
Speech Lilianne Ploumen 
Gesproken woord geldt! 
 
Partijgenoten,  
  
Acht maanden geleden stuurde u mij op pad met een forse stapel opdrachten.  
Acht maanden geleden begon ik vol energie en ambitie aan mijn opdracht: het 
vitaliseren van onze partij.  
Vandaag, acht maanden later, houd ik een pleidooi voor nieuwe veerkracht. 
  
Nieuwe veerkracht in de organisatie van de vereniging. 
Nieuwe veerkracht in ons inhoudelijk verhaal. 
En nieuwe veerkracht in het uitdragen van ons verhaal. 
  
Want dat is waar we hard aan gewerkt hebben de afgelopen maanden 
Er was, en is, dan ook veel te doen. 
  
 
Nieuwe veerkracht in onze verenigingsorganisatie: 
 
Om te beginnen nieuwe veerkracht door meer democratie in onze partij. 
Ik voerde campagne met de slogan 'meer inspraak, minder toespraak'.  
Van veel leden hoorde ik dat zij de afdelingsvergaderingen zelden of nooit 
bezochten.  
En dat in hun afdeling nu net nooit gesproken wordt over dat onderwerp waar zij in 
geïnteresseerd zijn. 
Vanaf gisteren bieden we ook al díe leden de mogelijkheid om mee te denken, mee 
te debatteren en mee te doen. 
Meer inhoudelijk debat; in de afdelingen, in werkgroepen, in de nieuwe Politieke 
Ledenraad en op dit Congres. 
 
Nieuwe veerkracht door meer maatwerk in de relatie tussen landelijk, lokaal en 
gewestelijk niveau.  
We hebben gesprekken gevoerd in het land - de plannen krijgen nu vorm. 
In Friesland, beste Joop, betekent dat wellicht een medewerker die 2 dagen op 
locatie werkt.  
En in Zeeland wil men een vraagbaak vanuit Amsterdam gecombineerd met een 
tijdelijk ondersteuningsteam. 
 
Speciale aandacht heeft mijn Partijbestuur voor de veerkracht van onze kleine 
afdelingen.  
Om hen te steunen wordt een mobiel versterkingsteam opgezet dat in de afdelingen 
en regio’s zijn werk doet.  
  
Onze volksvertegenwoordigers gaan we anders werven.  
Net als bij voetbal is het beter om talent te scouten dan op talent te wachten. 
Wie straks wil kiezen uit kwaliteit en diversiteit moet goed zoeken, moet investeren in 
mensen.  
Op tijd beginnen dus. 
Scouting van volksvertegenwoordigers wordt onze tweede natuur.  



Allereerst door een permanente kandidaatstellingscommissie – die start binnenkort.  
 
En ook komt er een meldpunt 'nieuw talent'.  
 
 
  
We professionaliseren, samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur, ons aanbod 
van opleidingen. 
Jonge raadsleden vertellen mij dat ze het gevoel hebben dat ze in het diepe worden 
gegooid.  
Ze willen meer en betere opleidingen – een partij die een leven lang leren hoog in het 
vaandel heeft staan moet zélf het goede voorbeeld geven. 
Om ook in de toekomst de beste vertegenwoordigers en bestuurders te blijven 
leveren komen wij met een verplichte startkwalificatie. 
Want wie voor de PvdA op een lijst wil moet bewezen competent zijn – moet 
doordrenkt zijn van onze idealen, moet die idealen op anderen kunnen overbrengen. 
  
 
Partijgenoten, 
 
Onze nieuwe veerkracht moet tot uiting komen in het voeren van permanente 
campagne.  
Zoals ze dat al in Rotterdam doen, op Rode Zaterdag de markt op. 
Zoals ze dat al in Gouda en Almere doen, met een fantastisch ombudsteam. 
Zoals ze dat in Friesland doen door de Rode Krant. 
We gaan dat sámen doen. 
Samen met onze wethouders en raadsleden, onze kamerleden en onze ministers: 
Zij moeten horen wat er bij u in de buurt leeft,  
Zij moeten horen welke zorgen én welke dromen mensen hebben, 
Zij moeten zorgen dat er samen met mensen gewerkt wordt aan oplossingen.  
  
Op het partijbureau wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we hiermee snel aan 
de slag kunnen. Voor dat vele werk wil ik alle medewerkers van het partijbureau bij 
deze ontzettend bedanken! 
 
 
Partijgenoten,  
 
Een sterke en vitale partijorganisatie is het noodzakelijke vangnet als het tij eens 
tegen zit. 
Een veerkrachtige goed georganiseerde partij kan een stootje hebben 
Maar een vitale partijorganisatie is niet voldoende. 
Er is meer nodig. 
 
 
Nieuwe veerkracht in ons inhoudelijke verhaal: 
 
Want ook inhoudelijk heeft mijn Partijbestuur een stevige opdracht van u 
meegekregen. 
De opdracht die Vreeman zo mooi de koppeling tussen beginselen en beleid noemt. 



  
En hij zei er nog iets bij: 
Neem de tijd - neem de tijd voor een fundamentele politieke plaatsbepaling. 
Die les leerden wij uit het verleden. 
De razendsnelle partijvernieuwing van 2002 leidde weliswaar tot electoraal herstel bij 
de verkiezingen van 2003 maar is nog onvoldoende geïntegreerd in ons 
gedachtegoed. 
 
Teveel papieren vernieuwing in plaats van werkelijke vernieuwing.  
Vernieuwing door mooie rapporten die in de boekenkast beland zijn.  
Rapporten die onvoldoende uitgediscussieerd, onvoldoende gemeengoed zijn.  
Van brandende kwesties naar smeulende issues.  
 
 
 
Partijgenoten, 
 
Rapporten moeten politiek worden,  
Rapporten moeten plannen worden,  
En plannen moeten uitgevoerd!  
Dat moet nog beter.  
 
Nieuwe inhoudelijke veerkracht is nodig om de brug tussen onze vleugels 
voortdurend te versterken.  
Een brede sociaal-democratische partij als de onze kent vanzelfsprekend verschillen 
van inzicht. 
Dat hoort bij een partij die vanaf haar oprichting vrijzinnigen, socialisten en 
progressieve gelovigen in zich verenigt en waar denkers en doeners, jongeren en 
ouderen thuishoren. 
  
Ik prijs me gelukkig met een partij die het debat over de belangrijke maatschappelijke 
en politieke vraagstukken niet uit de weg gaat. 
Maar dat debat moet meer zijn dan een woordenspel. 
Dat debat moet er toe leiden dat de PvdA nieuwe, verstandige oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken formuleert. 
Dat debat moet er óók toe leiden dat de PvdA die oplossingen standvastig, solide en 
consistent vasthoudt en verdedigt.  
 
Ik pleit voor het gezamenlijk, gestaag en gedreven uitzetten van onze koers. 
Ik pleit voor duurzame inhoudelijke verdieping op juist dié gebieden waar de PvdA 
een cruciale rol speelt voor de toekomst van ons land.  
 
 
Óns verhaal van emancipatie, solidariteit en vrijheid moeten we van dag tot dag 
vertalen in een politieke opdracht. 
En ik voel me gesterkt door wat Joop den Uyl 40 jaar geleden daarover zei: 
 
In onze tijd wordt nogal eens de klacht gehoord dat er zo weinig utopie meer is, dat 
de inspirerende kracht van het geloof in een andere en betere wereld, dat generaties 
voor ons zou hebben bezield, thans ontbreekt. 



Daarin ligt voor mij geen reden tot ontmoediging of oorzaak van ontluistering. 
Integendeel. 
De wereld bewoonbaar en het bestaan leefbaar maken is een opdracht voor elke 
generatie. Einde citaat. 
 
De wereld bewoonbaar en het bestaan leefbaar maken, én houden, zou ik er aan toe 
willen voegen. 
Partijgenoten, 
 
Wat wij nodig hebben is nieuwe inhoudelijke veerkracht. 
Veerkracht om het debat op basis van onze gezamenlijke idealen te voeren en zo te 
komen tot gedragen politieke standpunten. 
Veerkracht om de rust te bewaren als het even tegen zit en geloof te houden in onze 
opdracht. 
Veerkracht om op te blijven komen voor ál die mensen die dat nodig hebben. 
Want, partijgenoten, een PvdA die verheft is een PvdA die verbindt. 
 
Een eensgezinde Partij van de Arbeid is dé partij die laat zien dat je tegelijkertijd 
sociaal en progressief kunt zijn. 
 
Sociaal en progressief waar sommigen denken dat je alleen sociaal kunt zijn als je de 
vooruitgang stil zet. 
Sociaal en progressief waar sommigen denken dat er alleen sprake kan zijn van 
vooruitgang als je de markt onbeheerst laat woekeren terwijl je solidariteit uitkleedt. 
 
De komende maanden gaan we die sociale en progressieve koers samen verder 
vorm geven als antwoord op de actuele vraagstukken van vandaag. 
  
Hoe vinden we de juiste balans tussen de gewenste zekerheid en de gevraagde 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt? 
Hoe garanderen we toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare publieke 
voorzieningen? 
Hoe gaan we om met het integratiedebat op een wijze die recht doet aan de zorgen 
en behoeften van alle Nederlanders 
 
Vandaag spraken we over onze toekomstagenda voor Arbeid en Participatie, werken 
en meedoen voor iedereen. 
Vandaag stuurden wij de vertegenwoordigers van onze partij op pad met een door u 
gedragen resolutie. 
Een resolutie richting geeft in het actuele debat. 
Een resolutie die uitgaat van het principe dat sociaal sterk maakt. 
 
Meer mensen aan het werk? Ja! 
Maar níet door de uitkeringen van de meest kwetsbaren te verlagen. 
 
Zekerheid bieden in een dynamische en internationale economie? Ja! 
Maar niet door ons op te sluiten achter de dijken terwijl onze handelsnatie groot is 
geworden door haar vleugels uit te slaan. 
 
De Nederlandse economie versterken? Ja! 



Maar níet door alleen flexibiliteit van werknémers te vragen en ondertussen de 
sociale zekerheid te beschouwen als een kostenpost.  
 
Wij hebben een ander verhaal; 
Een verhaal waarin zekerheid bestaat in combinatie met een sterke economie; door 
het bieden van werkzekerheid, levenslange scholing en een rechtvaardig sociaal 
stelsel. 
 
Een verhaal van de lange adem, omdat makkelijke oplossingen niet bestaan. 
 
Een verhaal van sociale vooruitgang waar anderen beweren dat je alleen sociaal 
kunt zijn door stilstand. 
Een verhaal van sociale vooruitgang waar anderen beweren dat vooruitgang alleen 
kan door sociale zekerheid om zeep te helpen. 
 
Een verhaal dat vertelt dat alleen sociaal sterk maakt! 
 
  
Partijgenoten, 
  
Dat is dé toekomstagenda voor de sociaal-democratie. 
  
Sociaal is het om te beschermen, om zekerheid te bieden waar dat nodig is. 
Progressief is het om kansen te grijpen die we niet kunnen, en die we niet mogen 
laten liggen. 
 
Sociaal maakt sterk! 
  
Dat verhaal zetten we de aankomende maanden stevig neer.  
Eerst over arbeid, vervolgens over integratie en vervolgens over de toekomst van de 
publieke sector. 
En met dat verhaal zie ik met vertrouwen de verkiezingen tegemoet. 
Want met onze slagkracht in alle geledingen van het bestuur zetten wij het verhaal 
dat sociaal sterk maakt in concrete successen om. 
   
 
Partijgenoten, 
 
Met dat verhaal moeten wij allemaal de boer op. 
  
Dat vraagt, naast nieuwe veerkracht in de verenigingsorganisatie en nieuwe 
inhoudelijke veerkracht, om onze veerkracht. 
  
  
Onze veerkracht. 
  
Van u, van mij, van Mariëtte en van Wouter. 
  
Van Wouter en de onzen in de regering vraagt dat allereerst dat zij successen blijven 
boeken. 



Blijven boeken zeg ik, omdat we al heel veel bereikt hebben in het afgelopen jaar. 
  
Zoals de laagste huurstijging in 25 jaar, 
Eindelijk een generaal pardon, 
Voor elke leraar salaris erbij, 
Honderden extra wijkagenten, 
Extra geld voor de allerarmsten in deze wereld, 
En met dank aan Wouter de allereerste maatregelen tegen de topinkomens. 
  
Mooie resultaten, maar er is nog veel te doen: 
Zoals de ambitieuze plannen voor de wijken.  
Zoals de kwaliteitverbetering in de zorg, meer handen aan het bed.  
Zoals 200.000 mensen extra aan het werk in.  
  
En partijgenoten, laat u niets wijsmaken. 
Er is maar één plek waar we deze ambities voor een sociaal en sterk Nederland 
kunnen waarmaken. 
En dat is achter de regeringstafel. 
 
  
Partijgenoten, 
  
Wie voor een sociaal en sterk Nederland staat, hoort om precies die reden bij de 
PvdA. 
Want idealisme is, om nogmaals met Joop den Uyl te spreken ‘de wereld 
bewoonbaar en het bestaan leefbaar maken’. 
  
Wie die opdracht wil vervullen moet de handen uit de mouwen steken. 
Wie die opdracht wil vervullen moet regeren. 
En ja, in de regering moeten wij soms lastige compromissen sluiten. 
Compromissen die bevochten zijn op basis van onze beginselen en idealen. 
Compromissen die het resultaat zijn van fel politiek debat. 
 
Een fel politiek debat dat gevoerd wordt door ónze politici die laten zien dat ze de pijn 
van de moeilijke keuzes niet alleen in de schatkist voelen, maar ook in hun hart…. 
 
Wouter, dat is wat ik je vraag én wat ik je toevertrouw. 
Want jij was het die in 2002 de partij vernieuwde. 
Want jij was het die ons in 2007 ondanks de teleurstellende verkiezingsuitslag een 
sociaal-democratisch regeerakkoord presenteerde met een ánder Nederland als 
ideaal. 
En jij was het die in september vorig jaar een linkse begroting presenteerde. 
En jij bent het die ons nu in 2008 voorgaat naar een sociaal en sterk Nederland. 
  
 
Partijgenoten, 
  
Het verhaal dat sociaal sterk maakt over het voetlicht brengen vraagt ook wat van 
Mariëtte, van mij en van u. 
  



Het vraagt van Mariëtte dat ze zich in blijft zetten voor sociale en rechtvaardige 
oplossingen om mensen aan het werk te helpen. 
En het vraagt van haar dat zij het hart van het regeerakkoord blijft opzoeken.  
  
Het vraagt van mij dat ik de politici in Den Haag soms áchter en soms vóór de 
schermen dicht op de huid blijf zitten. 
Dat doe ik en dat blijf ik doen – namens u! 
  
Het vraagt van mij dat ik ervoor zorg dat we onze koers beter uitzetten én beter 
uitdragen. 
Daarom voert mijn Partijbestuur de opdrachten van de commissie Vreeman 
voortvarend uit.  
 
Partijgenoten,  
  
Wat vraagt dat van u? 
  
Het vraagt van u, om óns verhaal dat sociaal sterk maakt en ónze successen nog 
vaker te vertellen in al die afdelingen, buurten en straten. 
  
In 2006 behaalden wij fantastische resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen- 
mede onder invloed van de landelijke populariteit van onze partij.  
Ik vraag u nu om de zaken om te draaien, zo lang het landelijk wat stroever gaat.  
Door onze bestuurskracht in alle geledingen hebben wij een uitgelezen kans om 
dichtbij de mensen, in de straten en in de wijken, te laten zien waar de PvdA voor 
staat. 
Om dáár ons verhaal te laten horen.  
  
 
Partijgenoten, 
 
Ook vraagt dat van u de veerkracht om tegen een stootje te kunnen. 
Want ik besef dat u, in de supermarkt of in het café, ook wordt aangesproken op de 
landelijke beeldvorming over onze partij.  
Ik besef ook dat deze beeldvorming de resultaten die u lokaal of provinciaal boekt 
soms overschaduwt. 
Dat is soms moeilijk – daarom geef ik u ter aanmoedig een uitspraak van wijlen Thijs 
Wöltgens mee: 
Thijs die in moeilijke tijden zei: ‘partijgenoten, we zitten soms in de put, maar het is 
wel een bouwput’. 
 
Ik doe een beroep op u omdat ik er van overtuigd ben dat de leden de Partij van de 
Arbeid maken. 
 
 
Partijgenoten, 
  
Moedig voorwaarts dus. 
Met nieuwe veerkracht als onze moraal. 
Dank u wel, 



 
 


