestuur wil hiermee zorg dragen voor inhoudelijke en meningsvormende congressen. Voor deze
bestuursperiode zal er naast de normale agenda gesproken worden over de thema’s Arbeid en
Participatie (juni 2008), Integratie (maart 2009) en Publieke Sector (najaar 2009) en mogelijk andere
onderwerpen. De inhoudelijke congressen worden vormgegeven door het Partijbestuur en Presidium in
samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting, de beide Kamerfracties en een door het Partijbestuur
aangezochte vertegenwoordiging namens de inhoudelijke groepen en netwerken. Vanzelfsprekend is er
de betrokkenheid van de Adviesraad Verenigingszaken en de Politieke Ledenraad vanuit hun respectie-
velijke opdrachten.

Daarnaast streeft het Partijbestuur naar een democratischer Congres. Het Partijbestuur zal bij de onder-
steuning en versterking van de afdelingen aandacht besteden aan het functioneren van het systeem van
afvaardiging namens de leden. Het Partijbestuur is van mening dat de rol van de congresafgevaardig-
de (in de voorbereiding van het Congres en bij de verantwoording over het stemgedrag op het Congres)
nader gespecificeerd dient te worden. Tevens is het Partijbestuur van mening dat naast de huidige afge-
vaardigden inhoudelijke groepen en individuele leden actiever moeten kunnen deelnemen aan het
debat en de besluitvorming op het congres gezien de eerder gesignaleerde ondervertegenwoordiging
van leden die zich niet (langer) in de afdelingen begeven. Het Partijbestuur stelt een congres voor waar
afgevaardigden en leden zich in een vast percentage tot elkaar verhouden zodat de georganiseerde
tegenmacht vanuit de afdelingen behouden blijft terwijl er tevens recht wordt gedaan aan die leden die
zich niet via afdelingen laten vertegenwoordigen. Tevens zullen de mogelijkheden van internet beter
benut worden door het in ‘real-time’ uitzenden van het Congres. Het Partijbestuur onderzoekt in haar
bestuursperiode de mogelijkheid tot het op afstand gebruik maken van spreekrecht via een Presidium-
moderator evenals eventueel stemrecht en meningspeilingen via internet. 

2.1.2 Een slagvaardig Politiek Forum 
Het Politiek Forum is in 2001 ingesteld ter bevordering van discussie en meningsvorming binnen de
Partij van de Arbeid en bestaat uit direct gekozen leden en vertegenwoordigers uit de afdelingen, gewes-
ten en groepen als de Jonge Socialisten en de Landelijke Adviesgroep Ouderen. Het Politiek Forum
spreekt met het landelijke PvdA bestuur over de politieke agenda van de partij. De Eerste- en Tweede-
Kamerleden van de PvdA en de Europarlementariërs leggen er verantwoording af over het gevoerde
beleid en gaan hierover met de leden van het Forum in gesprek. Het Politiek Forum kan zwaarwegende
adviezen uitbrengen aan het bestuur, het partijcongres, de Eerste- en Tweede-Kamerfracties en aan de
Eurodelegatie. Het zou daarmee een belangrijke rol moeten spelen in de politieke besluitvorming in de
partij. Die rol weet het Politiek Forum echter niet te vervullen. Over het functioneren van het Politiek
Forum is de laatste jaren dan ook veel gezegd. Het Forum zou een tandeloos orgaan zijn dat zijn zwaar-
wegende adviesfunctie aan Partijbestuur en fractie allerminst waarmaakt. Het Partijbestuur heeft moe-
ten concluderen dat de reputatie van het Politiek Forum in de vereniging dermate ondermijnd is dat zij
het Congres vraagt het Politiek Forum af te schaffen en om te vormen naar een Politieke Ledenraad naar
model van het landelijk Congres om de zwaarwegende adviesfunctie aan de fracties van de Eerste
Kamer en de Tweede Kamer, het Europees Parlement en het Partijbestuur hernieuwde invulling te
geven. Het Partijbestuur wil hiermee de voorwaarden scheppen voor een nieuw orgaan dat een afspie-
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geling vormt van de partij. Om de in het leven te roepen Politieke Ledenraad tot een succes te maken
zal het partijbestuur intensief aandacht besteden aan de voorbereiding van de Politieke Ledenraad voor
de uit te voeren taak en de voorbereiding daarvan. Daarnaast zal het Partijbestuur een profielschets
vaststellen voor de leden van de Politieke Ledenraad om tot een inhoudelijk orgaan te komen wat de
zwaarwegende adviesfunctie stevig invulling weet te geven.

2.1.3 Een Adviesraad Verenigingszaken die een afspiegeling vormt van de partij
De Adviesraad Verenigingszaken adviseert het Partijbestuur over organisatorische en verenigingszaken.
Op dit moment zijn in de Adviesraad Verenigingszaken de gewesten en de afdelingen met meer dan
500 leden vertegenwoordigd. De kleine(re) afdelingen zijn in de adviesraad slechts via de gewesten ver-
tegenwoordigd. Het Partijbestuur acht, met het oog op de  problematiek in veel kleine afdelingen en de
afname van het aantal afdelingen met meer dan 500 leden, deze vorm van vertegenwoordiging niet lan-
ger representatief voor de vereniging en wenst de samenstelling van de Adviesraad Verenigingszaken
te wijzigen. Daarnaast is het Partijbestuur van mening dat de adviserende rol van de Adviesraad
Verenigingszaken beter tot zijn recht zou kunnen komen door binnen het huidige takenpakket expliciet
vast te leggen dat de Adviesraad Verenigingszaken naast het adviesrecht en instemmingsbevoegdheid
over werkplan en begroting tevens ongevraagd advies kan leveren op het gebied van organisatorische
en verenigingszaken.

2.1.4 Meer inspraak en minder toespraak in de Partijmedia
De bladformule van de Rood biedt ruimte voor zowel kritische opinie als profilering van fractie en kabi-
net. Ook speelt het blad een belangrijke rol in het uitdragen van de PvdA-boodschap. Het blad is er voor
álle leden, niet alleen voor de kritische maar ook voor hen die in ruil voor hun contributie het leuk vin-
den op de hoogte gehouden te worden van het reilen en zeilen in de partij. Dat vraagt om een toegan-
kelijk blad met de juiste mix tussen prikkelende artikelen en profilering van partij en politici. In het kader
van ledendemocratie, debat en discussie dient er beter gebruik te worden gemaakt van de mogelijkhe-
den die de website en het ledenblad Rood bieden. Het ledenblad (daarmee onderscheid het zich van bij-
voorbeeld de S&D) heeft meerdere functies die door een volledig onafhankelijke redactie onvoldoende
gewaarborgd worden. Wel dient de redactie in die mate onafhankelijk te zijn dat er voldoende ruimte
voor discussie en afwijkende meningen is. Er wordt vanaf heden meer aandacht besteed aan opinie en
een deel van de artikelen wordt geschreven door onafhankelijke journalisten. 

Ook de website moet een podium bieden voor kritische geluiden. Daar wordt via een apart opiniege-
deelte een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het debat en de profilering van partij en politici. De
portefeuillehouders communicatie komen samen met de redactieraad van Rood en de webredactie op
praktische wijze tot een kritischer en opener structuur van de partijmedia waarvan op korte termijn het
resultaat zichtbaar moet zijn voor de leden. Daarnaast komt er in deze periode van het Partijbestuur
een specifieke rubriek gericht op de aanbevelingen van de commissie Vreeman waar het Partijbestuur
verantwoording aflegt over de voortgang op de verschillende dossiers. 

2.1.5 Tijdschema
Jan/febr 2008 Bijeenkomsten met Werkgroep Portefeuillehouders Ledendemocratie

Ledendemocratie
Voorjaar 2008 Afronding voorstellen Congres Nieuwe Portefeuillehouders Ledendemocratie

Stijl, PF, AV
Congres 2008 Voorstel Congres Nieuwe Stijl, PF en AV Partijbestuur
Voorjaar 2008 Realisatie inspraak partijmedia Portefeuillehouders Communicatie
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3. Een partij met bloeiende afdelingen

Afdelingen zijn de ruggengraat van onze partij. Onze ledendemocratie is mede afhankelijk van bloeiende afde-
lingen. En ook voor scouting en selectie van bestuurders en vertegenwoordigers en het voeren van sterke cam-
pagnes zijn vitale afdelingen essentieel. Dat vraagt om een gezonde relatie tussen de centrale en de decen-
trale organisatie inclusief de rol van de gewesten. In veel afdelingen is daarnaast het verloop van leden te
groot. Er komen veel nieuwe leden bij maar tegelijkertijd vertrekken veel oude leden, en een deel van de nieu-
we leden weten we niet duurzaam te verbinden aan onze partij. Dat vraagt om een gedegen visie op leden-
werving en behoud van leden.

3.1 Een gezonde relatie tussen centraal en decentraal

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Brouwer (Politiek is Mensenwerk, 2000) en de
daarmee samenhangende congresbesluiten is vanaf 2001 gewerkt aan de oprichting van regionale
steunpunten om de samenwerking in de regio te bevorderen. In opdracht van het vorige Partijbestuur
zijn de steunpunten geëvalueerd. Ook de Adviesraad Vereningingszaken (AV) en de Commissie Meer
Pit hebben zich gebogen over deze materie. Duidelijk is dat de legitimatie van het huidige systeem in
de afdelingen en gewesten gering is. De steunpunten wordt teveel een top-down-benadering vanuit
Amsterdam toegedicht. Er is al met al een sterke roep om maatwerk. Een oproep die ook ondersteund
werd door Lilianne Ploumen in haar campagne voor het voorzitterschap. Het Partijbestuur heeft een
aantal concrete ambities op dit gebied. In de uitvoering van dit verdere proces wordt de adviesraad
vooraf betrokken evenals de afdeling Verenigingszaken.

Maatwerk moet geleverd worden binnen heldere kaders en met een duidelijke centrale aansturing op
de gebieden waar deze wel degelijk gewenst zijn. Volledige decentralisatie van de regiocoördinatoren is
niet wenselijk. Op basis van ervaringen met andere organisaties is duidelijk dat volledige decentralisa-
tie leidt tot het ontstaan van ‘eilandjes’, terwijl -bij uitstek in een politieke organisatie- het uitstralen van
eenheid essentieel is. Daarnaast is duidelijk dat de afdelingen en de gewesten die pleiten voor decen-
tralisatie en specifieke ondersteuning vaak relatief goed functionerende afdelingen en gewesten zijn.
Met name de kleinere afdelingen waar de situatie zorgelijk is hebben relatief weinig aan deze vormen
van directe ondersteuning. Het Partijbestuur hecht eraan beide voorkomende gevallen de noodzakelij-
ke en gewenste ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn uit de evaluatie van de regionale steunpunten
een aantal succesfactoren naar voren gekomen met betrekking tot de huidige centrale inbedding van de
regiocoördinatoren in Amsterdam. Deze succesvolle elementen vallen samen in de “front-office func-
tie” die de afdeling Verenigingszaken vervullen. Het Partijbestuur hecht er dan ook aan deze functie te
behouden. Bij de herinrichting van de relatie tussen de centrale en decentrale partijorganisatie staan
daarom 3 elementen centraal:

1. Behoud van de succesvolle front-office functie.
2. Maatwerk aan afdelingen en gewesten: ondersteuning van relatief goed functionerende afdelingen

en gewesten (projectfonds/ tijdelijke detachering partijmedewerkers), impuls geven aan afdelingen
en gewesten die het minder doen. In de periode tot het Congres inventariseert het Partijbestuur de
behoefte bij de verschillende afdelingen en gewesten.

3.1.1 Centrale functie: een frontoffice voor de partij
De afdeling verenigingszaken fungeert als de herkenbare front-office van de partijorganisatie. Veel afde-
lingen en gewesten gaven aan in het verleden niet te weten wie te benaderen met een vraag of pro-
bleem. De afdeling verenigingszaken vervult hierin inmiddels een spilfunctie die van grote waarde is
voor zowel de decentrale als de centrale organisatie. De front-office functie fungeert als gerichte onder-
steuning voor afdelingen en gewesten. Daarnaast fungeert de afdeling verenigingszaken als de ogen en
oren van de landelijke partijorganisatie in afdelingen en gewesten. Iets wat m.b.t. de te voeren perma-
nente campagne onontbeerlijk is (zie hoofdstuk 4). 

Er is daarnaast, vanuit overwegingen m.b.t. kwaliteit, effectiviteit en efficiency sterke behoefte aan een
duidelijkere scheiding tussen front-office en de andere afdelingen op het partijbureau (Strategische
Afdeling, Financiële Administratie, Ledenadministratie, Werving en Selectie, Opleidingen, CLB). 
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3.1.2 Maatwerk op lokaal en gewestelijk niveau
In goed functionerende afdelingen en gewesten is behoefte aan gerichte ondersteuning. Vaak is regio-
nale samenwerking nu al gerealiseerd op een wijze die daar het beste blijkt te werken. Deze afdelingen
en gewesten verwachten van het partijbureau dat die de tools levert om slagvaardig te kunnen opere-
ren. Er is behoefte aan gestandaardiseerde Q&A’s en flyers, opleiding- en studiemodules, ondersteu-
ning bij het opzetten van activiteiten en het delen van best-practices op het gebied van scouting, kan-
didaatstelling etc. Deels wordt dit reeds ondervangen door de front-office functie van de regiocoördina-
toren. Indien dit ondersteund wordt vanuit de andere afdelingen op het partijbureau wordt het leveren
van maatwerk de nieuwe standaard. 

Actieve afdelingen en gewesten lopen met regelmaat tegen een tekort aan middelen aan.  Ook de admi-
nistratieve en secretariële lasten drukken zwaar op de ambities. Met name op dit gebied is er behoefte
aan directe ondersteuning in de vorm van middelen en/of menskracht. Volledige decentralisatie van
medewerkers naar gewesten en/of afdelingen geniet zoals gezegd niet de voorkeur van het
Partijbestuur. Wel moeten de medewerkers uiteraard zichtbaar zijn in de afdelingen en gewesten. Het
partijbureau moet tegemoet kunnen komen aan de gewenste administratieve en secretariële verlichting
door het leveren van o.a. mailingtools en gestandaardiseerde project- en begrotingsopzetten. In het
voorjaar van 2008 wordt een inventarisatie van de wensen van afdelingen en gewesten gemaakt en
gekeken welke faciliteiten hiervoor geschapen dienen te worden. Hierbij wordt tevens gekeken naar de
administratieve en financiële ondersteuning vanuit het partijbureau m.b.t. de medewerkers van de
diverse gewesten.

Projectfonds Regionale Activiteiten
Daarnaast wil het Partijbestuur op financieel vlak de afdelingen en gewesten ondersteunen door een
stevig Projectfonds Regionale Activiteiten in het leven te roepen. Activiteiten met een regionaal aspect
komen in aanmerking voor financiële ondersteuning op basis van een goedgekeurde begroting en pro-
jectopzet. Voorwaarde  hiervoor is wel dat de liggende gelden bij de afdelingen en gewesten eveneens
worden aangewend. Hiermee wil het Partijbestuur de organiserende kracht van afdelingen en gewesten
stimuleren en maatwerk leveren naar gelang de behoefte in de betreffende regio. In sommige regio’s is
er behoefte aan een regionaal scouting- en opleidingstraject voor kaderleden en toekomstige volksver-
tegenwoordigers. In andere regio’s is er meer behoefte aan activiteiten op het gebied van permanente
campagne en het vergroten van de zichtbaarheid van de partij. Door het projectfonds, ondersteund
door een goed functionerend partijbureau, wil het Partijbestuur de regio’s zelf de mogelijkheid bieden
om op maat de eigen positie te versterken. In het voorjaar van 2008 wordt de opzet van dit projectfonds
en het beschikbare budget nader vormgegeven. Op de begroting van 2008 wordt reeds een budget voor
vrijgemaakt te worden zodat in de tweede helft van 2008 dit Projectfonds ook daadwerkelijk van start
kan gaan. De aanvragen worden beoordeeld door het hoofd verenigingszaken die vervolgens advies uit-
brengt aan een speciale projectencommissie die zal bestaan uit de portefeuillehouders regio’s en afde-
lingen, één vaste vertegenwoordiger van de gewesten uit de AV, één vaste vertegenwoordiger van de
afdelingen uit de AV en per aanvraag de gewestelijk voorzitter van het gewest waar de aanvraag voor
ingediend is.

Impulsafdelingen en regio’s
Ter vitalisering van afdelingen en gewesten die moeite hebben met het vele werk dat de partij soms
vraagt wordt een mobiel versterkingsteam opgezet dat in de afdeling en regio’s zijn werk doet. Er wordt
een inventarisatie gemaakt van deze zgn. impulsafdelingen en regio’s die door het versterkingsteam ter-
zijde worden gestaan. Belangrijk is om dit stempel niet top-down toe te delen maar deze conclusie
zoveel mogelijk door de afdelingen zelf te laten trekken. Hierbij wordt gekeken naar criteria als het aan-
tal (actieve) leden, het functioneren van de lokale partijdemocratie, het niveau van scouting en oplei-
ding van lokaal kader en vertegenwoordigers, activiteiten in het kader van de campagne, etc.
Vitalisering van het lokale kader, activering van het ledenbestand, ondersteuning bij het houden van
ALV’s en stimulering van regionale samenwerking op maat op het gebied van permanente campagne,
scouting en opleiding en regionale activiteiten staat hierbij centraal. Het versterkingsteam wordt
samengesteld uit medewerkers van de afdeling Verenigingszaken aangevuld met een of meerdere sta-
gaires en wordt ondersteund vanuit het partijbureau. De werkwijze en exacte aanpak wordt in het voor-
jaar van 2008 nader uitgestippeld door de portefeuillehouders Regio’s en Afdelingen, de huidige afdeling
O&P en de Adviesraad Vereniginszaken.

3.1.3 Bemiddeling & Oplossing
Ook in bloeiende afdelingen, fracties en gewesten ontstaan zo nu en dan problemen die op enig
moment gemeld worden aan het Partijbestuur met de vraag een oplossing te vinden.
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Conflictbeheersing is dan ook een vast onderdeel van de werkzaamheden van Partijbestuur en partijbu-
reau. De portefeuillehouders Bemiddeling & Oplossing hebben recentelijk een te hanteren werkwijze
opgesteld met betrekking tot dossiervorming, vervolgstappen en de noodzaak om al dan niet een PB-
lid rechtstreeks te betrekken bij de bemiddeling. Daarnaast stellen we een accountmanager aan op het
partijbureau zodat er één duidelijk aanspreekpunt voor dergelijke dossiers bestaat. Deze accountmana-
ger geeft tevens uitvoering aan een visitatietraject integriteit. Enkele recente zaken hebben het
Partijbestuur geconfronteerd met een aantal vragen m.b.t. de staat van de integriteit in onze partij. In
het visitatietraject worden een aantal afdelingen en gewesten nauwgezet onder de loep genomen op
basis waarvan de gedragscode wordt aangescherpt en nadere stappen genomen worden op het gebied
van integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Op basis van dit traject wordt er een
Integriteitsprotocol opgesteld voor alle gremia van onze partij. Dit onderwerp wordt daarnaast een vast
onderdeel van de opleidingstrajecten van de PvdA voor vertegenwoordigers en bestuurders.

3.1.4 Tijdschema
Voorjaar 2008 Opzet Impulsafdelingen Portefeuillehouders Regio's&Afdelingen, 

afdeling Verenigingszaken
Juli/ Aug 2008 Oprichting projectfonds Portefeuillehouders Regio's&Afdelingen, 

afdeling Verenigingszaken
Juli/ Aug 2008 Realisatie front-office Portefeuillehouders Regio's&Afdelingen, 

afdeling Verenigingszaken
Juli/ Aug 2008 Aanstellen accountmanager Portefeuillehouders Kommer&Kwel, 

afdeling Verenigingszaken
Sept 2008         Visitatietraject en protocol Integriteit Portefeuillehouders,

afdeling Verenigingszaken

3.2    Ledenwerving en behoud van leden

Het ledenverloop in de partij baart het Partijbestuur zorgen. Er komen nog veel nieuwe leden bij maar
veel oude leden zeggen de partij vaarwel. De nieuwe leden weten we daarnaast te weinig duurzaam aan
onze partij te verbinden. Veel van hen verlaten in het eerste jaar van hun lidmaatschap alweer de partij.
Wel zijn er in het kader van werving van nieuwe leden de afgelopen periode enkele succesvolle initiatie-
ven gestart. De belangstellendencampagne blijkt een uiterst geschikt middel om leden te winnen.
Belangstellenden die gebeld worden door het vrijwilligersteam worden veelal lid. Ook op het gebied van
monitoring van opzeggers zijn goede stappen gezet. Evenals in het nabellen van opzeggers met een
politiek inhoudelijke reden in samenwerking met de Kamerfractie. Een aanzienlijk gedeelte van deze
opzeggers keert weer terug in de gelederen van de partij. Het Partijbestuur ontwikkelt momenteel een
plan van aanpak voor zowel lokaal als nationaal niveau.

Het Partijbestuur is er van overtuigd dat door de leden een sterkere positie te verschaffen in de partij
en het clubgevoel nieuw leven in te blazen, zowel de werving als het behoud van leden een stevige
impuls krijgt. De aandacht voor nieuwe leden in het algemeen moet daarnaast worden verbeterd, via
direct contact vanuit de afdelingen, maar ook door bijvoorbeeld activiteiten op het congres. De porte-
feuillehouders Ledenbehoud en Ledenwerving zijn met de verantwoordelijke medewerkers op het partij-
bureau bezig met een hernieuwde aanpak met duidelijke targets op het gebied van ledenwerving, leden-
behoud en ledenontwikkeling. Doel is dat de PvdA op een vernieuwende manier (potentiële) leden aan
zich weet te binden en proactief zorgt dat elk individueel (potentieel) lid op korte en lange termijn naar
vermogen een maximale bijdrage levert aan de positie van de Partij van de Arbeid. Optimale ledenwer-
ving, ledenontwikkeling en ledenbehoud, zowel kwantitatief als kwalitatief, is hiervoor noodzakelijk.
Hierbij wordt ook gekeken naar het aanbieden van alternatieve lidmaatschapsvormen voor bijvoorbeeld
jongeren.

3.2.1 Tijdschema
Voorjaar 2008 Voorstel Ledenbehoud en ledenwerving Portefeuillehouder en medewerkers 

ledenbehoud en ledenwerving
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4. Een partij die haar idealen vol 
vertrouwen uitdraagt

Wie vertrouwen wil winnen moet vertrouwen uitstralen. Op basis van een sterk profiel, een heldere koers en
een krachtig programma moeten we dan ook een permanente campagne voeren in de wijken en de buurten.
Aangestuurd door een stevige landelijke partijorganisatie met een heldere campagnestructuur.

4.1 Een heldere Campagnestructuur

Direct na haar aantreden heeft het Partijbestuur besloten tot een doorlichting van de organisatie van
het Partijbureau. Bij deze doorlichting van de partijorganisatie is expliciet gekeken naar de aard van een
politieke organisatie, waarvan het voeren van campagnes een van de kerntaken is. Het Partijbestuur
heeft de aanbeveling overgenomen het partijbureau in drie onderdelen op te splitsen. Te weten een stra-
tegisch onderdeel, een onderdeel verenigingszaken en een services-onderdeel (financiële administratie,
ICT, communicatie (niet strategische onderdelen), ledenwerving/-behoud/-administratie en een organi-
satiebureau voor zowel partijbureau als de neveninstellingen). De Partijvoorzitter draagt de eindverant-
woordelijkheid over alle (permanente) campagneactiviteiten en is dan ook intensief betrokken bij de
werkzaamheden van de strategische afdeling.

Een strategische afdeling
Het voeren van campagnes hoort de tweede natuur van de partijorganisatie te zijn. Het dagelijkse werk
op het partijbureau mag door het voeren van campagnes echter niet in het geding komen. Omgekeerd
moet de campagne gevoerd kunnen worden met ondersteuning van de overige delen van het partijbu-
reau zonder dat de campagne hierdoor in slagvaardigheid belemmerd wordt. Dat vraagt om een per-
manente campagne-afdeling die zich in verkiezingstijd ontwikkelt tot een volwaardige campagneorga-
nisatie. Buiten campagnetijd dient deze  strategische afdeling zich bezig te houden met onderzoek,
strategie, de landelijke permanente campagne en de ondersteuning van de decentrale permanente cam-
pagne. In al haar werk stemt de strategische afdeling af met fractie en smaldeel in Den Haag en komt
zij tot een duidelijke taakverdeling. Ook draagt deze strategische afdeling zorg voor de inhoudelijke
ondersteuning van partijvoorzitter en Partijbestuur.

4.2 Permanente Campagne

Onder leiding van Wouter Bos is de partij deels gevitaliseerd. De vernieuwing en vitalisering is tot op
heden echter onvoldoende geworteld in de centrale en decentrale partijorganisatie en de wijze waarop
de PvdA zich naar buiten toe weet te presenteren.  De tweede natuur van campagne voeren verdient
een stevige impuls. In de loop der jaren heeft onze partij haar activistische karakter geleidelijk achter
zich gelaten. Teveel, naar de mening van het Partijbestuur. De PvdA moet haar basis in de samenleving
vergroten door de contacten met maatschappelijke organisaties, mensen op de werkvloer, ondernemers
en kiezers in de wijken steviger aan te halen. Dat doen we door de ombudsfunctie in ere te herstellen.
Door afdelingen centraal de faciliteiten en de materialen aan te bieden die het voeren van een straat-
campagne makkelijk en leuk maken. Door training van campagnecoördinatoren en vrijwilligers en
inhoudelijke ondersteuning van de mensen op straat. Door afdelingen te stimuleren tot het oprichten
van een lokaal permanent campagneteam. Maar vooral ook door het delen van ‘best practices’. Door er
bijvoorbeeld op te wijzen dat als men afdelingsvergaderingen niet langer in een stoffig zaaltje houdt,
maar op wisselende locaties zoals verzorgings-tehuizen en buurtcentra, een grote groep kiezers een-
voudig en informeel bereikt kan worden.

4.2.1 Permanente Campagne op lokaal niveau
De permanente campagne speelt zich niet alleen op landelijk niveau af maar bij uitstek  in de afdelin-
gen, wijken en buurten. Het Partijbestuur wil dan ook een permanente campagnestructuur die het twee-
richtingenverkeer in de partij stimuleert. Onze lokale vertegenwoordigers zijn onze ogen en oren in het
land. Via de huidige regiocoördinatoren (toekomstige front-officemedewerkers) en de webgroep cam-
pagnecoördinatoren op mijnpvda.nl dient dit twee richtingenverkeer meer gestimuleerd te worden.
Daarnaast is er lokaal geïnventariseerd of en hoe de afdelingen een permanente campagne voeren en
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waarbij ze verdere ondersteuning zouden wensen vanuit het partijbureau. Op basis van deze inventari-
satie zal de strategische afdeling samen met de afdeling Verenigingszaken het bestaande aanbod spie-
gelen aan de wensen in het land. Het Partijbestuur richt zich hierbij op de volgende concrete punten:

• Oprichting lokale/ regionale permanente campagneteams door wethouders etc.
• Permanente ontwikkeling en verspreiding van flyers (1 per kwartaal) en Q&A’s. 
• Oprichting van een ombudsfunctie op lokaal niveau. 
• Specifiek opleidingsaanbod campagneteams/campagnecoördinatoren.
• Aanbieden opleidingsmodules en trainingen lokale vrijwilligers in de regio.
• Campagneactiviteiten gericht op jongeren samen met de Jonge Socialisten

De campagnemanager en het hoofd Verenigingszaken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aan-
sturing van de permanente campagne op lokaal niveau. Voor wat betreft de opleidingen ligt dit bij het
CLB en de afdeling Verenigingszaken. September 2008 dienen bovengenoemde punten gerealiseerd te
zijn, daar waar mogelijk worden op een zo kort mogelijke termijn stappen in de gewenste richting
ondernomen. De portefeuillehouders Permanente Campagne houden nauwgezet toezicht op de voort-
gang van het proces.

4.2.2 Permanente Campagne op landelijk niveau
De strategische afdeling dient de overkoepelende thema’s en strategische keuzes zoals uitgezet door
het Strategisch Beraad, te vertalen in concrete campagnes. De permanente campagne begint dan ook
vanuit de inhoud. Op basis van deze inhoudelijke keuzes, de onderscheiden thema’s en strategische
afwegingen formuleert de strategische afdeling de dagelijkse permanente campagne. Het takenpakket
van de strategische afdeling is daarmee vierledig:

• Faciliteert de permanente campagne in de afdelingen
• Draagt zorg voor de voorbereiding en ontwikkeling van de landelijke campagne
• Voert permanent landelijk campagne 
• faciliteert ideeënontwikkeling en debat (tevens inhoudelijke ondersteuning PB)

In de permanente landelijke campagne staan publieksacties en manifestaties centraal gericht op media-
aandacht. Evenals het stevig, duidelijk en herkenbaar uitdragen van het PvdA-geluid en de resultaten
van deelname aan regering en colleges. Het Partijbestuur betrekt hierbij maatschappelijke organisaties
om zo de banden met organisaties te verstevigen en te bestendigen. 

4.2.3 Tijdschema
Voorjaar 2008 Start Q&A's en flyermateriaal SU/ afdeling Verenigingszaken
Voorjaar 2008 Afstemming Ombudsfunctie Afdeling Verenigingszaken
Aug/ Sep 2008 Lokale PC-teams Portefeuillehouders PC en SU
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5. Een partij die de beste volksvertegen-
woordigers en bestuurders levert

Wie wil winnen moet ook scoren. En dat vraagt om het allerbeste team. Scouting en opleiding van toekom-
stige vertegenwoordigers en bestuurders moet dan ook een tweede natuur van de gehele partijorganisatie zijn.
Weten waar de talenten zitten én kunnen putten uit een bron van kwaliteit en ervaring moet de solide basis
zijn voor kandidaatstelling van onze volksvertegenwoordigers.

5.1 Werving en selectie van kandidaten

Volksvertegenwoordigers namens de Partij voor de Arbeid dienen te beschikken over een herkenbaar
sociaal-democratisch profiel en dienen gekend en erkend te worden in onze vereniging. De portefeuil-
lehouders Scouting en Opleiding werken momenteel aan een uitgebreide notitie voor wat betreft de
werkwijze werving en selectie. Eind voorjaar 2008 ligt deze notitie voor bij het Partijbestuur. De PvdA
staat bekend om haar goede bestuurders en vertegenwoordigers. Dat willen we graag zo houden.  De
huidige wijze van werving en selectie van kandidaten voldoet niet meer aan de eisen. Het Partijbestuur
gaat de werving en selectie van kandidaten professionaliseren om goede volksvertegenwoordigers en
bestuurders te kunnen blijven leveren. Ten eerste dient werving en selectie van kandidaten een perma-
nent proces te zijn. We nemen afscheid van de overhaaste wijze van rekrutering van bestuurders en ver-
tegenwoordigers. Ten tweede vraagt professionalisering van werving en selectie om duidelijke randvoor-
waarden, zowel m.b.t. de kandidaten als m.b.t. de kandidaatstellingscommissies. Werving en selectie
van kandidaten doen we voor diverse functies en gremia binnen de partij; van raadsleden tot
Kamerleden. Voor al deze functies hanteren we afzonderlijke kandidaatstellingscommissies. Dat vraagt
om centrale afstemming, een gezamenlijke kwaliteitstoets en opleiding van deze kandidaatstellings-
commissies en aanvullende vereisten met betrekking tot de samenstelling en werkwijze. Voor elke ver-
tegenwoordigende en bestuurlijke functie stelt het Partijbestuur een profiel op. Daarnaast wordt er een
teamprofiel opgesteld voor het betreffende orgaan. De kandidaatstelling valt onder de verantwoordelijk-
heid van het bestuur van het betreffende gremium. Voor lokale verkiezingen is dit het afdelingsbestuur,
voor provinciale verkiezingen het gewestelijk bestuur en voor landelijke en Europese verkiezingen het
Partijbestuur.

Werving en selectie op lokaal en gewestelijk niveau
Voor professionalisering van werving en selectie op lokaal en gewestelijk niveau doet het Partijbestuur
een oproep aan de lokale afdelingen en gewesten. Alle afdelingen en gewesten dienen een bestuurder
werving en selectie aan te stellen. Op basis van een door het partijbureau aangeleverde module werving
en selectie dienen deze bestuurders op lokaal en gewestelijk niveau het beleid te professionaliseren. De
relatie tussen de centrale organisatie (medewerker(s) werving en selectie) en de lokale afdelingen moet
tweerichtingen verkeer zijn. Opgemerkt talent op lokaal of gewestelijk niveau voor een eventuele lande-
lijke functie moet gemeld worden bij een op te richten Meldpunt Talent. Vanuit de centrale organisatie
worden de lokale afdelingen geattendeerd op aangemeld talent en leden die bij de centrale organisatie
aangegeven hebben actief te willen worden door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Rosa-leergang. Daar
waar mogelijk wordt op maat een opleidingstraject aangeboden (via de opleidingsmodules zie 5.2).
Tevens wordt er gestart met een opleidingstraject voor de kandidaatstellings-commissies in de afdelin-
gen en de gewesten.

Werving en selectie op landelijk niveau
De kandidaatstelling voor volksvertegenwoordigers op nationaal en Europees niveau is vanaf heden
permanent geopend. Het Partijbestuur professionaliseert de werving en selectie van kandidaten en
houdt tevens rekening met het beperkte aantal benodigde kandidaten. We scouten dus niet alleen beter,
maar tevens meer gericht. Kandidaten kunnen zich op elk willekeurig moment aanmelden via het par-
tijbureau. Daarnaast zoeken we ook zelf naar nieuw talent. Landelijk wordt er een permanente scou-
tingscommissie ingericht van enkele werving en selectiemedewerkers onder leiding van de portefeuille-
houders Scouting en Opleiding. De permanente scoutingscommissie wijst talentscouts op de diverse
sectoren (onderijs, financiën, milieu etc.) en in de verschillende regio’s aan. Kandidaten worden in eer-
ste instantie op basis van het opgestelde profiel op cv en motivatie beoordeeld en al dan niet uitgeno-
digd voor een gesprek met het team werving&selectie /portefeuillehouders. Op basis van deze gesprek-
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ken worden kandidaten beoordeeld en bij geschiktheid opgenomen in een database. Op basis van
iemands beoordeling wordt iemand indien gewenst een persoonlijk opleidingstraject en coach aange-
wezen. De uiteindelijke lijst wordt door een aparte kandidaatstellings-commissie samengesteld op
basis van het teamprofiel. Hierbij wordt terdege rekening gehouden met de verdeling tussen mannen
en vrouwen, regionale spreiding en etniciteit. Deze kandidaatstellingscommissie wordt per samen te
stellen lijst aangewezen door het Partijbestuur.

5.1.1 Tijdschema
Voorjaar 2008 Notitie werving&selectie Portefeuillehouder W&S 

5.2 Opleidingen

Volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA kan men niet zomaar zijn. Daaraan stellen we
gerichte kwaliteitseisen. De huidige vrijblijvende deelname aan incidentele trainingen is volgens het
Partijbestuur niet langer wenselijk. Het Partijbestuur gaat dan ook over tot de oprichting van één oplei-
dingsinstituut en een verplichte opleidingsstructuur op decentraal niveau. Van onze volksvertegenwoor-
digers en bestuurders verwachten we degelijke kennis van de sociaaldemocratie waaraan we tegemoet
komen door een verplichte training in beginselen en partijgeschiedenis. Voor de noodzakelijke versterking
van afdelingen en gewesten dient er gekeken te worden naar specifieke kaderopleidingen voor voorzit-
ters, secretarissen, penningmeesters, kandidaatstellingscommissies en campagnecoördinatoren. Ook
kijken we naar de mogelijkheden om belangstellenden en jongeren (JS’ers) specifieke opleidingstrajec-
ten aan te bieden gericht op actieve deelname binnen de PvdA. Volksvertegenwoordigers bieden we
daarnaast verplichte trainingen om de kneepjes van het politieke vak te leren beheersen. Kandidaat-
volksvertegenwoordigers verplichten we om éérst een opleiding te volgen voor ze zich kandidaat mogen
stellen. Daarmee garanderen we een bepaalde basis aan kwaliteit en kennis die onze vertegenwoordi-
gers en bestuurders minimaal moeten bezitten. Nieuwe volksvertegenwoordigers moeten gecoacht
worden door ervaren rotten uit het vak. Alle opleidingen moeten aansluiten bij verdere mogelijkheden
binnen de partij, niet iedereen die geïnteresseerd is in de nationale politiek kan Kamerlid worden of
terecht in een landelijke werkgroep. Verwachtingsmanagement, nazorg en gerichte doorstroming staan
naast maatwerk dan ook centraal bij de te scheppen opleidingenstructuur. Extra aandacht wordt
besteed aan vraagstukken m.b.t. integriteit, vanaf nu komt dit in alle opleidingen aan bod. In het najaar
van 2007 is er een inventarisatie van de huidige opleidingen van de PvdA gemaakt door de medewer-
kers van het partijbureau en het CLB. Er worden door de portefeuillehouders Opleidingen en de partij-
voorzitter afspraken gemaakt met het CLB over een gezamenlijke aanpak. Op korte termijn (voorjaar
2008) volgt er van de portefeuillehouders Scouting en opleiding een notitie waarin het huidige aanbod
gespiegeld wordt aan de ambities van het Partijbestuur.  

5.2.1 Tijdschema
Voorjaar 2008 Notitie Opleidingen Portefeuillehouders opleidingen
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Handleiding

Beste partijgenoten

Het partijbestuur biedt u in deze bundel de congresvoorstellen met betrekking tot de ledendemocratie
en wijziging van een aantal statuten en reglementen. De definitieve tekst van deze congresvoorstellen
wordt door het congres van 13 en 14 juni 2008 vastgesteld. Ten behoeve van de amendering van bij-
gaande congresvoorstellen vraagt het congrespresidium uw aandacht voor het volgende.

Allereerst willen we ingaan op wat een amendement is en wat onder een motie wordt verstaan.
Een amendement is een voorstel van een afdeling om in de voorgestelde tekst een wijziging aan te bren-
gen, bijvoorbeeld door voor te stellen de tekst voor een deel te schrappen, de tekst een andere formu-
lering te geven of die op een aantal punten aan te vullen. Een amendement heeft een rechtstreekse rela-
tie met de voorgestelde tekst.
Anders ligt dat voor een motie. Een motie heeft namelijk geen rechtstreekse relatie met de voorgestel-
de tekst, maar kan bijvoorbeeld wel in procedurele zin betrekking hebben op die tekst. Zo zou in een
motie bijvoorbeeld het partijbestuur verzocht kunnen worden om toezending van de definitieve tekst
aan bepaalde personen. 

Afdelingen en de besturen van JS en EVS hebben het recht om amendementen in te dienen. Moties kun-
nen alleen door afdelingen worden ingediend. Welke amendementen of moties moeten worden inge-
diend dient te worden besproken in de afdelingsvergadering en de desbetreffende besturen.

WIJ WIJZEN EROP, DAT AMENDEMENTEN EN MOTIES UITERLIJK WOENDAG 23 APRIL 2008 OM
12.00 UUR IN HET BEZIT VAN HET PARTIJBESTUUR DIENEN TE ZIJN.

Onderlinge discussie over de congresvoorstellen
Evenals dat bij voorgaande congressen het geval was wordt de voorgestelde tekst integraal op de web-
site pvda.nl gepubliceerd in de rubriek Mijn PvdA/Verenigingszaken/Congresstukken. U bereikt deze
rubriek via www.pvda.nl/congresstukken. Ongetwijfeld zullen de voorgestelde teksten leiden tot discus-
sie en wijzigingsvoorstellen. Een ieder die dat wil kan die discussie op het internet via de discussies
“Ledendemocratie” en “Statuten en reglementen” in de rubriek DISCUSSIE voeren en volgen. Speciaal
voor de communicatie tussen de congresafgevaardigden is er op de website www.pvda.nl een aparte
– besloten – discussiegroep opgericht. U bereikt hem via www.pvda.nl/congresdiscussie. Ten overvloe-
de wijzen wij u erop, dat deze discussierubriek geheel losstaat van de AMENDEERrubriek, in die zin dat
de in de discussierubriek gemaakte opmerkingen NIET als amendement zullen worden aangemerkt. 

Het indienen van amendementen met behulp van “Amendementen online”
Amenderen gebeurt uitsluitend via de pagina CONGRESSTUKKEN. In het CONGRESSTUKKEN-
gedeelte heeft een beperkt aantal leden de mogelijkheid om amendementen in te dienen, te weten de
bij ons geregistreerde voorzitters, secretarissen, penningmeesters en congresafgevaardigden van de
afdelingen en de besturen van JS en EVS. Alleen zij kunnen amendementen en moties indienen. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat zij hun inbreng onderling hebben afgestemd. Alle overige leden van de afde-
lingen kunnen deze pagina’s alleen lezen. Mocht de voorgestelde tekst voor uw afdeling aanleiding zijn
tot het indienen van een amendement, dan kan de genoemde functionaris dat kenbaar maken via de
CONGRESSTUKKENpagina. Hij/zij dient er voor te zorgen dat het amendement op de juiste plaats
wordt ingediend. De tekst van de congresvoorstellen is daarom dusdanig in logische alinea’s opge-
deeld, dat na iedere alinea amendementen kunnen worden ingevoerd.

Dan nog een vriendelijk verzoek: STEL HET MOMENT VAN HET INDIENEN VAN UW AMENDEMENT
NIET UIT TOT HET LAATSTE MOMENT (woensdag 23 april, 12.00 uur). Met het tijdig indienen van
uw amendement laat u andere afdelingen weten hoe u over het voorstel denkt, waarna zij zich eventu-
eel bij uw initiatief tot wijziging kunnen aansluiten.
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Net zoals er een rubriek is voor het indienen van amendementen, kunnen genoemde functionarissen
namens hun afdeling via de CONGRESSTUKKEN-pagina moties indienen. Hiervoor is een aparte
rubriek geopend onder de titel Moties. Zoals hierboven al beschreven zijn amendementen en moties
twee aparte zaken, waarvoor het van belang is deze in aparte rubrieken te administreren.

Wat gebeurt er met de amendementen en moties
Voor elk van de te bespreken congresonderwerpen wordt op basis van de huidige bepalingen in statu-
ten en reglementen de volgende procedure gevolgd:

1. Indiening van amendementen
- houd bij het indienen van amendementen rekening met de stijl en de kwaliteit van de voorge-

stelde tekst;
- blijf ook na indiening actief op de discussierubriek;
- kijk of er vergelijkbare amendementen zijn, benader indieners en voeg zaken samen.

2. Toelating van amendementen
Het congrespresidium heeft als taak de binnengekomen amendementen toe te laten tot de besluitvor-
ming. Daarbij zal het congrespresidium de volgende driedeling hanteren:

- tekstuele suggesties en verbeteringen worden doorgegeven aan het partijbestuur en niet als
amendement tot de besluitvorming toegelaten;

- amendementen die niet aan de basisvereisten (zie hieronder) voldoen worden niet tot de
besluitvorming toegelaten;

- alle overige amendementen worden aan het partijbestuur voorgelegd ter preadvisering.

3. De basisvereisten waaraan een amendement moet voldoen zijn:
- amendementen moeten betrekking hebben op het voorstel (binnen de scoop van het voorstel);
- een amendement mag niet contrair zijn aan de tekst. Is men het met een passage niet eens,

stel dan voor die passage te schrappen of stem op het congres tegen die passage;
- de lengte van het amendement dient in relatie te staan tot de lengte van de voorgestelde tekst.

4. Afhandeling van moties
Ook voor moties die betrekking hebben op de te amenderen congresvoorstellen dienen te voldoen
aan de criteria genoemd onder punt 1 tot en met 3.

Vaststelling door het congres
Bij de procedure ter vaststelling van de teksten kan het partijbestuur amendementen overnemen, gewij-
zigd overnemen met behulp van een PB-amendement, of afwijzen. 
Met name de categorieën "overnemen" en "gewijzigd overnemen" zijn van belang als resultaat van het
debat dat plaatsvindt voorafgaande aan het congres. Via deze categorieën laat het partijbestuur zich
inspireren door de inbreng van de afgevaardigden. Op het congres is het uitgangspunt van het debat
en de besluitvorming de tekst zoals die door het partijbestuur wordt voorgestaan (na verwerking van
de overgenomen en gewijzigd overgenomen amendementen).
Wij vragen de afgevaardigden om zich op het congres toe te leggen op hun kritiek op die tekst. Voor het
verkrijgen van meerderheden op het congres is het van belang om:
a. selectief te zijn met wijzigingsvoorstellen;
b. je af te vragen waarom juist jouw voorstel een meerderheid kan halen;
c. bewust te werken aan steun van andere afdelingen voor jouw voorstel.
Om dit te bereiken kan onder andere overwogen worden om clustering van amendementen samen te
stellen en elkaar te steunen bij het bepleiten van amendementen en bij stemmingen.

Het congrespresidium rekent erop, dat bovenomschreven verwerking van de amendementen een ieders
instemming kan hebben.

Wij wensen afdelingen, afgevaardigden en het partijbestuur veel succes bij de voorbereiding.

Het congrespresidium

Amsterdam, maart 2008
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