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rode loper
‘Er wonen niet alleen maar bekende, rijke mensen in Blaricum,’
zegt Daphne Rokebrand van de
plaatselijke PvdA. ‘Daarom is het
van belang dat er ook een links
geluid is in de gemeenteraad.’

Spreekrecht

Iedere raadsvergadering meldt
Daphne Rokebrand zich bij de
griffie. Ze maakt gebruik van het
spreekrecht van vijf minuten,
dat elke burger heeft en zo laat
de PvdA zich in Blaricum horen.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA geen zetel meer
in de raad. ‘In Blaricum, in het
Gooi, kost een gemiddelde woning
bijna zeshonderdduizend euro.
Maar er wonen ook mensen die
het niet breed hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank.’ Voor
die groep zet Rokebrand zich in.

Lijsttrekker

Rokebrand behoort tot een van
oorsprong Blaricumse familie;
haar vader richtte er lang geleden
een lokale partij op. ‘Ook mijn
echtgenoot is al jaren actief in
de politiek, alleen dan binnen
de PvdA. Voordat ik hem leerde
kennen, had ik niks met de PvdA.
Maar als ik eenmaal ja zeg, ga ik er
ook voor. Tot mijn verrassing werd
ik voor de gemeenteraadsverkiezingen gekozen tot lijsttrekker.’

Terugvechten

‘We willen er als PvdA zijn en blijven voor de mensen. Iedere maand
opnieuw neem ik het woord. Zo
vechten we terug. Nu gaan we
het gevecht aan tegen de komst
van de Aldi. We hebben hier al
een goedkope supermarkt. Het is
onaanvaardbaar dat de gemeente
geld uittrekt voor die Aldi. Dat
gaat ten koste van de kleine winkeliers. Het winkelcentrum heeft
een opknapbeurt nodig. Het gaat
om leefbaarheid, om de mensen.
Daar kom ik voor op, ook al zit ik
niet in de raad.’

2 rood

oktober 2014

‘We vechten terug’
De Rode Loper wordt uitgerold voor PvdA’ers die
normaal gesproken achter de schermen werken.
Deze keer rollen we de loper uit voor Daphne
Rokebrand, actief PvdA-lid in Blaricum.
Tekst Jan Schuurman Hess Foto De Beeldredaktie
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Praat mee over
ledendemocratie!
Het partijbestuur is benieuwd naar uw mening
over de voorstellen tot verbetering van ledendemocratie (zie pagina 6 t/m 9). U kunt daarom een
korte online enquête invullen. Deze is te vinden
via www.pvda.nl/ledendemocratie
Ook de Politieke Ledenraad op zaterdag 25 oktober in Amersfoort staat in het teken van de vereniging en van de voorstellen tot verbetering van

de ledendemocratie. Zoals beloofd op het congres
van afgelopen februari komt de werkgroep
Ledendemocratie met een tussenrapportage. We
bespreken de voorstellen over de verbetering en
vernieuwing van ledendemocratie. Praat mee en
geef de werkgroep waardevolle aanbevelingen in
aanloop naar het volgende congres. Daarnaast
kunt u in ronde-tafel-sessies in gesprek met het
bestuur over ledenwerving, permanente binding,
de aantrekkelijke vereniging en ‘einde aan de
machteloze politiek’.
Aanmelden: bit.ly/ledenraadamersfoort.
Geef daarbij aan welk onderwerp u graag
bespreekt met het partijbestuur.
Zaterdag 25 oktober 2014, van 12:30 tot
17.00 uur, inloop vanaf 12.00 uur.
Regardz de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2,
Amersfoort (tegenover het station).
Kinderopvang is aanwezig. Vermeld bij uw
reservering wel even of u daarvan gebruik
wilt maken.

Vrijwilligers
We kunnen niet
zonder het enthousiasme van al onze
vrijwilligers die bergen werk verzetten.
Wilt u ook meedoen
en u verder ontwikkelen bij de PvdA?
We zoeken onder
meer organisatietalenten, administratieve krachten,
canvassers, bellers,
fotografen. Ook
online kunt u meedoen via Facebook
en Twitter.
Geef u op via
doemee@pvda.nl
en we nemen
contact met u op.

oktober 2014
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Eerste Rood
van 2014
Het zal u misschien niet ontgaan zijn dat dit pas de
eerste Rood is van 2014. Dat er tot nu toe maar één
Rood is verschenen, komt omdat we eerder dit jaar
speciale verkiezingstijdschriften maakten; de eerste voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart
en de tweede voor de Europese verkiezingen in
mei. Deze tijdschriften vervingen twee keer het
reguliere ledenblad Rood. Alle leden hebben het
Europese verkiezingstijdschrift per post ontvangen eind april. Dat gold niet voor het tijdschrift
voor de gemeenteraadsverkiezingen, omdat niet
elke afdeling een tijdschrift maakte.

Heeft u ook nieuws vanuit uw afdeling
dat interessant kan zijn voor het hele
land? Mail het ons dan: rood@pvda.nl

Marleen Barth
trekt kar Senaats
verkiezingen
Het partijbestuur is verheugd
te kunnen melden dat Marleen Barth na 2011 opnieuw
beoogd lijstaanvoerder is voor
de Senaatsverkiezingen. Een
ledenraadpleging is dit najaar
niet nodig, omdat geen tegenkandidaat zich meldde voor de
zittende fractieleider. Partijvoorzitter Hans Spekman over
de kandidatuur van Marleen:
‘Met Marleen hebben we een
goede aanvoerder voor de
verkiezingen. Ze is een sociaaldemocraat in hart en nieren.
Ik hoop met haar op een
sterke uitslag. Die is nodig om
onze idealen voor een goede
samenleving voor iedereen in
de praktijk te kunnen blijven
brengen.’ Het Congres in januari moet haar kandidatuur nog
bekrachtigen.

Een kijkje in de Tweede Kamer
Op zaterdag 24 januari organiseert de PvdA een ledendag in de
Tweede Kamer. U krijgt deze dag
niet alleen een kijkje in de keuken
van de Tweede Kamer en de PvdAfractie, maar u mag ook zelf even
plaatsnemen op een zetel in de
Tweede Kamer. En Kamerleden
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geven u een rondleiding door het
prachtige gebouw van de Kamer.
Aanmelden voor deze dag kan via
doemee@pvda.nl. Wilt u een introducé meenemen? Meld hem/haar
snel aan, want er is slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Zaterdag 22 november vindt het tweede
Ombudscongres plaats in Utrecht. Het
congres, dat geopend wordt door Hans
Spekman, is interessant zowel voor
ervaren lokale ombudsteams als voor leden uit afdelingen die willen ontdekken
of ombudswerk iets voor hen is. Er zijn
talrijke workshops onder meer over hoe
een lokaal ombudsteam te starten en
over het reilen en zeilen van het uwv
door Tweede Kamerlid John Kerstens.
Aanmelden kan via deze link: bit.ly/
ombudscongres. Heeft u nog vragen dan
kunt u contact opnemen met Shantal
Gopal via sgopal@pvda.nl.

Activiteitenfonds
Het is belangrijk dat we goed op de
hoogte zijn van wat er speelt in de
wereld, dat we ons daar een mening
over vormen en dat we waar nodig
tot actie over gaan. Het International
Secretariaat (IS) van de PvdA en de
Foundation Max van der Stoel willen
in Nederland de informatievoorziening en het debat over buitenlandse
politiek stimuleren. Daartoe hebben
zij een activiteitenfonds opgericht.
Voorstellen kunnen het hele jaar worden ingediend door PvdA-leden, JSleden, PvdA-afdelingen, JS-afdelingen
en studentenorganisaties.
Kijk voor de voorwaarden op bit.ly/
activiteitenfondsinternationaal en
stuur uw voorstel naar is@pvda.nl, met
als onderwerp: Aanvraag Activiteiten
Fonds Internationaal.

van de voorzitter
Bondgenoten

H
Kandidaatstelling
Presidium, Beroeps
commissie en PES-delegatie
Het Congres van januari 2015 kiest enkele nieuwe leden voor het presidium, de beroepscommissie en de PES-congresdelegatie. Partijgenoten die
hiervoor belangstelling hebben, worden uitgenodigd om zich kandidaat te
stellen. Op bit.ly/kandidaatstellingpvda vindt u uitgebreide taakomschrijvingen en profielschetsen.
Het presidium zit de vergaderingen voor van het Congres, de Politieke
Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken. De beroepscommissie doet
bindende uitspraken in beroep in geval van royement, alsmede in die gevallen waarvan de beslissing in beroep door de statuten en reglementen aan
haar is opgedragen. De PES-delegatie heeft als taak om een inhoudelijke
bijdrage te leveren binnen de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES)
en de PvdA te vertegenwoordigen op congressen en councils van de PES.
Indien u geïnteresseerd bent dient u voor 1 november 2014 uw CV en een
gemotiveerde sollicitatiebrief te sturen naar PvdA, t.a.v. Lobke Hurkmans/
Coby Admiraal, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 020-5512239 of mailen naar cadmiraal@pvda.nl

‘Wat hebben
vrijwilligers
nodig?’
De afdeling Etten-Leur diende
tijdens het PvdA-congres in
Leeuwarden vorig jaar vragen
in over de participatiesamenleving. Afgevaardigden van deze
afdeling gingen over deze vragen in gesprek met Hans Spekman. ‘Hebben we straks vrijwilligers nodig om overheidstaken
uit te voeren?’ is de eerste vraag
van Clara Legêne aan Spekman.
Op pvda.nl leest u het verslag:
bit.ly/pvdaettenleur

Eén Rood op
één adres?
Op sommige adressen vallen meerdere exemplaren Rood op de mat,
bijvoorbeeld als vader, moeder
en zoon/dochter alle drie lid zijn.
Vindt u één Rood per huishouden,
ongeacht het aantal leden dat het
huishouden telt, genoeg? Laat
het ons weten via rood@pvda.nl
en dan sturen we er voortaan nog
maar één. Dat scheelt niet alleen
een postzegel, maar het is vooral
beter voor het milieu als we onze
oplage zo laag mogelijk houden.

et partijbestuur heeft sinds zijn aantreden
niet stilgezeten. Deze zomer hebben we ons
werkplan gepresenteerd. Daarin geven we
antwoord op: Wie zijn we, waar staat de PvdA
voor, welke richting gaan we op met de vereniging, staat
het doel van 100.000 leden nog? Het antwoord vindt u
verderop in dit blad.
We hebben als partij eerder het project Van Waarde
van de Wiardi Beckman Stichting omarmd. Daarin staat
beschreven hoe we als partij weer midden in de samenleving willen staan. Naast de mensen, met de mensen,
door mensen. En vanuit je professie in bijvoorbeeld zorg
of onderwijs.
Ook wij, PvdA-politici, hadden te veel de neiging om de
wereld vanachter ons bureau of vanuit de vergaderzaal
te beschouwen. Daarom omarmde ik het pleidooi van de
WBS om te gaan ‘van denken naar doen’. Dat betekent
niet stoppen met het bedenken van nieuwe oplossingen,
maar ook weer ‘doen’ en deze oplossingen weer actief in
de praktijk gaan brengen. Op pad om zelf de problemen
in je omgeving te ervaren en te signaleren, of een arm te
slaan om hen die wel wat hulp kunnen gebruiken.
We willen immers een goed leven voor iedereen. Een
samenleving waar we het beste uit onszelf kunnen
halen, gesteund door de overheid. Dat lukt alleen maar
als we als samenleving hiervoor opkomen, niet als individu. Dus ook een samenleving waarin we zorgen voor
elkaar. Nooit zullen we accepteren dat mensen buitengesloten worden, aan hun lot overgelaten. Ook zullen we
blijven strijden tegen hebzucht, blind egoïsme.
Daarom ben ik zo blij met de wijkverpleegkundigen die
we in dit kabinet terug hebben weten te krijgen in de
buurt. En met de extra wijkagent in de buurt en met
meer aandacht voor jonge leraren. Zij zijn onze bondgenoten in de strijd voor een beter bestaan voor iedereen.
Als partijbestuur willen we naar een vereniging
die deze bondgenoten verbindt. Dat zijn
niet alleen leden, maar ook mensen die
onze idealen steunen en op hun manier
voor een betere samenleving knokken. Aan
ons de taak onze bondgenoten met ons te
verbinden.
Als lid sta je midden in de samenleving.
Je bent misschien volksvertegenwoordiger, maar werkt wellicht
ook in de zorg, het onderwijs
of bij een gewoon bedrijf. Van
daaruit kun je problemen
herkennen en aankaarten.
Met elkaar kunnen we de
wereld veranderen.
Hans Spekman
voorzitter@pvda.nl
oktober 2014
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ledendemocratie
De werkgroep Ledendemocratie is aan de slag gegaan
met de aanbevelingen van de Commissie van Han Noten
om leden meer invloed te geven. Dit leidde tot een aantal
vernieuwende voorstellen. De werkgroep geeft uitleg.
Tekst Johan Vogels Ilustratie Leendert Masselink

De leden
aan het roer

R

egionale voorcongressen
waar leden samenkomen
om te besluiten wat ze
willen bespreken op het
congres. Een ledenpanel
dat op zijn beurt de vijf meest prangende
onderwerpen op de agenda zet. Een
PvdA-app waarmee gestemd kan worden
tijdens een congres, of je nu in de zaal zit
of het thuis via de livestream volgt. En
elke stem hetzelfde gewicht.
Dat zijn de meest in het oog springende voorstellen die de werkgroep
Ledendemocratie doet om PvdA-leden
meer invloed te geven. ‘We gaan écht
dingen veranderen,’ zegt Marnix Norder.
Hij zit in de werkgroep samen met Karen
Kuipers, Wouter Struijk en Bart van
Bruggen. Norder: ‘De voorstellen doen
recht aan deze tijd. Mensen willen meer
directe invloed. Dankzij alle technische
mogelijkheden is dat tegenwoordig ook te
organiseren.’

Commissie Noten
Dat leden meer te zeggen krijgen, is een
vurige wens van het partijbestuur. Een
commissie onder leiding van Han Noten
deed daarom vijf aanbevelingen in het
rapport Tussen leden en leiders. Die aanbevelingen werden op het congres van februari
2013 aangenomen. De speciaal hiervoor
opgerichte werkgroep heeft deze aanbevelingen verwerkt tot de notitie De leden
zijn de baas; op weg naar directe ledendemocratie. Daarin staan concrete voorstellen die
6 rood
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op de politieke ledenraad van 25 oktober
worden besproken.
De voorstellen hebben eigenlijk allemaal
als doel de leden meer invloed te geven
over de richting van de partij. Zo gaan
leden meer en meer bepalen waar tijdens
een congres of politieke ledenraad over
wordt gesproken. En ze mogen ook langer praten over die onderwerpen. Het
gewicht van de stemmen van afgevaardigden en de andere leden wordt geijkt.
Daarnaast krijgen ze meer invloed op de
volgorde van de kandidatenlijst: leden
gaan ook stemmen wie op plek 2, 3, 4,
enzovoort komt.
Draagvlak vinden
Om leden meer invloed te geven op de
congresonderwerpen komen er twaalf
regionale voorcongressen en een online
platform. ‘Die voorcongressen worden in
elke provincie gehouden, drie maanden
voor het congres,’ legt Wouter Struijk
uit. ‘Als je als lid iets wil agenderen op de
congresagenda, moet je hier je draagvlak
vinden voor je voorstel.’
Behalve tijdens het voorcongres kan ook
steun worden geworven op het online
platform. Dit wordt wat de werkgroep
betreft een platform waarop alle leden (en
in de toekomst misschien ook kiezers)
kunnen aangeven welke thema’s zij willen
behandelen op het congres. De thema’s
met het meeste draagvlak onder de leden
worden naar het ledenpanel gestuurd.
Van dat nog op te richten ledenpanel kan

iedereen lid worden. Als de voorstellen
vanuit de voorcongressen en het platform
binnen zijn, buigt het panel zich over de
resultaten. Op basis daarvan adviseert het
panel het presidium welke vijf voorstellen
met de meeste steun (moties, amendementen, onderwerpen) op de congres
agenda moeten.
Meer ruimte voor debat
‘We zorgen zo voor meer ruimte om te
debatteren op het congres en dat het
over onderwerpen gaat die de leden echt
belangrijk vinden,’ legt Karen Kuipers de
nieuwe werkwijze uit. ‘Leden vinden nu
vaak dat er weinig tijd is om over voorstellen te praten. Met meer debat doe je
ook meer recht aan wat de leden van iets
vinden.’
Struijk vult aan: ‘Het moet mobiliserend
werken. Als je een goed voorstel hebt, ga
je keihard je best doen in het voorcongres
of via het online platform om zo veel

Agenda
25 Oktober 2014
Politieke Ledenraad
Bespreken van de notitie De leden
zijn de baas
16 en 17 januari 2015
Congres
Stemmen over de plannen. Bij
toestemming kan begonnen worden
met de statuten en reglementen aan
te passen. Die liggen dan voor tijdens
het congres van 2016.

Voorstel om de verzameling van
stemmen van individuele leden en
afgevaardigden allebei 50 procent te
laten worden.
Februari t/m december 2015
Draaien van pilots met bijvoorbeeld
Ledenpanel en PvdA-app.
Januari 2016
Congres
Stemmen over aangepaste
reglementen en statuten.
oktober 2016
Voorcongres
In oktober 2016 is het eerste
Regionale voorcongres voorafgaand
aan het congres van januari 2017.
Deze voorcongressen worden per
provincie gehouden en opgezet in
samenwerking met de gewesten.
Januari 2017
Congres
Vanaf dit congres werkt de
vereniging voortaan zoals is
voorgesteld.

mogelijk steun te verwerven. Wellicht is
er kritiek en discussie en pas je je voorstel
aan. Dat levert meer kwaliteit op.’
One man, one vote
De werkgroep kwam in april dit jaar voor
het eerst samen en heeft in de tijd erna
hard gewerkt aan de notitie. Niet alleen
aan de vergadertafel. ‘We zijn de partij
ingedoken,’ zegt Bart van Bruggen. ‘Wat
ik vaak hoorde, is dat leden vinden dat
hun stem te weinig gewicht in de schaal
legt.’
Daarom komt de werkgroep met enkele
voorstellen die recht doen aan dat gevoel.
Een van de voorstellen is het (stapsgewijs)
opheffen van het verschil in gewicht van
stemmen van afgevaardigden en andere

leden: uiteindelijk heeft ieder lid één
stem. Ook in de gewesten kunnen leden
straks stemmen. Dat is nu voorbehouden
aan afgevaardigden. Het democratische
besluitvormingsproces van het gewest
wordt hetzelfde als dat van de afdelingen.
En om mee te stemmen over een motie,
een lijsttrekker, de partijvoorzitter of de
kandidatenlijst hoeft een lid niet meer
ergens fysiek aanwezig te zijn. Via de
PvdA-app en het internet kan straks thuis
gestemd worden.

Snel beginnen
De stap naar meer directe ledendemocratie is een geleidelijk proces, aldus de werkgroep. ‘We moeten vernieuwen, maar ook
de tijd nemen om er naartoe te groeien,’
schrijft de werkgroep in de notitie De leden
zijn de baas. De voorstellen moeten verder
worden uitgewerkt en worden goedgekeurd door de leden. Als alles gaat zoals
gepland, dan wordt er vanaf 2017 gewerkt
zoals de werkgroep voorstelt.
‘Dat moet ons er niet van weerhouden al
dingen uit te gaan proberen,’ zegt Norder.
‘Een eerste stap is bijvoorbeeld om op het
januaricongres in 2015 de verzameling van
stemmen van individuele leden en afgevaardigden een verhouding van 50 staat
tot 50 procent te laten worden. Dat is een
begin. Het is een groeiproces, maar we
willen wel meters en tempo maken.’
Praat mee over de voorstellen tijdens
de politieke ledenraad op 25 oktober in
Amersfoort. Lees de notitie De leden zijn de
baas op de website: www.pvda.nl/leden
democratie. Hier kunt u ook een enquête
over de voorstellen invullen.

oktober 2014

rood 7

ledendemocratie

De voorstellen
De werkgroep Ledendemocratie heeft tal van voorstellen
gedaan voor een meer directe ledendemocratie binnen de
partij. Hieronder worden de voorstellen kort toegelicht.

Regionale voorcongressen
Deze bijeenkomsten vinden plaats in
iedere provincie (gewest) drie maanden
voor het congres. Hier komen leden
samen om de voor hen belangrijke thema’s
met elkaar te bespreken en om steun te
verwerven voor voorstellen. Dat doen ze
aan tafels waar ze met elkaar in gesprek
gaan. Samen vormen ze bijvoorbeeld een
standpunt, een motie of amendement
dat ze vervolgens aan het ledenpanel voor
leggen.
Online platform
Het online platform is een platform
waarop alle leden kunnen aangeven
welke thema’s zij willen behandelen op
het congres. De thema’s die de meeste
steun krijgen, worden naar het ledenpanel
gestuurd.
Ledenpanel
Het ledenpanel is te vergelijken met het
EenVandaag-opiniepanel. Dit panel buigt
zich over de resultaten van het online
platform en de regionale voorcongressen.
De vijf resultaten die het meest rijp voor
debat zijn, komen op de congresagenda.
PvdA-app
De PvdA-app is een instrument waarmee
de leden kunnen stemmen (via telefoon
en internet). Leden hoeven dan niet per se
fysiek aanwezig te zijn bij de stemmingen,
bijvoorbeeld tijdens een congres. Voor
leden zonder Smartphone wordt gezorgd
dat ze ook kunnen stemmen.
Afgevaardigden
Op de langere termijn wil de werkgroep
toewerken naar een directe democratie
binnen de PvdA. Ieder lid kan ‘afgevaardigde’ worden, mits hij of zij 25 steunbetuigingen verzamelt. De afgevaardigde,
zoals we die nu kennen op congressen en
ledenraden, verdwijnt. Ieder lid kan zo de
8 rood
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boer op met een voorstel en daar proberen steun voor te verwerven.
Ontkoppeling plaats en tijd
Waar mogelijk hoeven leden niet meer op
een bepaald moment en op een bepaalde
plaats aanwezig te zijn om hun stem uit
te brengen. Dat kan straks bijvoorbeeld
via internet en de PvdA-app. Voorbeelden
zijn verkiezingen van de lijsttrekker en
partijvoorzitter en het vaststellen van
kandidatenlijsten.
Vaststelling kandidatenlijst
Leden moeten zelf de gewenste volgorde
van de kandidatenlijst kunnen bepalen.
Dit leidt er volgens de werkgroep toe
dat het draagvlak voor de kandidaten
toeneemt. De kandidaten voelen op hun
beurt meer verantwoordelijkheid om hun
volksvertegenwoordigende rol beter te
vervullen.
Agenda congres
Het ledenpanel geeft advies aan het
presidium over de onderwerpen die op
de congresagenda komen. Dat doet het
ledenpanel op basis van de voorstellen
die tijdens de voorcongressen en op het
online platform zijn behandeld door de
leden. Zo krijgen leden meer invloed op
de agenda.
Pre-advisering
Het partijbestuur brengt niet langer een
pre-advies uit over moties en amendementen. Het idee is dat het partijbestuur
niet langer een stemadvies geeft, maar een
inhoudelijke bijdrage over het onderwerp.
Zo nemen leden kennis van de opvatting
van het bestuur, zonder dat het advies een
simpel afwijzen of overnemen wordt.
Agendering
De werkgroep stelt voor dat het ledenpanel maximaal vijf onderwerpen (moties,

amendementen) bespreekt tijdens het
partijcongres. Leden krijgen zo meer
spreekruimte en er ontstaat meer ruimte
voor discussie.
Debatteren
Het congres gaat voortaan werken met
een debatopstelling. Op die manier wordt
het congres uitdagender en spannender
om te volgen en om aan deel te nemen.
Met de debatopstellingen kan worden
geëxperimenteerd. Denk bijvoorbeeld
aan een Lagerhuisdebat. Op het congres
krijgt iedere indiener van een debatpunt
spreekrecht, maar andere leden kunnen
ook het debat aangaan. Daarvoor moeten

Lokale en provinciale
democratie
Leden kunnen straks ook in het gewest
stemmen. De gewesten kennen nu nog
een systeem van afgevaardigden. Om
leden meer invloed te geven in het gewest
wordt de democratisch besluitvorming
hetzelfde als in de afdelingen.
Machtigingen
Leden kunnen andere leden machtigen
om voor hen te stemmen als ze daar zelf
niet toe in staat zijn. Dat kan nu niet.
Hierdoor gaan stemmen verloren van
leden die wel graag hun stem willen laten
horen. Net als bij nationale verkiezingen
wordt een maximum van twee machtigingen per lid aangehouden. De gemachtigde
moet voor elke vergadering of ledenraadpleging opnieuw worden gemachtigd. Als
dit een succes wordt, kan dit straks ook
op gewestelijk en lokaal niveau.
Participatie
De PvdA moet er alles aan doen om de
leden te boeien, zodat het aantrekkelijk
is om deel te nemen aan discussies in de
partij. Dit kan door het wegnemen van
drempels zoals plaats en tijd, maar ook
door nadrukkelijk de ruimte te creëren
voor (online) ontmoeting en (online) debat. Er zullen nieuwe initiatieven moeten
komen, zodat meer mensen zich weten te
verenigen en zich verantwoordelijk voelen
voor de richting die de PvdA opgaat.

ze ter plekke vijfentwintig steunbetuigingen verzamelen. Dat verzamelen zou ook
kunnen met een online tool.
Ook op een politieke ledenraad moet
het debat centraal staan. Daarom moet
meer ruimte gemaakt worden voor leden
en minder tijd ingeruimd worden voor
speeches.
Stemmen
Alle leden krijgen stemrecht op het con-

gres van de PvdA. Stemkaarten en -kastjes
worden vervangen door de PvdA-app. Het
wordt mogelijk gemaakt om thuis te stemmen via de PvdA-app, door het volgen
van een livestream. Op die manier hoeven
leden niet per se op een congres aanwezig
te zijn om toch invloed uit te kunnen
oefenen. Mensen zonder smartphone
worden ondersteund en begeleid zodat ze
kunnen stemmen.

Mandaat Kamerlid
De PvdA moet duidelijk blijven uitleggen
dat de Kamerfracties uiteindelijk niet verplicht zijn moties en dergelijke uit te voeren. Dat is zelfs grondwettelijk geregeld.
De uitspraak van het congres geldt dus
als een advies. Leden van het ledenpanel
en congresgangers moeten hier blijvend
op worden gewezen. Desalniettemin is de
werkgroep van mening dat een besluit van
het congres niet zomaar aan de kant kan
worden geschoven.
Statuten en reglementen
De wijzigingen in de statuten en
reglementen die deze voorstellen met zich
meebrengen, zijn een grote opgave. Die
kunnen op zijn vroegst tijdens het congres
van januari 2016 worden voorgelegd aan
de leden. Tot die tijd is het wel mogelijk
om te experimenteren met nieuwe
methoden.
oktober 2014
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leden aan het woord

Mijn partij

Bas van Drooge
Amsterdam

‘Ik ben lang lid geweest van een liberale partij, omdat ik geloofde in individuele vrijheid en in ondernemerschap
– en dat doe ik nog steeds. Alleen is
er iets bij gekomen: de wereldwijde
economie pleegt roofbouw op onze
natuur en ook de verworvenheden van
de gewone mensen zoals hun salaris
en arbeidsomstandigheden, staan
onder druk. Er moet dus een andere
economische visie komen en dat vertrouw ik de PvdA toe. De PvdA is een
volkspartij en heeft sterke denkers. En
ondanks dat de PvdA in de dagelijkse
politiek weleens beslissingen neemt
waar ik het niet mee eens ben, is de
PvdA toch mijn partij, omdat ik zie
dat ze aan die nieuwe economische
visie bouwt.’

10 rood
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Annie van der Meer
Rotterdam

‘Op de redactie van het Vrije Volk
noemden ze mij in de jaren zeventig
“de lastigste vrouw van Rotterdam”.
Vroeger lag ik daar wakker van,
maar nu ben ik trots op dat predicaat. Voor mij betekent het, dat
ik ben wie ik ben; Annie van der
Meer, Rooie Vrouw, feministe en
sinds 1960 bewust lid van de PvdA.
En waarom is de PvdA mijn partij?
Omdat die partij altijd wist wat er
in de maatschappij gebeurde en wat
er speelde. Dat is iets dat we niet
mogen vergeten.’

Hawar Mouhiddine
Papendrecht

‘Kansen bieden, betekent talenten benutten. Die kansen kreeg ik als Koerdische vluchteling uit Irak niet in mijn
eigen land. In Nederland ging er een
nieuwe wereld voor me open, ik kon
mezelf ontwikkelen in dingen waar ik
goed in ben en die ik leuk vind. Voor
de PvdA telt iedereen mee, niemand
wordt buitengesloten. Maar je wordt
wel aangesproken op je verantwoordelijkheden en er wordt van je verwacht
dat je bijdraagt aan de samenleving. En
daarom is de PvdA mijn partij.’

De PvdA heeft ongeveer 50 duizend leden. We vroegen enkelen van hen waarom
de partij van de Arbeid hun partij is. Hiervan hebben we een tv-spot gemaakt,
die is uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen. En op internet ziet u nog
meer van dergelijke spotjes. Ga daarvoor naar www.pvda.nl/mijnpartij
Samenstelling Michiel Reijnen

Mikal Tseggai
Eric Hercules
Texel

Betty van der Ven
Heerenveen

‘Mijn grootouders, vader en
moeder, mijn kinderen en ik:
we zetten ons allemaal in voor
een welvarend en betrouwbaar
land. Samen met de PvdA en de
vakbondsbeweging en miljoenen
mensen hebben we dit bereikt.
Vast werk en een goed arbeidscontract, betaalbaar wonen en
een toegankelijke zorg en bovenal
goed onderwijs. Daarom is de
Partij van de Arbeid míjn partij.’

‘Zo’n twintig jaar geleden kwam ik wonen
op het kleine, maar prachtige eiland Texel.
Ik werd getroffen door de saamhorigheid
die er heerst, en dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik de politiek in
ben gegaan. Eigenlijk met een heel simpel
uitgangspunt: als je zorgt dat het goed
gaat met de mensen om je heen, dan gaat
het vanzelf goed met jezelf. En dat is wat
ik probeer te doen, ook in de plaatselijke
politiek en in een partij die zorgt voor
verbinding. Niet alleen maar ver weg
vanuit Europa en Den Haag, maar juist
vanuit je eigen gemeente, dorp en straat
en uiteindelijk in je eigen gezin. Zorg dat
het goed gaat met de mensen om je heen,
dan gaat het vanzelf goed met jezelf.’

Den Bosch

Vijfentwintig jaar geleden vluchtten mijn ouders van uit Eritrea
naar Nederland. Zij kregen toen de
kans om opnieuw te beginnen. Ze
kregen de kans om hun kinderen
het leven te geven dat ze zelf nooit
gehad hebben, samen met vele
anderen. Ik geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt, ik
geloof dat iedereen zo een kans
verdient. Een kans om met kleine
stapjes vooruit te komen en je talenten te ontplooien. Daarom is de
Partij van de Arbeid mijn partij.
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foundation max van der stoel
Manuela Monteiro volgde Max van den Berg op als voorzitter van de Foundation Max van
der Stoel. Met Monteiro krijgt de stichting een voorzitter van wie de wortels diep in het
ontwikkelingswerk zitten en met duidelijke opvattingen over wat de organisatie kan betekenen.
Tekst Johan Vogels Foto Arjen Duijts

‘Alleen soep uitdelen helpt niet’

M

anuela Monteiro (1950)
is ‘verrast en vereerd’ als
ze dit voorjaar voor het
voorzitterschap van de
Foundation Max van der Stoel (FMS)
wordt gevraagd. Ze is in het verleden
bestuurslid geweest bij de voorloper van
FMS, de Evert Vermeer Stichting (EVS)
en kent de organisatie dus. Lang hoeft ze
er niet over na te denken: ‘Ik heb tijd, een
actueel netwerk en actuele kennis. Die kan
ik in dienst stellen van de foundation.’

Gevlucht
De van oorsprong Portugese ontvlucht
op 21-jarige leeftijd samen met haar man
de dictatuur in haar geboorteland. De
druppel is de legeroproep voor haar man
om te vechten in de Portugese koloniën,
waar de lokale bevolking een onafhankelijkheidsstrijd voert. In het Portugal van
de beginjaren 70 heeft een jonge man dan
geen keuze: je moet. Of je vlucht.
‘Toen we in Amsterdam aankwamen, was
het prachtig weer. Mensen reden op hun
fiets door de stad en genoten van de
zon. Alles ademde een vrijheid uit die
we in Portugal niet kenden. Hier wilden we blijven.’ Al snel ging Monteiro
ontwikkelingsstudies studeren. ‘Ik
koos heel bewust voor die studie
vanwege mijn achtergrond. De studie
gaf bijvoorbeeld inzicht in de problematiek in Afrika en de Portugese koloniën.
Hiermee legde ik ook de basis voor mijn
latere werk.’
Hivos
Na haar studie kan Monteiro in 1979 bij
Hivos aan de slag, de ontwikkelingsorganisatie waar ze van 2002 tot aan haar
pensioen in 2013 algemeen directeur is. ‘Ik
was gericht op de politieke processen van
ontwikkelingssamenwerking: machtsdeling, machtsbeteugeling en participatie
van de bevolking in de toekomst van het
12 rood
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land. Die invalshoek trok me altijd aan en
bij Hivos kon ik die vormgeven.’
Monteiro vindt dat de politieke kant van
ontwikkelingssamenwerking meer aandacht mag krijgen binnen de PvdA. ‘Daar
ligt ook een mooie toekomst voor FMS.
Binnen de partij wordt ontwikkelingssamenwerking nog vaak gezien als pannetjes
soep uitdelen, infrastructuur opbouwen
en armoedebestrijding. Dat zijn essentiële
onderdelen van ontwikkelingswerk. Maar
als we niet zorgen dat er politieke systemen ontstaan, waarbinnen de bevolking
de vrijheid krijgt om zich uit te drukken
en te vechten voor haar rechten – als die
niet verankerd raken in die samenlevingen
– dan helpt soep uitdelen niet. Ik wil dat
de FMS de discussies hierover meer gaat
voeden.
Dat sluit naadloos aan bij de andere
poot van de FMS: het versterken van de

democratie in Oost-Europa en de Arabische
regio. Democratie en ontwikkeling zijn
innig met elkaar verweven; de FMS is met
haar geschiedenis bij uitstek uitgerust om
dat uit te dragen.’
Minder belangstelling
Discussies voeden, het gesprek aanjagen
en het belang uitdragen van democratie en
ontwikkelingssamenwerking. Monteiro ziet
voor de FMS daar een mooie rol in. ‘Er komen steeds meer aanvallen op de begroting
voor internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. Dat komt deels
omdat de belangstelling voor het buitenland
minder is geworden. Toch, als je om je heen
kijkt, zie je dat we onderdeel zijn van een
grotere wereld die af en toe ook bedreigingen met zich meebrengt. Die tendens dat
steeds minder mensen iets lijken te geven
om ontwikkelingssamenwerking en er dus
steeds minder geld voor wordt uitgetrokken, kunnen we keren.’
Hoe? Monteiro wil bijvoorbeeld dat de
FMS een aan de PvdA gelieerde denktank
wordt die zich buigt over internationale
vraagstukken. ‘Het is een idee dat nog
intern moet worden besproken. Het is
ambitieus en we zijn een kleine organisatie.
Maar als we allerlei mensen van binnen en
buiten de partij betrekken bij die discussies,
kunnen we het voor elkaar krijgen.’

FMS

De Foundation Max van der Stoel
ontstond in juni 2013 na een fusie van de Evert
Vermeer Stichting en de Alfred Mozer Stichting.
De FMS zet zich in de voor internationale
solidariteit aan de hand van de drie pijlers
democracy, development en dialogue. Meer
info: foundationmaxvanderstoel.nl

Kom naar
de Afrikadag!
Democratie, goed bestuur en mensenrechten; dat zijn dit jaar de thema’s van
de Afrikadag, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Foundation Max van der
Stoel (FMS). De Afrikadag is het grootste
publieksevenement in Nederland over
Afrika en internationale samenwerking.
Tekst Frederieke Jongbloed Foto’s Foundation Max van der Stoel

A

frikaanse samenlevingen worden nog vaak
bestempeld als samenlevingen waarin corruptie, zwak bestuur en een matige hantering
van mensenrechten zorgen voor een moeizame realisatie van democratie. Actuele voorbeelden
hiervan zijn de omstreden anti-homowetten in Nigeria
en Oeganda en de stroef verlopen verkiezingen in
Madagaskar en Swaziland. Ook is er tijdens de verkiezingen in Mali op grote schaal gesjoemeld, kiezers werden
bijvoorbeeld openlijk omgekocht.
Steeds talrijker echter worden de succesverhalen over
de democratisering in Afrikaanse landen zoals Senegal,
Zambia en Mauritius. Verwacht wordt zelfs dat Ghana in
2015 het Millennium Goal zal behalen voor het halveren
van armoede in het land.
Hoofdgasten op de Afrikadag zijn minister Ploumen,
Mo Ibrahim en Joyce Banda. Ibrahim, Soedanees telecom-tycoon, is de oprichter van de Mo Ibrahim Founda-

tion. Deze stichting richt zich op leiderschap en bestuur
in Afrika. Banda is de eerste vrouwelijke president van
Malawi. Ze regeerde het land van 2012 tot en met begin
dit jaar en is de oprichtster van de Joyce Banda Foundation. Deze stichting richt zich voornamelijk op onderwijs
voor kinderen.
Naast het uitgebreide cultuurprogramma zijn er tientallen
interactieve politieke debatten, workshops en lezingen.
Zo is Ploumen te gast in een eigen editie van Zomergasten, Ploumen in the picture, is er een debat met de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede
Kamer en wordt Fatou Bensouda, de hoofdaanklager van
het Internationaal Strafhof, geïnterviewd. Verder is er
de mogelijkheid om te speeddaten met een van de vele
interessante gasten die aanwezig zijn, en wordt er een film
getoond over de vrouwenrechten in Nigeria. Boekhandel
Athenaeum verkoopt boeken over Afrika-gerelateerde
onderwerpen en er is een literair programma met schrijvers die worden geïnterviewd door Wim Brands. Uiteraard kun je gedurende de hele dag genieten van Afrikaans
eten en live muziek.
De Afrikadag vindt plaats op 1 november in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
Meer informatie en/of kaarten kopen voor deze dag?
Ga dan naar www.afrikadag.nl.
De Afrikadag wordt mogelijk gemaakt door S&D, Oxfam
Novib, NIMD, Cordaid, HEINEKEN, KIT, FMO, Amnesty
International Nederland, SPARK, NCDO, Shell, ICCO, PvdA en
mediapartner OneWorld.

Win twee kaarten voor de Afrikadag!
In welk jaar was Mo Ibrahim al eerder te gast op de Afrikadag? Mail vóór woensdag 29 oktober uw antwoord naar info@foundationmaxvanderstoel.nl
met als onderwerp Prijsvraag Afrikadag en wie weet zien we u 1 november in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
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zorg

Tekst Michiel Reijnen Foto Hollandse Hoogte

Belangrijke onderdelen van de zorg komen vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid
van de gemeenten. Daarmee maakt zij een beduidend deel uit van de werkzaamheden
van gemeenteraadsleden. Dit samen in goede banen leiden is topprioriteit van het
partijbestuur en de reden om de projectgroep Zorg op te richten.

Een gedeelde
verantwoordelijkheid

I

n de projectgroep Zorg bundelen verschillende netwerken
van leden en politici hun krachten en expertise en delen
goede voorbeelden met partijgenoten in het land.
Hans Spekman, partijvoorzitter, voormalig wethouder
en raadslid, benadrukt het belang van de projectgroep: ‘Goede
voorbeelden van wat er lokaal kan in de zorg, zijn belangrijk. Ik
word heel blij van zo’n zorgcentrum als De Leeuwenhoek van
Humanitas in Rotterdam, waar het personeel op geweldige wijze
met de inwoners omgaat, bijvoorbeeld in het kunstatelier dat ze
daar hebben.’
De werkgroep gaat bijeenkomsten organiseren en er komt een
speciale website met goede initiatieven waar raadsleden van kunnen leren, en waarop zij hun dilemma’s met anderen kunnen delen.
Leden die werken in de zorg of die persoonlijke ervaringen willen
delen, kunnen daar dan ook terecht.
Lokale politici kunnen enorm veel bereiken, benadrukt Spekman, zolang ze een activistische aanpak hebben: ‘Kijk nooit weg
en laat je niet beperken door formaliteiten. “Ik ga er niet over”
bestaat niet, het gaat om de mensen in jóúw gemeente. Linksom
of rechtsom, ook als er geen budget is. Je hebt zo veel middelen
waarmee je iets kunt bereiken, er is altijd wel iets mogelijk. ’
Pieter de Kroon kan dat alleen maar beamen. Hij was bestuurder
bij zorgorganisatie Vanboeijen, een instelling voor mensen met
een verstandelijke beperking met vele huizen en plaatsen voor
dagbesteding in Drenthe. Hij durfde het - met veel succes - aan
om de locaties veel meer verantwoordelijkheid te geven, met een
eigen budget. De maatstaf is dat cliënten en medewerkers goed
werk leveren en dat cliënten ervaren dat ze een goed leven hebben.
‘Cocreëren,’ noemt hij het. En dat is iets anders dan alleen decentraliseren: ‘Met alleen decentraliseren maak je iemand anders
verantwoordelijk. Mensen gaan dan tegen een andere verantwoordelijke aanschoppen, zonder zichzelf verantwoordelijk te voelen.
Waar het om gaat, is dat medewerkers en cliënten oude patronen
loslaten en minder snel oordelen. Daar kun je mensen in trainen,
bijvoorbeeld door cursussen. Als je het voor elkaar krijgt mensen
ervoor te laten gaan, levert het geweldige resultaten op.’
De Kroon geeft een voorbeeld: ‘Ouders van onze cliënten gaven
aan dat er voor hun kind in het weekend niets te doen was. Vroeger
14 rood
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‘Kijk nooit weg en laat je niet
beperken door formaliteiten’
zou de eerste reactie van de medewerkers zijn geweest: “In het
weekend is er nu eenmaal geen dagbesteding, er is geen geld om
iets te gaan doen en het past niet in het rooster.” In plaats daarvan
zijn ze met de ouders om tafel gaan zitten om te kijken wat ze samen kunnen doen om het weekend leuker te maken. De oplossing
bleek eenvoudig. Een van de moeders kookt graag en gaat dat nu
op zaterdag doen met de bewoners. Iedereen blij, ook de begeleider. In plaats van de was te vouwen in de waskamer, doet hij dat
gezellig in de woonkeuken bij alle bewoners.’
Samen verantwoordelijkheid dragen is slechts een van vele voorbeelden die De Kroon noemt om de zorg beter te maken. En juist
die voorbeelden moeten verspreid worden onder PvdA-raadsleden
en andere betrokkenen. Onder andere via de nieuwe projectgroep
Zorg. Zodat we leren van elkaar, goede ideeën uitwisselen en
samen werken aan goede zorg in de buurt.

De PvdA kent verschillende netwerken en werkgroepen, waarin leden zich organiseren rond
gemeenschappelijke thema’s. De werkzaamheden van de netwerken zijn divers: discussiëren,
lobbyen, informeren en adviseren van onze volksvertegenwoordigers en het organiseren
van bijeenkomsten en andere activiteiten. Een overzicht.
Samenstelling Michiel Reijnen

Werkgroep Handicap
en beleid

Trefpunt PvdA en
levensovertuiging

De werkgroep Handicap en Beleid wil
mensen met een handicap/beperking
benaderen als gewone burgers en
dus niet als patiënt of cliënt. Van alle
zelfstandig wonende Nederlanders
heeft 1,7 miljoen een matig tot ernstige
beperking.

Trefpunt PvdA en levensovertuiging is een
inter-levensbeschouwelijke werkgroep,
ingesteld door het PvdA-partijbestuur.
Deze wordt gevormd door meer dan vijftig partijleden met uitgesproken belangstelling voor het raakvlak van levensovertuiging/godsdienst en politiek (christenen,
humanisten, moslims, hindoes).

Werkgroep Huurders
van de PvdA
Werkgroep die in de partijdebatten
over volkshuisvesting helder naar
voren wil brengen wat de belangen van
huurders zijn.

PvdA Duurzaam
PvdA Duurzaam is dé ontmoetingsplaats voor wie zich
wil inzetten voor duurzaamheid. Het netwerk biedt de
mogelijkheid om kennis op te
halen én te brengen en staat
open voor iedereen die zich
verbonden voelt met
de sociaaldemocratie.

Juristennetwerk
in de PvdA
Een netwerk van ervaren
juristen en studenten met een
juridische achtergrond, die lid
zijn van de PvdA of de Jonge
Socialisten in de PvdA.

Europa
De landelijk werkgroep Europa is een overkoepelend netwerk dat de verbindende schakel vormt voor ieder in de partij die
geïnteresseerd is in Europa. Actief via alle provinciewerkgroepen en verbonden door een landelijke netwerk, voeren wij
actief campagne, organiseren debatten, congressen, en forums met Europa geïnteresseerden binnen en buiten Nederland
om een open evenwichtig beeld te bieden aan iedereen die discussie willen en vragen hebben. De grootst groeiende
werkgroep die te vinden is op vele partijactiviteiten om te vertellen maar ook te luisteren naar het Europese geluid.

Onze netwerken
Rode Ondernemers

Netwerk sport

Netwerk van ondernemende mensen. Kritisch, creatief,
resultaatgericht en met een sociaaldemocratisch hart.
Mensen met oog voor de veranderende verhoudingen op
de arbeidsmarkt, die snappen dat ondernemerschap net
zo bij een sociaal en sterk Nederland hoort als de verzorgingsstaat. Mensen die menen dat de PvdA dé ondernemerspartij bij uitstek is of in ieder geval zou moeten zijn.

Het netwerk Sport adviseert – gevraagd en ongevraagd – de
partij, de Tweede Kamerfractie en de woordvoerder Sport van de
Kamerfractie op het gebied van sport. De werkgroep bestaat uit
burgemeesters, wethouders Sport, lokale woordvoerders Sport,
professionals uit het werkveld en geïnteresseerde PvdA-leden en
heeft als doel om meer aandacht te vestigen op de kracht van
sport. Het netwerk Sport komt één keer per kwartaal bijeen.

Ruimte
Dit netwerk richt zich op een ideologische en sociaaldemocratische
herijking van de inrichting van
Nederland. Daarnaast wil het een
sociaaldemocratisch antwoord vinden
op actuele kwesties, zoals de nieuwe
Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur
en de krimpproblematiek.

Werkgroep Patiënt
Centraal (WPC)
De Werkgroep Patiënt Centraal
(WPC) is een actieve groep PvdAleden die binnen en buiten de partij
de discussie over de inzet van de
partij op het terrein van gezondheid
en zorg willen stimuleren.

Vrouwen in de PvdA (ViP)
Vrouwen in de PvdA is toegankelijk voor
alle vrouwen die zich betrokken voelen
bij de partij. ViP is dé organisatie binnen
de PvdA, die streeft naar emancipatie en
participatie van alle vrouwen en mannen.
Dit wil zij bereiken in een samenleving die
is gebaseerd op vrijheid en gelijkheid in
verscheidenheid.

Buitenland
Commissie

Deze commissie
adviseert PvdA-politici
en het partijbestuur over
buitenlands beleid.

Diversiteit
Het netwerk Diversiteit streeft
ernaar dat de PvdA een brede
volkspartij is en blijft, zodat
iedereen zich in de PvdA kan
blijven herkennen.

Defensie
Het netwerk Defensie organiseert de discussie over actuele
onderwerpen en thema’s op
het beleidsterrein Defensie.

Netwerk Kwaliteit van Arbeid

Ouderen Netwerk (LAO)

Roze Netwerk

Dit netwerk verbindt iedereen die actief is in de wereld
van de arbeid: politici op lokaal en landelijk niveau, maar
ook de vakbeweging en mensen uit de markt- en overheidssector en natuurlijk zzp’ers. Het netwerk biedt een
platform voor verschillende opvattingen, beïnvloedt en
vormt beleid en organiseert publieksbijeenkomsten om
met mensen binnen en buiten de partij in overleg te gaan.

Het ouderennetwerk van de PvdA (voorheen Landelijke
Adviesgroep Ouderen) geeft ouderen binnen onze partij
een stem. Het stelt alle onderwerpen aan de orde die
voor ouderen (en jongeren) van belang zijn.

Het Roze Netwerk wil de aandacht van de
PvdA vestigen op de positie van LHBT’s
(lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders) in Nederland en daarbuiten.
Daarbij moet oog zijn voor emancipatie,
discriminatie en de spanningen die
bestaan in de huidige samenleving.

Meer weten of zelf een netwerk oprichten?
Ga naar www.pvda.nl/partij/netwerken
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in beeld
Voor dit verenigingsnummer is de
redactie het archief ingedoken op zoek
naar foto’s uit het roemruchte verleden
en het heden van onze vereniging.
Van links naar rechts: Sfeerfoto van het congres in 1956 (PvdA, IISG,
Amsterdam); Het campagneteam van 1956 is bezig met het verspreiden van de poster van Drees (PvdA)

Campagnevoeren anno 1962 (PvdA);
Joop den Uyl loopt langs niet-PvdA’ers bij demonstratie
tegen kernwapen-politiek in 1981 (PvdA)

Links: onze ledenkrant in 1985 (PvdA, IISG, Amsterdam)
Boven: Joop den Uyl maakt een peace-teken op het congres
in 1987 (PvdA, IISG, Amsterdam)

Wim Kok ontmoet Nelson Mandela tijdens zijn laatste bezoek aan
Nederland in 1999 (PvdA, Jan Stegeman, IISG, Amsterdam)
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Max van der Stoel (achter), Ien van den Heuvel (links
Irene Vorrink zingen enthousiast mee met de Interna
(PvdA, IISG, Amsterdam)

Vol bewondering kijken de twee heren naar de ontvangen Drees-penning
(2011), die wordt uitgereikt als een lid 65 jaar lid is. (PvdA)

Mocht u zelf leuke, opvallende of bijzondere foto’s hebben? Mail (rood@pvda.nl) of stuur (PvdA, t.a.v. de redactie, Herengracht 54, 1015 BN Amsterdam) ze dan naar ons op!
We hebben ons uiterste best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot fotomateriaal in deze Rood te achterhalen. Mocht er iemand zijn die meent dat zijn/haar materiaal
zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen: rood@pvda.nl of 020-5512208.

n Heuvel (links) en
met de Internationale

André van der Louw wil het woord op het congres

Felix Rottenberg poseert in zijn jonge jaren in zijn kantoor

(PvdA, Jan Stegeman, IISG, Amsterdam)

(PvdA, fotograaf Marco Sweering, IISG, Amsterdam)

De roze PvdA boot vaart door de Amsterdamse grachten
tijdens de Gay Pride in 2014 (PvdA)

Met de actie ‘Heb jij het wel eens in een hokje gedaan’ worden jongeren
gestimuleerd om te stemmen (PvdA)
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personen

Afscheid van

Den Haag

Ze begonnen samen (1998) en vertrekken samen.
Zestien jaar lang hebben ze in Den Haag gewerkt.
Frans Timmermans verlaat Den Haag om naar
verwachting per 1 november Eurocommissaris te
worden. Mariëtte Hamer wordt voorzitter van de
Sociaal-Economische Raad (SER).

Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer

Geboorteplaats- en datum: Maastricht,
6 mei 1961
Woonplaats: Heerlen
Kinderen: 2 zonen, 2 dochters
Publicaties: Glück Auf, het relaas van
een Limburgse Europeaan (2010)
Inspiratiebron: Max van der Stoel. ‘Er is geen Nederlander die
sinds de Tweede Wereldoorlog een grotere rol heeft gespeeld in
de internationale diplomatie dan Van der Stoel. Hij is drager van
een belangrijk deel van ons collectieve gedachtegoed, van ons
geweten, van onze dromen over een meer rechtvaardige toekomst met kansen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of de
omstandigheden waaronder zij leven.’
Bijzonderheden: spreekt zeven talen, waaronder Russisch.

Geboorteplaats- en datum:
Amsterdam, 7 juni 1958
Woonplaats: Maassluis
Kinderen: 1 dochter
Inspiratiebron: Joop den Uyl, Joke
Smit en Madeleine Albright. Alle
drie vanwege hun gedrevenheid en strijd voor mensen in achterstandsposities. Albright combineert dat ook nog met humor.
Vorige, o.a.: Lid/voorzitter Landelijke Studenten Vakbond (LSVb),
vanaf 1983 (medeoprichtster); voorzitter Rooie Vrouwen in de
PvdA, van 1995 tot 1997; lid partijbestuur PvdA (namens de
Rooie Vrouwen), van 1995 tot 1999.
Citaat: ‘Wie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al
half bedorven’, G. van Acker. Een zeer belangrijk motto in tijden
van grote verandering.

In de periode 1998-heden: lid Tweede
Kamer, staatssecretaris, minister van
Buitenlandse Zaken, lid en vicevoor
zitter Europese Commissie.

In de periode 1998-heden: lid
Tweede Kamer, fractievoorzitter
Tweede Kamerfractie, voorzitter SER.

‘Als geen ander weet
Timmermans mensen uit
heel Europa te inspireren’

‘Een ongeëvenaarde
intuïtie voor de partij en
al onze leden in het land’

Frans Timmermans gaat het verschil maken. Europa staat
voor grote uitdagingen. Hoewel economieën beginnen op
te krabbelen is de werkloosheid nog altijd in veel landen te
hoog. Het sociale model en de vrijheid waar we trots op zijn,
staan onder druk en worden aan de grenzen van Europa zelfs
letterlijk bevochten. Om Europa voor toekomstige generaties
een continent van voorspoed en hoop te laten zijn, is het van
groot belang dat we onze beste mensen naar Brussel sturen. Ik
ben dan ook verheugd dat Nederland met Frans Timmermans
de plaatsvervanger en rechterhand van Jean-Claude Juncker,
de voorzitter van de Europese Commissie, levert. In februari
waren we nog samen bij het congres van de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES) in Rome en daar zag ik live wat
we afgelopen zomer allemaal hebben kunnen aanschouwen:
als geen ander weet Timmermans mensen uit heel Europa te
inspireren. Met zijn kennis en kunde kan hij het verschil maken en ervoor zorgen dat Europa zich vooral gaat bezighouden
met wat nu van belang is: meer banen, economische groei en
verdedigen van onze vrijheden en grondrechten.
Kirsten Meijer, Internationaal Secretaris.

In september 2011 sloot de PvdA – toen in de oppositie – een pensioenakkoord met de toenmalige minister
van Sociale Zaken, Henk Kamp. Samen met Mariëtte
mocht ik de onderhandelingen doen. We zijn vriendinnen geworden en zullen dat blijven. Op de bank in
haar kamer namen we heel precies de strategie en de
gewenste uitkomst door, afwisselend speelden we ‘good
cop’ en ‘bad cop’. Het lukte. Dat kwam door Mariëtte,
zij hield mij, en anderen op het pad, met een fantastisch
oog voor het proces, het doel, met haar ongeëvenaarde
intuïtie voor de partij en al onze leden in het land. Op
het laatst in het debat kregen we het nog even aan de
stok met het kabinet. De minister sprak over maatregelen voor mensen met een minimumloon, wij hielden het
op mensen met een laag inkomen. In de sociale zekerheid en voor ons, PvdA’ers, een wereld van verschil.
‘Nu’, zei ze tegen me. Ik schoot naar de interruptiemicrofoon. Precies op tijd. De PvdA-fractie en ik gaan
haar enorm missen.
Roos Vermeij, Tweede Kamerlid.
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foto lex draijer

foto de beeldredaktie

Drs. F.C.G.M. (Frans) Timmermans

begroting
Op Prinsjesdag presenteerde onze minister Jeroen Dijsselbloem de begroting
voor 2015. We nemen de belangrijkste cijfers en onderwerpen door met Henk
Nijboer, financieel-specialist van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Tekst Michiel Reijnen

Prinsjesdag 2014
H
et begrotingstekort zal in 2015
uitkomen op 14,6 miljard euro,
2,2 procent van het Bruto
Binnenlands Product (BBP).
Henk Nijboer: ‘Onze economie klimt langzaam uit het dal, maar we komen van ver.
Als we goed onderwijs, fatsoenlijke zorg en
een solide sociale zekerheid in stand willen
houden, moeten we zuinig omgaan met
belastinggeld. Tegelijkertijd wil de PvdA de
groei en de werkgelegenheid stimuleren.
De afgelopen jaren was dat balanceren met
de 3 procentsnorm, die we gelukkig hebben laten varen toen dat nodig was. Nu we
afstevenen op een tekort van 2,2 procent
hebben we gelukkig wat meer ruimte.
Het betekent dat we niet extra hoeven te
bezuinigen. Dat wil niet zeggen dat we de
economie gewoon op z’n beloop moeten
laten. De werkloosheid is daarvoor te hoog.
Daarom zijn er maatregelen genomen om
de kredietverlening aan het MKB te ondersteunen, is het lage btw-tarief voor de bouw
met een half jaar verlengd en vragen we van
pensioenfondsen meer investeringen in de
Nederlandse economie.’

Staatsschuld
De staatsschuld stijgt tot 467,2 miljard
euro, 70,0 procent van het BBP. Nijboer:
‘De afgelopen jaren zijn de broodnodige
maatregelen genomen om de crisis te
beteugelen, maar we moeten de rekening
van de crisis niet doorschuiven naar onze

kinderen. We geven nu meer uit aan
rente dan aan ons middelbaar onderwijs. Ik weet wel waar ik het geld liever
aan zou besteden. De schuld moet dus
omlaag. Daarvoor nam de PvdA in haar
verkiezingsprogramma al 15 miljard aan
maatregelen en dat doen we nu met het
regeerakkoord ook. We zien de schuld nu
gelukkig stabiliseren en we hoeven nu al
minder rente te betalen.’

Werkloosheid
Bestrijden van werkloosheid blijft absolute
topprioriteit voor de PvdA. Die werkloosheid daalt wel, maar is in 2015 met 6¾
procent nog steeds te hoog. De PvdA is
daarom tevreden met de door het kabinet
aangekondigde maatregelen om de komende jaren werk en groei te stimuleren.
‘Maatregelen als de verlenging van het lage
btw-tarief in de bouw en de brug-WW,
die omscholing naar een nieuwe, kansrijke
baan mogelijk maakt, vergroten de kans op
een nieuwe baan. Het kabinet moet alles

‘Het is de
hoogste tijd voor
hogere lonen
in de sectoren
waar dat kan’

op alles zetten om ook zo snel mogelijk
voor die banen te gaan zorgen. Als fractie
zullen wij het kabinet houden aan de afspraken die we hierover hebben gemaakt.’
Daarnaast gaat het kabinet op aandringen
van de PvdA met werkgevers en werk
nemers in gesprek over hogere lonen: ‘Het
is de hoogste tijd voor hogere lonen in de
sectoren waar dat kan. Veel grote bedrijven
potten hun geld op, terwijl het gemiddelde
huishouden nauwelijks meer te besteden
heeft. Met hogere lonen krijgen werkenden
meer te besteden. Dat is goed voor verder
herstel van de economie.’
Koopkracht
Nijboer: ‘De crisis heeft veel mensen hard
geraakt. Werknemers verloren hun baan,
zzp’ers verloren opdrachten en ouderen
werden op hun pensioen gekort. In 2014
kon dit kabinet gelukkig voor het eerst
weer positieve koopkrachtcijfers laten
zien en ook volgend jaar lukt dat. Per saldo
gaat ruim 70 procent van de huishoudens
er volgend jaar op vooruit. Maar het is met
de bescheiden groei van een half procent
onmogelijk om voor ieder huishouden een
plus te laten zien. Voor ons is het essentieel dat de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen. Van mensen met een hoger
inkomen of vermogen vragen we meer,
of ze nu jong zijn of oud. Lage inkomens
worden zo veel mogelijk ontzien.’
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ombudsteams

Tekst Niek Benedictus Foto’s PvdA

Ombudswerk
in de praktijk

Met meer dan 160 ombudsteams in heel Nederland helpt de PvdA mensen die in de knel zitten
door een conflict met de gemeente, woningbouwvereniging of energieleverancier. Hoe gaan
ombudswerkers deze problemen te lijf? En wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Rood neemt een kijkje achter de schermen van de sociaaldemocratie in optima forma.

S

inds een jaar is Onno
Hoekmeijer (68) ombudswerker voor de PvdAZaanstreek. Met tientallen jaren ervaring bij de gemeente
Zaanstad kent hij het doolhof aan
wetten en regels. Dat komt hem bij
het ombudswerk goed van pas. Hij
geeft een voorbeeld van een echtpaar dat met hun zwaar gehandicapte zoon in een aangepaste woning
woonde. ‘De man deed de fysiek
zware verzorging van hun zoon.
Toen de man plotseling overleed,
zat de vrouw zonder inkomen. Haar
zoon verhuisde naar een verzorgingstehuis. Nu wil hij één keer per
maand zijn moeder opzoeken, maar
zij kan de woning niet meer betalen.
Met elkaar kwamen we erachter dat
ze recht heeft op een nabestaandenuitkering. Dat biedt haar nieuwe
perspectieven.’
Hoekmeijer en zijn collega’s merken
dat de sores van een enkeling,
zoals de onverwachte urgentie van
woonruimte, meestal duiden op
een bredere problematiek. ‘Uit
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overleg met sociale wijkteams blijkt
bijvoorbeeld dat men voor meer dan
twintig mensen in Zaanstad op zoek
is naar betaalbare woonruimte. Die
informatie spelen we door aan onze
fractie. Vooral om na te gaan welke
mogelijkheden moeten worden
uitgezocht of wat er aan het beleid
moet veranderen.’
Laagdrempelig
‘Meestal bemiddel je of speel je
problemen door,’ zegt Ellen Bruins
Slot (48). Tot voor kort stond zij
aan het roer van het ombudsteam
van Tytsjerksteradiel. ‘Onlangs
werd ik gebeld door een oudere
man die problemen had omdat zijn
huurwoning niet gerenoveerd werd,
terwijl soortgelijke woningen in zijn
straat wel een opknapbeurt kregen.
Dat vond hij oneerlijk, want hij zat
met tochtige kozijnen en een hoge
energierekening. Zijn woonblok zou
binnenkort in de verkoop worden
gezet, maar gezien zijn leeftijd was
kopen voor hem geen optie. Ik ben
met de woningbouwvereniging

gaan praten en heb ervoor kunnen
zorgen dat ze met deze huurder
toch in gesprek gaan over mogelijke
aanpassingen in zijn woning.’
Voor afdelingen die erover nadenken een ombudsteam te starten
heeft Bruins Slot een aantal tips.
‘Ga naar een regiobijeenkomst over
ombudswerk. Daar doe je nuttige
kennis op. En zoek een vorm van
ombudswerk die jouw afdeling
het beste past. Omdat ons team in
Tytsjerksteradiel klein is, hebben we
gekozen voor een laagdrempelige
manier van werken: mensen kunnen
ons via de Rode Telefoon of per
mail bereiken. Ook hebben we een
advertentie bij de lokale omroep
Kanaal 30, zodat iedereen ons makkelijker weet te vinden.’
Bureaucratie
In Utrecht helpt het ombudsteam al
ruim vijf jaar mensen uit de brand,
sinds de oprichting werden al meer
dan driehonderd klachten in behandeling genomen. Een kleine groep
van vijf ombudswerkers neemt
wekelijks alle lopende zaken door.
Tilly Fast (57), coördinator van het
Utrechtse team: ‘We zijn geen hulpverlener of maatschappelijk werker.
We helpen mensen die in de problemen zitten en er zelf niet uitkomen
of die zich onrechtvaardig behandeld voelen. Meestal verwijzen we
ze door naar de juiste instantie. Als
we merken dat er iets fout zit in
de regelgeving of beleid verkeerd

Het ombudsteam
in Utrecht met
linksboven Tilly Fast.

uitpakt, stappen we via onze fractie
naar de gemeenteraad of naar de
Tweede Kamer, afhankelijk van waar
het beleid gemaakt wordt.’
Haar mede-ombudswerker Peter de
Klerk (70) was zeventien jaar raadslid in Maarssen en kent dankzij zijn
verleden bij FNV genoeg ingangen
om de schimmigste zaken op te
helderen. ‘We lopen veel tegen bureaucratie aan. Op dit moment help
ik een mevrouw die het Nederlands
slecht beheerst en in de bijstand
zit. Ze heeft recht op huurtoeslag,
maar die ontvangt ze niet. Wel krijgt
ze bericht dat ze haar huurtoeslag
moet terugbetalen. Volgens de
Belastingdienst woonde ze samen,
maar ze hadden genoteerd dat ze in
2009 op het betreffende adres was
gaan wonen, terwijl dat 2010 moest
zijn. Het bleek dat de Belastingdienst niet de juiste gegevens van
de gemeente had. Het hele jaar
heeft ze dus wel recht gehad op

toeslag, maar zie dat maar eens in de
molens te krijgen. Als je je toeslag
niet terugbetaalt, krijg je voor het
volgende jaar ook geen toeslag.
Het zogenoemde verschuldigde
bedrag wordt namelijk ingehouden.
Het jaar daarop werd een soortgelijke fout gemaakt. Ik ben met
de Belastingdienst gaan bellen om
een volledig overzicht van haar
inkomsten te krijgen. Dat kreeg ik
niet, waarop ik met haar naar het
belastingkantoor ben geweest. De
zaak loopt nog steeds, maar lijkt nu
eindelijk opgelost te worden.’ Fast:
‘Van de Belastingdienst krijg je geen
opgave of overzicht wanneer je iets
moet terugbetalen. Zo heeft deze
mevrouw geen idee hoeveel ze moet
terugbetalen en waarvoor.’
Net als Onno Hoekmeijer heeft
Tilly Fast de ervaring dat het
ombudswerk verder strekt dan de
gevallen die zij behandelen. ‘Als we

ergens een klacht over krijgen, is het
vaak het topje van de ijsberg. Veel
mensen blijken diezelfde klacht te
hebben. Met ons werk helpen we
dan ook niet alleen individuele mensen, maar ook anderen.’

Bel of kom eens langs
Er zijn meer dan 160 lokale PvdA-ombudsteams actief
in steden en dorpen, en dat worden er steeds meer. In
onze ombudsteams staan vrijwilligers binnen én buiten
de partij klaar om mensen te helpen met wat men soms
‘kleine problemen’ noemt. Noem ze klein, maar het gaat
hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit,
juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal
zaken die mensen dagelijks raken.
Heeft u een vraag of wit u meewerken aan het ombudswerk? Kijk op www.pvda.nl/ombudswerk voor de
contactgegevens van ons landelijk ombudsbureau in
Den Haag en van alle lokale ombudsteams.
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uit de vereniging
We zijn de regie over onze eigen publieke
instellingen kwijt. Dat is de stelling van de
commissie Einde aan de machteloze politiek,
die in 2013 door het partijbestuur in het
leven werd geroepen. Jan Hamming
(48), aanvoerder van de commissie en
burgemeester in het Brabantse Heusden,
pleit voor een andere partijcultuur om die
machteloosheid te bestrijden.
Tekst Niek Benedictus Foto Tessa Posthuma de Boer

‘Sloop de instituties’
M

achteloze politiek, wat
bedoelen jullie daarmee?

‘Zowel politici als burgers ervaren een gevoel van machteloosheid ten
opzichte van de publieke sector. Politici
wijzen vaak naar het Haagse beleid dat
ze nu eenmaal moeten uitvoeren, burgers
lopen vast in bureaucratische regelgeving
en instituties die vooral log, anoniem
en ontoegankelijk zijn. Als wethouder
in Tilburg ben ik bij 150 gezinnen thuis
geweest die in armoede leven. Er kwam
een sloot aan hulpverleners op ze af, maar
in niemand hadden ze vertrouwen. De
machteloosheid straalde ervan af.’

Waar komt die machteloosheid vandaan?

‘We hebben onze samenleving kapot
georganiseerd. Overal zijn instituties voor,
daar heeft de PvdA aan bijgedragen. We
zijn het zicht verloren op de mensen om
wie het gaat. In plaats van een gezin in armoede sterker te maken zodat ze zelf hun
problemen aan kunnen pakken, sturen we
er allerlei hulpverleners op af. Dat systeem
is failliet.’
Waar ligt de oplossing?

‘Een van de oplossingen is om instituties
te slopen. In dat opzicht is het geweldig
22 rood
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dat bijvoorbeeld de jeugdzorg bij gemeenten wordt ondergebracht. Zoals in het
regeerakkoord staat: één gezin, één coach,
één plan van aanpak. Dan heb je wel bestuurders nodig die stevig in hun schoenen staan en zich niet laten inpakken door
de lobby van zorginstellingen.’
Schort het aan zulke mensen binnen
de partij?

‘Veel PvdA-bestuurders zijn afgedreven
van de samenleving. We pretenderen een
volkspartij te zijn, maar we zijn een volkspartij zonder volk. Er is daarom een cultuurverandering binnen de PvdA nodig,
een cultuur waarin we veel kritischer naar
publieke instellingen en elkaar kijken. Een
cultuur van waardegedreven politiek kan

De commissie

Naast Jan Hamming bestaat de commissie Einde aan de machteloze politiek uit Mary Fiers, Femke van Drooge,
Jaap Kuin, Bert Otten, Martijn van Dam
en Monique Wijlhuizen (secretaris).
Jacqueline Kalk van het CLB en Pieter
Hilhorst zijn eveneens nauw betrokken
bij het werk van de commissie.

een antwoord zijn op dat gevoel van machteloosheid.’
Met welke voorstellen gaat de commissie
dit voor elkaar krijgen?

‘We sturen twintig ambassadeurs de partij
in, die de uitgangspunten van de Van
Waarde-resolutie al in de praktijk brengen
en verder gaan uitdragen: activistische
politiek, dicht bij mensen. Zo hopen we
partijgenoten te inspireren om niet enkel
volgens regels en protocollen te werken,
maar vanuit het idee dat je mensen op weg
helpt om hun dromen te verwezenlijken.
Ook gaan we in samenwerking met het
Centrum voor Lokaal Bestuur opleidingen
voor PvdA-politici optuigen. Wat mij betreft wordt scholing verplicht en verankeren we deze nieuwe mentaliteit stevig in
onze partij.’
Wat hopen jullie over een aantal jaar te zien
in de partij, als jullie werk in gang is gezet?

‘Dat we weer in contact staan met
degenen die een steuntje in de rug nodig
hebben. Niet alleen vlak voor verkiezingen, maar elke week, elke dag. Mensen
de kans geven om het heft in eigen hand
te nemen, dat is de opdracht voor iedere
PvdA-politicus.’

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart had Landgraaf
met 16,8 procent van de stemmen niet alleen de beste uitslag
van de PvdA in Limburg, maar het was ook de enige gemeente
in Limburg waar de PvdA als sterkste partij uit de bus kwam.
Lijsttrekker Harry Leunessen over het succes in Landgraaf en
wat er volgens hem met de PvdA moet gebeuren.
Tekst Jurjen Fedde Wiersma

Even bellen met

Harry
Leunessen
Wat is het verhaal achter het succes in Landgraaf?

‘Na de verkiezingsnederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 ging in Landgraaf het roer om. Ik was
toen afdelingsvoorzitter. Vriend en vijand waren het er over eens dat de PvdA binnen de muren van het raadhuis
prima presteerde. Maar daarbuiten, op straat, onder de mensen, waren we geen partij.’
Welke actie volgde op dat besef?

‘We zijn extra eisen gaan stellen aan onze raadsleden en wethouders. Met het argument dat ik als wethouder
geen tijd heb voor ombudswerk, kom ik in Landgraaf niet weg. En gelijk hebben ze, want als wethouder heb je
bij uitstek de positie om in de permanente campagne en het ombudswerk veel voor je partij te betekenen.’
Wat kan de uitslag in Landgraaf ons leren?

‘De veel gehoorde stelling dat de uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen voor 70 procent wordt bepaald door
het landelijke beeld en dat je plaatselijk maar voor maximaal 30 procent invloed hebt op het lokale verkiezingsresultaat, kan bij het grof vuil. De feiten bewijzen het tegendeel.’
Hoe ziet je werkweek er uit?

Op pvda.nl een
opiniestuk van
Harry Leunessen,
waarin hij zijn
wijze van politiek
bedrijven uitgebreid toelicht:
bit.ly/leunessen

‘Als wethouder ben ik gemiddeld zo’n 50 uur per week kwijt voor het bestuurlijke werk, de resterende 30 uur
zijn beschikbaar voor permanente campagne, ombudswerk, de partij en het lidmaatschap van het gewestelijk
bestuur. In de weekenden heb ik gemiddeld zeven verplichtingen. Op zaterdagochtend- en middag heb ik in de
regel drie afspraken, gewoon bij de mensen thuis. Is dat allemaal niet wat te veel van het goede? Mijn antwoord:
comfortabele idealen bestaan niet. Mensen willen politici kennen.’
Wat is je advies aan andere afdelingen?

‘De bestuurderspartij die we zijn geworden, heeft geen toekomst. De PvdA moet daarom weer een politieke
partij worden. Wat daarvoor nodig is? In ieder geval volharding en tijd. In Landgraaf heeft het tien jaar geduurd,
voordat we de vruchten van de koerswijziging konden plukken.’
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partijbestuur

Om de vaste achterban te vergroten wil het partijbestuur
de vereniging flink op zijn kop zetten en aanpassen aan de
sociaaldemocratie in de eenentwintigste eeuw. Het staat
in het werkplan 2014-2016, dat volgens voorzitter Hans
Spekman een directe vertaling is van het Van Waardeproject.
Tekst redactie

A

mbitie mag het partijbestuur
niet ontzegd worden, getuige
de plannen voor de komende
twee jaar in het werkplan
2014-2016. Hoe urgent de aanleiding voor
deze veranderingen volgens het partijbestuur is, staat in de inleiding van het werkplan: ‘Het politieke klimaat is de laatste
tien jaar ingrijpend veranderd. Geen van
de politieke partijen heeft meer een vaste
achterban, er komen steeds meer politieke
partijen, regeringen zijn steeds instabieler
[…] De partij moet en wil zich aanpassen aan deze veranderende realiteit.’ Met
andere woorden: hoe kan een politieke partij nog aantrekkelijk zijn in tijden waarin
mensen makkelijker van baan wisselen,

steeds andere kranten lezen, of van sportvereniging naar sportvereniging hoppen?
De leidraad voor de veranderingen vormde
het Van Waarde-project van de Wiardi
Beckman Stichting over ons politiek handelen in de eenentwintigste eeuw. ‘Naast
het lezen van stukken laat een PvdApoliticus zich vooral ook zien,’ aldus Hans
Spekman. Het partijbestuur pleit daarom
voor een waardegedreven politicus, iemand
die dicht bij de mensen staat, helder is over
wat hij wil, voor zijn mening staat en altijd
redeneert vanuit de mensen. De uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen heeft al
laten zien dat kiezers juist dit type politicus
waarderen.
Scouting en opleiding
Daarom komt er meer aandacht voor scouting en opleiding. Over twee jaar moet 80
procent van de actieve leden een voor zijn
rol passende opleiding hebben gevolgd. Er
komt daarvoor een nieuw scholingsaanbod
van onder meer het Centrum voor Lokaal
Bestuur en de Suze Groenewegschool.
Scholing is ook niet langer vrijblijvend. En
bij de scouting wordt er nadrukkelijker opgelet of een volksvertegenwoordiger straks
voldoet aan de eisen van zijn functie. Is hij
of zij in staat om een achterban te bereiken
en vast te houden, om zich ook tussen de
mensen te begeven in plaats van alleen
maar nieuw beleid te formuleren vanachter
zijn bureau?
Maar met de juiste mensen ben je er nog
niet. Een vereniging moet hen ook binden

of letterlijk verenigen. Dat is volgens het
partijbestuur een belangrijke opdracht
voor de PvdA: zij is immers de enige
volkspartij die jong en oud, bescheiden en
hogere inkomens en hoog- en laagopgeleiden met elkaar wil verbinden. Alle andere
partijen hebben deze ambitie inmiddels
laten varen.
Ook niet-leden worden binnen en buiten
campagnetijd nog vaker dan voorheen
opgezocht. In ieder gewest staat straks
minimaal één partijkantoor en het aantal
ombudsteams wordt vrijwel verdubbeld,
van 160 naar 300 eind 2015. En dat allemaal
om meer verbonden te zijn met de mensen
en de maatschappij, hen te bewegen te gaan
stemmen en, wie weet, hen over te halen lid
te worden.
Want een vereniging is ook en wellicht
vooral aantrekkelijk voor leden. PvdA-politici werken niet alleen om de wereld een
beetje mooier te maken, ze maken bewust
deel uit van de vereniging. Of je nu gewoon
lid bent of deel uitmaakt van fractie of
kabinet, uiteindelijk lever je allemaal vanuit
dezelfde beginselen een bijdrage aan de
partij. Een aantrekkelijke partij biedt ook
activiteiten die niet direct de politiek raken.
Een vereniging waar leden het voor het
zeggen hebben, maar waar je als niet-lid ook
graag vertoeft.
Ook het plan van Hans Spekman om te
verhuizen naar een nieuw pand staat nog
steeds. De huisvestingskosten bedragen
nu nog ruim 3,5 ton per jaar. Voor de helft
van dat geld is er buiten de grachten van
Amsterdam eenzelfde pand te vinden. Een
gebouw dat bovendien aantrekkelijker is
voor leden en buurtbewoners om binnen te
stappen. Hou je zo 175.000 euro over voor
andere activiteiten. Er is nog een hobbel: voor het huidige pand moet nog een
huurder gevonden worden die het lopende
huurcontract wil overnemen. Gegadigden
kunnen zich melden.
oktober 2014
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in memoriam
Bij de verschrikkelijke vliegramp in Oekraïne
kwamen vele onschuldige mensen om, onder
wie Willem Witteveen en Wim Bakker.
Foto’s PvdA

Willem Witteveen

H

ij die zijn leven wijdde
aan ‘de geordende
wereld van het recht’
– aldus de titel van zijn
inleiding tot het vakgebied - is met
zijn vrouw en dochter gesneuveld
in totale rechteloosheid.

We verliezen met Willem een inspirator, auteur van talloze columns
en artikelen, co-auteur van WBSboeken en –rapporten, toegewijd
redacteur en lid van de redactieraad
van S&D. Een man die schijnbare
tegenstellingen naturel in zich
verenigde: immer beminnelijk en
strijdlustig, al jong gezaghebbend
en nog steeds kwajongensachtig,
sterk autonoom en tegelijk kwetsbaar ogend.
Willem heeft de afgelopen 25 jaar
een belangrijke bijdrage geleverd
aan het werk van de WBS. In 1990
ging hij deel uitmaken van de redactie van S&D. Sindsdien heeft hij het
blad onafgebroken helpen redigeren en vormgeven; eerst als redac-

teur en vanaf 1999, toen hij tot de
Eerste Kamer toetrad, als lid van
de redactieraad. Hij schreef zelf
in totaal zo’n 70 korte of langere
artikelen – en was daarmee een
van de meest productieve auteurs.
Menig artikel van Willem begint
of eindigt met een oproep tot
inspirerend politiek leiderschap.
‘Sociaaldemocratische politiek is
georiënteerd op waarden, wordt
gestuurd door beginselen en komt
tot uitdrukking in aansprekend
leiderschap.’
Willem droeg zelf bij aan dit
waardegeoriënteerd politiek
handelen met zijn werk als volksvertegenwoordiger in de Eerste
Kamer. Hij manifesteerde zich
daar consistent en aansprekend
als hoeder van de waarborgen van
de rechtsstaat. Zo ging hij in de
Senaat na of strenge wetsvoorstellen die veel vrijheid kosten, ook
werkelijk nodig en nuttig zijn, in
de geest van het WBS-rapport uit
2007 ‘De bedreigde rechtsstaat
- sociaaldemocratie, terrorismebestrijding en burgerschap’,
waarvan hij co-auteur was. En
desnoods stemde hij als woordvoerder van zijn fractie tegen het
wetsvoorstel. Met zachte stem
en onverzettelijk. Wat zullen we
onze wijze vriend missen. Onze
harten gaan uit naar de familie.
Monika Sie en Paul Kalma,
Wiardi Beckman Stichting

Wim Bakker

H

ij was wars van sociaaldemocratische retoriek en richtte zich
altijd op een zo goed mogelijke
samenwerking binnen de partij en met andere politieke partijen. Wim
Bakker was van 2002 tot 2010 voorzitter
van de PvdA-afdeling Zoetermeer. In die
hoedanigheid wees hij ons op de te volgen
procedures om iedereen recht te doen en
deelde met kracht zijn sociaaldemocratische
inzichten mee. Hij was een man die verschillende opvattingen
samen kon brengen
zonder mensen te
kwetsen. Daarbij was
hij een onverbeterlijke
optimist.
Naast zijn werk - Wim
was sinds 1 juni werkzaam bij de Technische
Universiteit Delft als
afdelingssecretaris bij
de faculteit 3mE - zette
hij zijn talenten in voor
het algemeen belang,
ook na zijn voorzitterschap van de PvdAZoetermeer. Zo werd
hij in 2012 lid van het bestuur van het PvdAgewest Zuid-Holland. Ook lokaal bleef hij
politiek geïnteresseerd en actief. Zoetermeer
was een van de steden waar de PvdA een
primary, een voorverkiezing voor het lijsttrekkerschap, hield. Wim hielp de lokale en
de landelijke PvdA met het in goede banen
leiden van deze primary. Hij was lid van de
Onafhankelijke Commissie, die de conceptkandidatenlijst opstelde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aan die campagne voor
de verkiezingen deed de immer blijmoedige
Wim volop mee.
De PvdA-Zoetermeer is Wim Bakker veel
dank verschuldigd. Hij laat een grote leegte
achter. Wij treuren om het verlies van een
warm mens en van zijn vrouw Annet.

Werner Kasten, voorzitter PvdA Zoetermeer
Dit is een verkorte versie van
de In Memoriam die eerder op
wbs.nl verscheen:
www.pvda.nl/willemwitteveen
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Dis is een verkorte versie van de In Memoriam
die eerder op pvda.nl verscheen:
www.pvda.nl/inmemoriamwimbakker

nieuwe media

De PvdA online
Bij de PvdA-online denk je natuurlijk meteen aan pvda.nl. Maar er zijn veel meer
platforms waarop we als partij actief zijn. Hieronder ziet u welke kanalen we nog
meer inzetten, zoals op een PvdA-congres duidelijk wordt.

2

1
1 Voorbereiden op mijn.pvda.nl
2 Congres in beeld op
www.flickr.com/photos/pvdanl
3 Alle verslagen op de website:
www.pvda.nl/congres
4 Kijkje achter de schermen op
instagram.com/partijvan
dearbeid
5 Een kijkje achter de schermen
bij de redactie via www.facebook.com/PartijvandeArbeid
6 Trending topic op Twitter:
twitter.com/PvdA
7 Samengevat in de nieuwsbrief

4

3
5

7

6
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In 2016 bestaat de Partij van de Arbeid 70 jaar. In al die jaren slaagde de PvdA er
steeds weer in zichzelf te hervinden. Waar kiezers veranderden, veranderde de PvdA
mee. Of omgekeerd. We laten dat aan de hand van drie kenmerkende periodes zien.
Tekst Jan Marinus Wiersma

PvdA: zichtbaar
en aanwezig
vanaf het begin
De Partij van Nieuw Links
Terwijl de PvdA in de jaren vijftig en een
deel van de jaren zestig nog veel leek op de
SDAP van voor de Tweede Wereldoorlog
kan dat niet meer gezegd worden van de
partij van Nieuw Links. Een nieuwe, deels
jonge, generatie politici wilde een partij
die zich scherper profileerde. Een tijd van
meer polarisatie – met het manifest Tien
over Rood als inhoudelijk breekijzer – brak

aan. Onder het motto vrijheid, gelijkheid
en broederschap uitten de Nieuw Linksers
zich kritisch over de NAVO en spraken zij
zich uit voor drastische inkomensnivellering. De opkomst van Nieuw Links leidde
tot botsingen met het traditionele PvdAkader, dat moeite had met de scherpere
debatcultuur, de kritische houding ten
opzichte van de leiding en de eis van meer
inspraak.

Tino Wallaart over de periode ‘De partij van de macht’
‘Niet Nix was de tijd van mijn leven. We bespraken de wereld, de economie en hoe het
verder moest met het milieu. Met het wekelijkse Vlugschrift, de jongerenconferenties en
onze werkgroepen prikkelden we de partij. Toen het pamflet Niet Nix verscheen, moesten
we bij alle bewindslieden en Kamerleden over de vloer komen, tot en met het Catshuis.
Voor het eerst in tijden slaagde een groepering erin om duizenden jongeren voor de PvdA
te interesseren, in een tijdperk dat internet nog in de kinderschoenen stond en niemand
ooit van sociale media gehoord had. Als eersten experimenteerden we met nieuwe vormen van achterbanraadplegingen. In 1998 al waren we heel dichtbij een telefonisch referendum over onderwerpen in het verkiezingsprogramma. Natuurlijk is de echte doorbraak
rond directe ledendemocratie later dankzij voorzitter Ruud Koole bewerkstelligd. Maar we
hebben belangrijk voorwerk verricht.’
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Nieuw Links drong op de congressen van
1967 en 1969 door tot de leiding van de
PvdA en drukte vervolgens een stempel op
de opstelling van de sociaaldemocraten,
namelijk meer confronterend. Wilde de
PvdA in de toekomst de politieke toon
kunnen zetten, dan had zij bondgenoten
nodig om een meerderheid te kunnen
vormen in een regering. Zo kwam de
progressieve samenwerking tot stand die
ten grondslag lag aan de vorming van het
‘eerste’ kabinet Den Uyl. Men zag het
als een stap in de richting van een twee
partijenstelsel.
De nieuwe regering bracht de PvdA winst
in 1977, maar de poging die te verzilveren
in een volgend kabinet mislukte door de
opstelling van de PvdA-partijraad, die
bleef vasthouden aan een meerderheidsstrategie en daarmee de coalitiegesprekken doorkruiste.
De actiepartij
Op zoek naar nieuwe vormen om de
achterban te mobiliseren, ontwikkelde de
PvdA het actiemodel. Overal stak in de
tweede helft van de jaren zestig het protest

achtergrond

de kop op en ontstonden er pressiegroepen die meer inspraak en participatie
eisten. De PvdA, voorstander van een
radicale democratisering op alle niveaus,
haakte daarop in. De partij gaf daarmee
voorrang aan het extern functioneren en
speelde soms zelf voor belangengroep.
Dit leverde wel eens spanning op met
haar rol als belangenmakelaar, maar het
stond regeringsdeelname niet in de weg.
In 1975 bezegelde het PvdA-congres met
de resolutie over actie en organisatie de
ingeslagen richting.
Het hoogtepunt als actiepartij in termen
van zichtbaarheid bereikte de partij in de
jaren tachtig. Maar pas nadat het primaat van de partij op dit punt was (her-)
bevestigd. De eeuwige strijd tussen Den
Haag (de Tweede Kamerfractie stippelt de
koers uit) en Amsterdam (de partij bepaalt
de strijdpunten) laaide na 1977 opnieuw
op. Inzet was het voorzitterschap: Wim
Meijer tegen Max van den Berg. De laatste
won en daarmee begon een periode waarin
de partij als organisatie meer dan voorheen
directe invloed had op de politieke lijn. De
keuze om zich als actiepartij te profileren
in de kruisrakettenkwestie – en meer in
het algemeen tegen de kernbewapening en
het gebruik van kernenergie – paste zeer
wel bij de opstelling van Max van den Berg
en zijn medebestuurders als Maarten van
Traa en enthousiasmeerde de leden. Het
leverde in 1986 electorale winst op.
Partij van de Macht
Maar zoals altijd ging langdurig
oppositievoeren vervelen. Na een tijd van
actie en polarisatie, kwam samenwerken

weer centraal te staan. In 1989 begon een
periode van (mee-)regeren die dertien jaar
zou duren. Daarin konden veel wensen
van de partij worden ingewilligd, maar
het ging niet altijd over rozen. Samenwerken met het CDA (Lubbers III) was
ingewikkeld en het moeizame compromis
over de WAO (inperking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering) zette de
PvdA in vlam. Partijvoorzitter Sint werd
daarvan het politieke slachtoffer. Het
energieke duo Rottenberg/Vreeman lukte
het vervolgens de PvdA tijdig voor de verkiezingen van 1994 uit het moeras trekken. Er werd weliswaar verloren, maar het
CDA leverde meer in. De PvdA werd de
grootste partij en stond aan de basis van
Paars I, een onwaarschijnlijke coalitie van
PvdA, D66 én VVD. Het partijbestuur
legde in die tijd vooral de nadruk op de
PvdA als moderne en flexibele debatpartij
zonder ideologische taboes en het doorbreken van starre vergaderpatronen met
behulp van clubs als Niet Nix. Ledendemocratie kreeg minder aandacht. In 1991
werd de partijraad als voorbeeld van uit
de hand gelopen interne democratie op
voorstel van de commissie van Kemenade
opgeheven. Het eerste kabinet Kok was
een succes. Een uitgekiende campagne –
à la Blair – zorgde er in 1998 mede voor
dat de partij haar doelstellingen wist te
realiseren: de PvdA met stip als grootste,
Kok weer premier en voortzetting van
Paars. Slechts één intern incident ‘ontsierde’ de strak georganiseerde verkiezingsstrijd, toen voorzitter (en campagneleider) Karin Adelmund een uitspraak
van het verkiezingscongres, waarin aan de

Hedy D’Ancona over
de periode ‘De partij
van Nieuw Links’
‘Het bijzondere en opwindende van die
periode was voor mij wellicht de naadloze
verbinding tussen braaf partijlidmaatschap en gepassioneerd actievoerster.
Niet alleen werden op lokaal niveau
de plannen van onze partijgenoten fel
bestreden, zoals de afbraak van 19e
eeuwse wijken, maar bovenal was het
“Feministisch Front” in staat om in korte
tijd Partij- en Beginselprogramma (van
1977) diepgaand te beïnvloeden. Het
daarmee gepaard gaande omturnen van
het Vrouwencontact tot Rooie Vrouwen –
een fluwelen revolutie onder leiding van
Ien van den Heuvel – vormde een luis in
de pels van de partij. Jarenlang!’

hypotheekrente-aftrek werd gemorreld,
tegen de interne afspraken in toch openlijk verdedigde. Een mooi voorbeeld van
hoe een partij met zichzelf op gespannen
voet kan staan.
Zoveel jaar na dato ontleent de PvdA nog
steeds haar kracht aan het niet accepteren van de ‘bestaande’ situatie, aan de bereidheid om compromissen te sluiten om
daarin verandering te kunnen brengen,
aan constante inhoudelijke vernieuwing
en aan de kwaliteit van de mensen die
zij in het veld brengt. Een vechtpartij in
positieve zin.
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PvdA puzzel
In een verenigingsnummer mag een puzzel over
onze mooie partij met haar roemruchte (heden en)
verleden natuurlijk niet ontbreken.

Vul hieronder de juiste antwoorden in, en lees in de lichtblauwe
blokjes van boven naar beneden de
titel van het boek dat we verloten
onder de juiste inzenders. Stuur
de oplossing naar redactie@pvda.
nl, of per post naar Postbus 1310,
1000 BH Amsterdam, tav puzzel
rood.
1. Volgde Wouter Bos op als politiek leider
2. Gevormd door Jeroen Dijsselbloem,
Diederik Samsom en Staf Depla
3. Hoogste orgaan van de vereniging
4. Het grootste publieksevenement in
Nederland voor Afrika en in internationale
samenwerking
5. De grootste voorloper van de PvdA
6. Beweging binnen PvdA die in de jaren zestig ontstond en radicale democratisering op
alle niveaus nastreefde
7. PvdA zorgde voor het rood in dit kabinet
8. Minister van Staat, zowel onder Den Uyl als
Van Agt minister van Buitenlandse Zaken
9. Tv-persoonlijkheid, columnist, oud-partijvoorzitter
10. Plaats met grootste aantal PvdA-leden
11. Aimabele oud-Kamervoorzitter, graag
geziene gast bij DWDD
12. Was fractievoorzitter PvdA in Tweede
Kamer, later burgemeester van Kerkrade
13. Sprak de legendarische woorden:
‘Congressen kopen geen straaljagers’
14. In dit hotel werd de PvdA opgericht
15. Oud-wethouder. Onder meer bekend
van de uitspraak; ‘In geouwehoer kun je niet
wonen.’
16. Centrumrechtse sociaaldemocratische
partij, in 1970 als afsplitsing van de Partij van
de Arbeid
17. Eerste Nederlandse burgemeester van
Marokkaanse komaf
18. Voormalig kamphuis van de Arbeiders
Jeugd Centrale
19. Wetenschappelijk bureau van de PvdA is
naar deze sociaaldemocraat en verzetsstrijder vernoemd.
20. Voormalig scholingscentrum voor
SDAP-vrouwen, in Bennekom.
21. Bijna 20 jaar politiek leider van de PvdA,
minister-president in de jaren 70
22. Was staatssecretaris van Sociale Zaken,
minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Nijmegen. Sociaal en geliefd
23. 1 mei
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Colofon
Rood is het positief/kritische ledenblad van
de Partij van de Arbeid waarin leden van
de partij centraal staan. Leden worden van
harte uitgenodigd te reageren op de inhoud
van Rood en de redactie van ideeën, suggesties of kopij te voorzien. Rood verschijnt
viermaal per jaar en wordt gratis verspreid
onder de leden van de PvdA in een oplage
van 55.000 exemplaren. Niet-leden kunnen
een abonnement aanvragen via de leden
administratie (ledenadministratie@pvda.nl
of 020-5512155). Rood verschijnt ook in
gesproken vorm voor mensen met een leeshandicap. Info: Dedicon. www.dedicon.nl

 I

WIN

k ontmoette Jan Schuurman Hess in
april 2012 in de Bakkerswinkel aan het
Roelof Hartplein, Amsterdam-Zuid.
Ik had van zijn voettocht gehoord en
aangeboden om, als hij in Amsterdam
was, een stukje met hem mee te lopen. Uit
bewondering voor de immense klus die
hij zichzelf had gegeven. En omdat ik erg
nieuwsgierig was naar al zijn verhalen.
Wandelen met Jan bleek een feest. Ik trof
een ontzettend lieve man en een geweldige
verhalenverteller. Betrokken en oprecht
verwonderd. Een verwondering die aanstekelijk werkte. Dingen die je voorheen voor
gewoon aannam, bleken niet zo normaal
te zijn. Ik herinner me nog goed hoe we in
de Diamantbuurt langs een paar fietsen liepen. Eentje lag op de grond. Ik moet eerlijk
bekennen dat het mij niet eens was opgevallen, maar Jan stopte midden in zijn verhaal
om de fiets rechtop te zetten.
Verwonderen doet Jan in Voettocht naar
het hart van het land. Hoe kan het dat de
sociale werkplaatsen liefdeloze instellingen
zijn geworden? Dat het in het onderwijs
vaak allang niet meer om de kinderen gaat?
Hij raakte enorm betrokken bij de verhalen die hij hoorde en zette ze om in actie.
Hij bestreed het onrecht dat hij onder zijn
ogen zag.
Neem het schooltje in Kats. Voor menig
onderwijsmanager een kostenpost, omdat
de school te weinig leerlingen had en beter
kon fuseren met andere dorpsscholen uit de
buurt. Voor Jan een toonbeeld van zijn overtuiging: om de kleine dorpsgemeenschap
in Kats in stand te houden is een schooltje
cruciaal. Geen school betekent geen jonge
gezinnen met kinderen meer, en dus langzaam maar zeker het einde van het dorp. Hij

Partij van de Arbeid
Herengracht 54 / Postbus 1310
1000 BH Amsterdam
020-5512155 (lokaal tarief) / www.pvda.nl

liet het er niet bij zitten en richtte de Kleine
Scholen Coöperatie op, waarbij basisschooltjes uit heel Nederland zich aansloten. Of
neem Dave, de blinde orgeldraaier uit Weert.
Vermalen in de bureaucratische molen van
de sociale werkplaats sleet hij zijn dagen.
Terwijl hij maar één ding wilde: orgelspelen.
Jan laat zien dat juist sociaaldemocraten de
bestaande instituties kritisch moeten volgen.
Voettocht naar het hart van het land is voor
iedereen een must-read. Jan laat de kern
van de sociaaldemocratie zien. Onrecht om
de hoek bestrijden. Hart voor de mensen
en kritisch op de systemen. Of, zoals het
motto boven de deur van de ‘Vermaning van
IJlst’ die hij op zijn tocht tegenkomt, luidt:
‘Eenheid in ’t Nodige; Vrijheid in ’t Onzekere;
in alles de Liefde.’
Lodewijk Asscher
Jan Schuurman Hess, Voettocht naar het
hart van het land, Uitgeverij Atlas Contact,
ISBN 9789045025407, € 19,99

Rood mag drie exemplaren verloten van ‘Voettocht naar het hart van het
land - Hoe sociaal en democratisch zijn we nog?’, mét een persoonlijke
boodschap van de auteur. Stuur om kans te maken voor 3 november een
mail naar rood@pvda.nl o.v.v. boek Jan Schuurman Hess of stuur een
kaartje naar Redactie Rood, Postbus 1310, BH Amsterdam. De winnaars
ontvangen het boek per post in de week van maandag 3 november.
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Onze strijd is nog lang niet klaar

A

l meer dan honderd jaar
vechten we tegen onrecht,
ongelijkheid en oneerlijkheid. Al meer dan honderd
jaar strijden we voor gelijke kansen, bestaanszekerheid en sociale rechtvaardigheid. Voor een land waar mensenrechten
niet ondergeschikt zijn aan het maken
van winst en waar kinderen niet worden
uitgezet als ze hun leven lang in Nederland wonen.
Op die partij en op die strijd ben ik trots.
Ik ben trots op de geschiedenis en betekenis van onze vereniging en de sociaaldemocratie in Nederland. Dat verleden
maakt nederig en bescheiden. We staan in
een rijke traditie en dat schept verplichtingen. Onze strijd is nog lang niet klaar.
Inmiddels zijn we halverwege deze kabinetsperiode. En dat is een goed moment
om terug, maar vooral vooruit te kijken.
De PvdA heeft de afgelopen twee jaar
geknokt voor een samenleving waarin
niemand voor zijn bestaan hoeft te vrezen
als hij of zij plotseling ziek wordt. Iedere
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dag strijden we voor een land waar een
vluchteling een veilige haven kan vinden,
zonder direct als misdadiger of zakkenvuller te worden weggezet. Een land dat niet
wegkijkt, maar omkijkt naar mensen die
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze
hun baan verloren en achterop dreigen te
raken. We staan voor een land waar ieder
kind, uit elk dorp, uit iedere wijk of stad
het beste uit zichzelf kan halen.
Ons verhaal is niet altijd makkelijk en
vraagt om moed. Moed om een complex
en ingewikkeld verhaal te vertellen en
populisme te weerstaan. Moed om niet
vrijblijvend te zijn en mee te doen met een
spoeddebatje of gemakkelijke Kamervragen. Wat wij willen is moeilijker, fragieler,
kwetsbaarder. Helemaal omdat we vaak
kritisch op onszelf en op elkaar zijn. Maar
dat verhaal van hoop en vooruitgang kunnen we alleen vertellen als we dat samen
doen. Als we dat zelfbewust en overtuigend doen en niet bang zijn.
De tweede helft van deze kabinetsperiode
wordt heel belangrijk. We zullen moeten

bewijzen dat wat wij wilden en bedachten
voor Nederland ook écht werkt. Met de
Toelage Huishoudelijke Hulp willen we
zorgen dat mensen in de zorg kunnen
blijven werken en patiënten hun huishoudelijke hulp houden. Met de Nederlandse
Investeringsinstelling willen we pensioen
fondsen verleiden hun vermogen in de
Nederlandse economie te investeren, in
plaats van in het buitenland. We willen lagere zorgpremies bij hoge winsten
van de zorgverzekeraar en hogere lonen
in sectoren waar dat mogelijk is. Dat is
rechtvaardig, verstandig en dat is goed
voor de economie. Zo zorgen we ervoor
dat het stapje voor stapje beter gaat.
Diederik Samsom
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