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Beste partijgenoot,

Hierbij bied ik je de beschrijvingsbrief aan voor het PvdA partijcongres op 16 juni 2018. Het congres zal plaatsvinden 
in de Kromhouthal in Amsterdam, van 12.30uur tot 17.00 uur. Tijdens het congres zullen we op verschillende manieren 
met elkaar in gesprek gaan over voor ons belangrijke thema’s. We kiezen een deel van het partijbestuur en sluiten af 
met een club Rood. In deze beschrijvingsbrief vind je de voordracht voor het partijbestuur, de moties en een afhande-
lingsvoorstel van het presidium.

Misschien heb je in de aanloop naar dit congres gemerkt dat de dingen iets anders zijn gelopen dan je normaal gewend 
bent. Dat kan kloppen. Het wordt mijn eerste congres als jullie voorzitter en tijdens mijn campagne heb ik veel gehoord 
over onze congressen. Hier wordt de inhoud veelal besproken aan de hand van moties, en ledeninspraak blijft daartoe 
beperkt. Daarom is het congres deze keer iets anders georganiseerd. We gaan in subsessies experimenteren met nieuwe 
vormen van discussie en ledeninspraak om zo de ledendemocratie verder vorm te geven. We organiseren bijvoorbeeld 
inspiratiesessies over wonen en een Lagerhuisdebat over migratie.

Dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Sinds mijn aantreden als voorzitter heb ik met ontzettend veel partijgenoten 
gesproken over onze partij en daar hoor ik eigenlijk steeds drie dingen terug: alles wat we doen begint bij het verhaal 
van mensen, wij zijn bondgenoten van deze mensen en we vertalen dit naar politieke actie. Dat is de basis van het werk 
dat we in de hele partij doen, als links-progressieve actiebeweging. Daar komt natuurlijk nog veel meer bij kijken en op 
het congres vertel ik je daar graag meer over.

Ik hoop je op 16 juni te mogen ontmoeten in Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Nelleke Vedelaar
Voorzitter Partij van de Arbeid
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Congresprogramma
12.30-14.00 uur
Plenaire gedeelte congres

• Opening
• Herdenken overledenen
• Behandeling (actuele) moties
• Verkiezing partijbestuur: aparte verkiezing vicevoorzitter en internationaal secretaris
• Interview Nelleke over werkplan etc.
• Muziek: Christopher Blok ‘de Internationale’

14.15-15.00
Eerste subsessieronde 
Lagerhuis over migratie Arbeidsgehandicapten Inspiratiesessie 

Noord-Brabant
Inhoud: twee voorbeelden van 
maatschappelijke actie. 

Rondetafelsessie Europese 
verkiezingen
Thema’s: 
1. Werk en sociaal Europa 
2. Economie en financiën 
3. Duurzaamheid en innovatie 
4. Recht en vrijheid
5. Europa in de wereld

15.15-16.00
Tweede subsessieronde
Lagerhuis over migratie
Zie boven

Arbeidsgehandicapten
Zie boven

Sessie over wonen
Thema: lokaal succesvol 
woonbeleid

Rondetafelsessie Europese 
verkiezingen
Zie boven

16.15-17.15
Afsluitende Club Rood

• Muziek: Clean Pete
• Tafelgesprek met o.a. Lodewijk Asscher, een lokaal politica en een vertegenwoordiger van ‘Wij staan op’
• Toespraak: Lodewijk Asscher
• Afsluiting: de Internationale

Naast het plenaire gedeelte en de subsessies zullen in de hal ook verschillende zusterorganisaties aanwezig zijn. 
Voorafgaand aan het congres biedt de afdeling Amsterdam-Noord een rondwandeling aan door het stadsdeel.
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Praktische zaken rond het congres in Amsterdam-Noord
Het PvdA congres wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 juni 2018 in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Voor 
een routebeschrijving, zie onder.

Op zaterdag kun je vanaf 12.00 uur terecht bij de congreslocatie, het programma start om 12.30 uur. Op de locatie 
zelf is geen lunchgelegenheid. Op het terrein naast de Kromhouthal kan, tegen een beperkte vergoeding, geparkeerd 
worden. U kunt bij de entree tegen gereduceerd tarief (5 euro) uitrijkaarten kopen voor de parkeerplaats.

Tijdens het congres zal een gebarentolk aanwezig zijn bij het plenaire programma.

Er is kinderopvang aanwezig. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit aangeven in het aanmeldformulier.

Routebeschrijving

Openbaar vervoer

Buslijn 32 of 33 (vanaf halte Johan van Hasseltweg) — 7 min. lopen
 Loop in de richting van de rotonde en neem de tweede afslag om rechtdoor te gaan op de rotonde. U bevindt  
 zich nog steeds op de Johan van Hasseltweg. Neem de tweede afslag rechts om het Gedempt Hamerkanaal  
 op te gaan. Volg deze weg tot ongeveer het einde. Tegenover nummer 96 vindt u de hoofdingang van het  
 terrein (aan uw linkerhand). U loopt nu recht tegen de Kromhouthal aan (Gedempt Hamerkanaal 231).

Buslijn 38 (vanaf halte Hamerstraat) — 4 min. lopen
 Loop de Meeuwenlaan af richting de supermarkt ‘Dirk van den Broek’. Ga voor de supermarkt links de   
 Motorkade in. Volg deze weg de bocht mee naar links. U bevindt zich nu op het Gedempt Hamerkanaal.   
 Tegenover nummer 96 vindt u de hoofdingang van het terrein (aan uw rechterhand).

Schiphol - Amsterdam Centraal Station— 17 min.
 Vanaf Schiphol vertrekken diverse treinen naar Amsterdam Centraal. Vanaf dit punt kunt u verder reizen met  
 een van de bovenstaande bussen of de veerpont.

Lopend vanaf veerpont
 Vanaf de achterzijde van het Centraal Station vertrekken diverse gratis veerponten naar Amsterdam-Noord.  
 U neemt de pont naar het IJplein (de meest rechter pont als u met uw rug naar het station staat). Deze pont  
 gaat minstens vier keer per uur en brengt u binnen 5 minuten naar het IJplein. Vanaf het IJplein het fietspad  
 volgen, rechts afbuigen en voorbij supermarkt Dirk van de Broek rechtsaf slaan.

Eigen vervoer
Auto Gebruik voor navigatie het volgende adres:
Gedempt Hamerkanaal 96, Amsterdam

Vanaf Centrum Amsterdam via IJtunnel — 10 min.
 Neem de eerste afslag na de IJtunnel om vervolgens bij de stoplichten links voor te sorteren. Bij de rotonde  
 neemt u de tweede afslag om rechtdoor te gaan. U bevindt zich nu op Johan van Hasseltweg. Neem   
 de tweede afslag rechts. U bent nu op het Gedempt Hamerkanaal. Blijf deze weg volgen tot ongeveer het  
 einde. Tegenover nummer 96 bevindt zich het terrein van De Overkant (aan de linkerkant).

Vanaf de ring A10 — 4 min.
 Neem de afslag s116. Neem de eerste afslag Noord 300-349. Ga bij de stoplichten linksaf. Bij de rotonde  
 neemt u de tweede afslag om rechtdoor te gaan. U bevindt zich nu op de Johan van Hasseltweg. Neem   
 de tweede afslag rechts. U bent nu op het Gedempt Hamerkanaal. Blijf deze weg volgen tot ongeveer het  
 einde. Tegenover nummer 96 bevindt zich het terrein van De Overkant (aan de linkerkant).

Vanaf Schiphol — 22 min.
 Vanaf Schiphol gaat u de A4 op richting Utrecht/Haarlem/Amsterdam. U vervolgt deze weg naar de   
 A10. Op de A10 neemt u eerst de afslag s116 richting het Centrum. Na 600m slaat u linksaf richting  de  
 Nieuwe Leeuwarderweg/N247. Vervolgens neemt u direct afslag Noord 300-349. Na 300m slaat u linksaf  
 richting de Johan van Hasseltweg/s118. Ten slotte slaat u na 650m rechtsaf richting het Gedempt   
 Hamerkanaal. De Kromhouthal bevindt zich aan uw linkerzijde.
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Ledendemocratie
Tot nu toe: LedenKamer en Stemlokaal
Via de LedenKamer en de voorcongressen was het van donderdag 5 april tot zaterdag 12 mei mogelijk moties in te 
dienen. De voorstellen met voldoende steun zijn aan onze leden voorgelegd in het Stemlokaal. De stemming liep t/m 
25 mei. N.a.v. de uitslag van het Stemlokaal besluit/doet een voorstel voor de afhandeling van de moties het presid-
ium welke moties op het congres worden besproken.

Wat staat er te gebeuren: actuele moties en het congres
Voor het indienen van actuele moties (moties die door de actualiteit niet eerder ingediend hadden kunnen worden) 
opent de LedenKamer opnieuw op maandag 28 mei om 10.00 uur t/m donderdag 7 juni 10.00 uur. De actuele moties 
met minstens 100 steunbetuigingen worden in het Stemlokaal voorgelegd aan onze leden. Het Stemlokaal is geo-
pend van dinsdag 12 juni 23.59 uur t/m vrijdag 15 juni 10.00 uur.
Op 16 juni vindt het congres plaats. Je kunt zowel op het congres als thuis op de bank meestemmen via de digitale 
stemomgeving PvdAstemt.nl.

Hoe werkt digitaal stemmen: PvdAstemt
PvdAstemt.nl is de digitale stemomgeving van de PvdA. Het is een website waarvoor elk PvdA-lid voorafgaand aan 
het congres een persoonlijke link en inlogcode ontvangt per e-mail. Let op, dit is een andere inlogcode dan voor ‘Mijn 
PvdA’. PvdAstemt is voor alle leden toegankelijk en werkt voor iedereen hetzelfde: zowel voor de congresbezoekers 
als voor de stemmers thuis.
Er wordt op twee verschillende manieren gestemd. Allereerst wordt er gestemd over (actuele) moties. Ook worden 
partijbestuursleden verkozen. Dit zal in een blokstemming plaatsvinden.

Om rekening mee te houden: praktische tips
Om digitaal te kunnen stemmen via PvdAstemt heb je een smartphone of tablet nodig. Het is van belang dat je een 
goed opgeladen smartphone of tablet meeneemt naar het congres. Vergeet niet om eventueel je oplader mee te 
nemen. Wie in het bezit is van een powerbank raden we aan om die (opgeladen) mee te nemen.
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Afhandelingsvoorstel moties
Tussen 18 en 25 mei zijn de moties die voortkomen uit de Ledenkamer (mits meer dan 100 steunbetuigingen) en de 
voorcongressen in stemming gebracht onder de leden in het Stemlokaal. 1193 leden hebben gebruik gemaakt van 
hun stem.

Het presidium heeft de uitslag van het stemlokaal bekeken en doet het volgende voorstel voor de afhandeling van de 
moties op het congres:

• Alle moties waarbij het verschil tussen de voor- en tegenstemmen groter is dan 15%-punt, worden als hamer 
 stuk behandeld op het congres.
• De moties waar het verschil kleiner is worden in ieder geval in stemming gebracht op het congres.
• Het uitgewerkte afhandelingsvoorstel komt, zoals op ieder congres, bij de opening van het congres aan de  
 orde.
• Opmerking: bij de uitslag kan het voorkomen dat de optelsom van de percentages op 99 of 101% uitkomt. Dit  
 heeft te maken met het afronden en vervolgens optellen van de percentages.

Nummer motie %voor %tegen %blanco
1 61 25 14 Aangenomen
2 51 39 10 Bespreken
3 76 6 18 Aangenomen
4 61 12 27 Aangenomen
5 58 14 28 Aangenomen
6 63 25 12 Aangenomen
7 74 11 15 Aangenomen
8 36 40 24 Bespreken
9 76 11 13 Aangenomen
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Moties
1. Motie: Red de PvdA, kies voor basisinkomen’
Indiener: Hans Lindeijer

Overwegende dat:
Basisinkomen is een vast bedrag per maand, de minimale 
kosten voor een menswaardig bestaan.Een betaalbare optie 
is het ‘duale basisinkomen’, werkgevers en overheid betalen 
dat samen.Uitgangspunt daarin is dat het basisbedrag al in elk 
salaris zit. Dat blijkt immers uit de praktijk.Door te kiezen voor 
basisinkomen kan veel frustrerende bureaucratie worden af-
geschaft. Het geeft reductie van schulden en stopt hen die daar 
voordeel van hebben. Gelijke kansen en geen stigmatisering 
en betutteling meer. Kans op scholing, dus toekomst bestendig. 
Geen angst voor armoede, dus sterker staan in het werk en 
steunt ondernemerschap. Echte keus voor mantelzorg, tijd voor 
opvoeding. Dat spaart veel onkosten en maakt een stabieler 
Nederland. Hé, dat maakt het de moeite waard.

Verzoekt de fractie om:
Kies een betaalbare vorm van basisinkomen en zet dat centraal 
voor nieuwe regels van een Sociaal Democratische verzorg-
ingsstaat, zodat die de toekomst aan kan en test het.Kies een 
basisinkomen vorm, werk er aan, en start een groot maatschap-
pelijk experiment om het uit te proberen. Bestudeer de keuzes 
en de levensloop van de deelnemers en pas daarmee ook 
andere regelgeving aan. En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting partijbestuur:
De afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk moties ingediend met 
betrekking tot het basisinkomen, om de discussie hierover te 
voeren, om er onderzoek naar te doen, om het in te voeren. 
We hebben op verzoek van de leden op een aantal politieke 
ledenraden gesproken over het basisinkomen en vanuit de 
vorige Tweede Kamerfractie heeft Ed Groot een tour door het 
land gemaakt. Ook in het Verkiezingsprogramma heeft het 
basisinkomen een plek gekregen: we willen experimenten uit-
breiden en leren van de ervaringen en dit zullen we dan ook 
eerst afwachten.

2. Motie Linkse Samenwerking & Eerste 
Kamerverkiezingen”                
Indiener: Toon Geenen

Overwegende dat:
• De gezamenlijke Tweede Kamerfracties van GroenLinks, 

de SP en de PvdA hebben de afgelopen maanden op een 
vernieuwende en hechte manier samenwerking gezocht. 
Tijdens de gemeenteraadscampagne is deze samenwerk-
ing, juist op lokaal niveau, overeind gebleven en verder 
versterkt.

• Lodewijk Asscher en Nelleke Vedelaar hebben tal van in-
itiatieven ontplooid om deze linkse samenwerking te laten 
bloeien. Uitgangspunt hierbij is steeds om er niet te veel 
over te praten, maar te DOEN.

• Deze initiatieven van onze politiek leider en partijvoorzitter 
verdienen lof en navolging. Het is belangrijk om te laten 
zien dat de PvdA breed in linkse samenwerking gelooft, 
en daar ook initiatieven toe neemt. Niet door allerlei plan-
nen en gepraat, maar door concrete voorstellen als het 
onderstaande.

Verzoekt het partijbestuur om:
• Voor 1 september 2018 een brief te sturen naar de parti-

jbesturen van GroenLinks en de SP met het verzoek om 
te verkennen of een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste 
Kamerverkiezingen van 2019 een mogelijkheid is. De 
drie partijen doen zelfstandig mee aan de Provinciale 
Statenverkiezingen, maar de provinciale fracties kunnen bij 
de Eerste Kamerverkiezingen stemmen op één gezamen-
lijke kieslijst.

• Door te gaan op de ingeslagen weg en de kans op een 
samenwerking zwaarder te wegen dan het eigen parti-
jbelang.De precieze vorm van en aanvullende afspraken 
(bijvoorbeeld over de verdeling van de plekken op de 
gezamenlijke lijst tussen de twee of drie partijen) over deze 
samenwerking is voor wat betreft de PvdA-inbreng aan het 
partijbestuur indien de gesprekken tussen de partijen op 
gang komen.En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting partijbestuur:
De fractie en het partijbestuur zijn de afgelopen periode op 
inhoudelijk grond veel opgetrokken met de linkse partijen. 
Samenwerking op de inhoud blijkt, na jarenlange discussies 
over samenwerking op de vorm, een aanpak die echte re-
sultaten biedt. Zie bijvoorbeeld de linkse tegenbegroting uit 
september en de initiatiefwetten op het gebied van payrolling 
en voor de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Het parti-
jbestuur is groot voorstander van nauw samenwerken, maar 
een gezamenlijke lijst gaat het partijbestuur te ver. Laten we 
de inhoudelijke samenwerking een kans geven voordat we ons 
weer in de vorm verliezen. Er zijn goede contacten en op di-
verse onderwerpen trekken we al gezamenlijk op. Wij doen ons 
best om meer linkse samenwerking van de grond te krijgen, dat 
kan alleen op grond van inhoudelijke overeenstemming.

3. Motie: Regionale samenwerking binnen de PvdA
Indiener: PvdA voorcongres gewest Noord-Holland
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 16 juni 2018 te 
Amsterdam,

Overwegende:
dat er veel meer aandacht moet komen voor de organisatie van 
de PvdA als vereniging; dat gewesten en afdelingen steeds 
meer onder druk komen te staan, de kleine afdelingen in het 
bijzonder; dat een structurele nauwe band tussen de afdelingen 
onderling en het gewest ontbreekt;

Constaterende:
dat regionale samenwerkingsverbanden in onze partij een 
oplossing voor dit knelpunt kunnen vormen;dat een dergelijk 
samenwerkingsverband onder meer inhoudelijke bijeenkom-
sten kan organiseren;dat met alle geledingen binnen de partij 
hierover gesproken moet worden;
verzoekt het Partijbestuur te bevorderen dat op zo kort mogelijk 
termijn veel meer regionale samenwerkingsverbanden binnen 
onze partij tot stand komen,en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur:
Het partijbestuur is het helemaal eens met de indiener dat re-
gionale samenwerking binnen de partij van groot belang is. Op 
lokaal niveau betekent dit dat zich al succesvol samenwerk-
ingsverbanden tussen afdelingen ontwikkelen. De actiecentra 
die het partijbestuur heeft geïnitieerd zullen hier in de toekomst 
ook een rol in moeten gaan vervullen. Deze actiecentra zijn 
vorig jaar gestart en moeten het komende jaar verder vorm 
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krijgen. Hier kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden 
en kan de politieke actie plaatsvinden. Het partijbestuur doet 
daarbij ook een beroep op de leden om deze actiecentra een 
succes te laten worden. Wat betreft samenwerkingsverbanden 
op lokaal niveau, hier gaan afdelingen in principe zelf over maar 
het partijbestuur is altijd bereid om hier advies of ondersteuning 
te bieden.

4. Motie De organisatie van de PvdA
Indiener: PvdA voorcongres gewest Noord-Holland

Inleiding:
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 16 juni 2018 te 
Amsterdam,

Overwegende:
dat er veel meer aandacht moet komen voor de organisatie 
van de PvdA als vereniging;dat steeds meer organisatorische 
zaken op een gewest afkomen, terwijl goede organisatorische 
en financiële ondersteuning ontbreekt;dat ook de afdelingen 
onder druk staan, de kleine afdelingen in het bijzonder;dat 
daarnaast de mogelijkheden van bestaande ICT-systemen on-
voldoende worden benut voor de vereniging, juist ook voor de 
lokale activiteiten;

Constaterende:
dat deze problematiek breed geanalyseerd moet worden;dat 
met alle geledingen binnen de partij hierover gesproken moet 
worden;
verzoekt het Partijbestuur op zo kort mogelijke termijn een 
werkconferentie te houden om met elkaar de organisatie van 
de vereniging aan te passen aan de werkelijke situatie en be-
hoeften,en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur:
Na de Tweede Kamerverkiezingen van vorige jaar is de organi-
satie van het PvdA partijbureau noodgedwongen flink geslonken. 
Dit betekent dat sommige werkzaamheden niet meer uitgevo-
erd kunnen worden, of dat ze elders belegd zijn. In sommige 
gevallen bij de gewesten. In de Verenigingsraad van de partij 
zijn alle gremia vertegenwoordigd en dat is dan ook de juiste 
plaats om te spreken over actuele en toekomstige organisatiev-
raagstukken, bij een werkconferentie van de verenigingsraad 
zal het partijbestuur dit actief agenderen. Het partijbestuur is 
altijd bereid om in deze samenstelling te spreken over de on-
derlinge werkverdeling en de daarbij komende werkdruk voor 
gewesten en afdelingen.

5. Motie Ledendemocratie lokaal
Indiener: PvdA voorcongres gewest Noord-Holland
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 16 juni 2018 te 
Amsterdam,

Overwegende:
dat op de congressen t/m 2016 er besluiten zijn genomen over 
de nieuwe ledendemocratie;dat op het congres van januari 2017 
er moties zijn aangenomen waarin het partijbestuur opgeroepen 
wordt de verdere stappen te gaan zetten in de ledendemocratie. 
Ook zijn er beloften gedaan.

Constaterende:
dat er momenteel weinig voortgang m.b.t. de ledendemocratie 
is te bespeuren;dat afdelingen en gewesten behoefte hebben 
om ledendemocratie lokaal te gaan inzetten;
verzoekt het Partijbestuur afdelingen en gewesten te faciliteren 
bij de inzet van de ledendemocratie op lokaal niveau,en gaat 
over tot de orde van de dag

Toelichting partijbestuur:

Het partijbestuur onderschrijft het initiatief van de gewesten 
en afdelingen om ledendemocratie lokaal toe te passen van 
harte. Helaas is zijn sinds de Tweede Kamerverkiezingen de 
financiële middelen van het partijbureau beperkt. De onders-
teuning bij deze lokale ledendemocratie zal gezocht moeten 
worden binnen betrokken en deskundige vrijwillige partijgen-
oten. Er zijn binnen de PvdA al veel initiatieven die de digitale 
ledendemocratie op lokaal niveau ondersteunen, zoals het 
Rode Nest. Dit soort initiatieven onderschrijft en waar mogelijk 
ondersteunt het partijbestuur van harte.

6. Motie Samenwerking met GroenLinks
Indiener: PvdA voorcongres gewest Noord-Holland
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 16 juni 2018 te 
Amsterdam,

Overwegende:
dat na de verkiezingsnederlaag van maart 2017 Paul Depla 
op verzoek van het partijbestuur een analyse heeft gemaakt 
over de situatie van de PvdA na de verkiezingsnederlaag van 
maart 2017, getiteld “Op de toekomst”;dat daarnaast zijn er vele 
andere analyses verschenen;dat na enkele kleine bijeenkom-
sten over dat rapport het stil is geworden;dat Nelleke Vedelaar, 
de nieuwe partijvoorzitter, bij haar aantreden heeft beloofd met 
een visie te komen over de toekomst van de partij; dat die visie 
nog niet is verschenen;

Constaterende:
dat de discussie met de leden over de koers van partij breed 
gevoerd moet worden;dat de PvdA altijd een brede volkspartij 
is geweest gericht op de haalbaarheid van een compromis;dat 
de huidige verdeelde samenleving om een eerlijker linkse koers 
vraagt;
verzoekt het Partijbestuur om een verregaande samenwerking 
met GroenLinks te onderzoeken,en gaat over tot de orde van 
de dag.

Toelichting partijbestuur:
De fractie en het partijbestuur zijn de afgelopen periode op 
inhoudelijk grond veel opgetrokken met de linkse partijen. 
Samenwerking op de inhoud blijkt, na jarenlange discussies 
over samenwerking op de vorm, een aanpak die echte re-
sultaten biedt. Zie bijvoorbeeld de linkse tegenbegroting uit 
september en de initiatiefwetten op het gebied van payrolling 
en voor de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Het parti-
jbestuur is groot voorstander van nauw samenwerken. Er zijn 
goede contacten en op diverse onderwerpen trekken we al 
gezamenlijk op. Wij doen ons best om meer linkse samenw-
erking van de grond te krijgen, dat kan alleen op grond van 
inhoudelijke overeenstemming.

7. Motie Linkse koers
Indiener: PvdA voorcongres gewest Noord-Holland
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 16 juni 2018 te 
Amsterdam,

Overwegende:
dat na de verkiezingsnederlaag van maart 2017 Paul Depla 
op verzoek van het partijbestuur een analyse heeft gemaakt 
over de situatie van de PvdA na de verkiezingsnederlaag van 
maart 2017, getiteld “Op de toekomst”;dat daarnaast zijn er vele 
andere analyses verschenen;dat na enkele kleine bijeenkom-
sten over dat rapport het stil is geworden;dat Nelleke Vedelaar, 
de nieuwe partijvoorzitter, bij haar aantreden heeft beloofd met 
een visie te komen over de toekomst van de partij;dat die visie 
nog niet is verschenen;
Constaterende:dat de discussie met de leden over de koers 
van partij breed gevoerd moet worden;dat de PvdA altijd een 
brede volkspartij is geweest gericht op de haalbaarheid van 
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een compromis;dat de huidige verdeelde samenleving om een 
meer eerlijker linkse koers vraagt;
verzoekt het Partijbestuur om samen met de leden de nieuwe 
linksere koers van de partij met onmiskenbare sociaal-democ-
ratische waarden te definiëren,en gaat over tot de orde van de 
dag.

Toelichting partijbestuur:
Op het congres op 16 juni gaan we met elkaar in gesprek over 
een aantal fundamentele onderwerpen, zoals migratie, wonen, 
maar ook het Europees Verkiezingsprogramma. Het wordt het 
eerste congres onder het voorzitterschap van Nelleke Vedelaar, 
en het eerste congres ‘nieuwe stijl’. Door op verschillende 
manieren discussiesessies te organiseren, creëert het parti-
jbestuur nieuwe vormen van inspraak voor leden te creëren met 
betrekking tot de nieuwe koers. Dit zal het komende jaar verder 
vorm moeten krijgen in de regionale actiecentra. We nodigen 
alle leden dan ook van harte uit om mee te doen tijdens de 
discussies en debatten op het congres en ook in de regionale 
actiecentra.

8. Motie Progressieve volkspartij
Indiener: PvdA voorcongres gewest Noord-Holland
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 16 juni 2018 te 
Amsterdam,

Overwegende:
dat na de verkiezingsnederlaag van maart 2017 Paul Depla 
op verzoek van het partijbestuur een analyse heeft gemaakt 
over de situatie van de PvdA na de verkiezingsnederlaag van 
maart 2017, getiteld “Op de toekomst”;dat daarnaast zijn er vele 
andere analyses verschenen;dat na enkele kleine bijeenkom-
sten over dat rapport het stil is geworden;dat Nelleke Vedelaar, 
de nieuwe partijvoorzitter, bij haar aantreden heeft beloofd met 
een visie te komen over de toekomst van de partij;dat die visie 
nog niet is verschenen;

Constaterende:
dat de discussie met de leden over de koers van partij breed 
gevoerd moet worden;dat bij die discussie alle middelen van de 
ledendemocratie ingezet moet worden;dat de PvdA altijd een 
brede volkspartij is geweest gericht op de haalbaarheid van 
een compromis;dat de huidige verdeelde samenleving om een 
meer progressieve koers vraagt;
verzoekt het Partijbestuur onder de leden uitgebreid onderzoek 
te doen wat zij vinden van de vorming van een progressieve 
volkspartij. Bij dat onderzoek moet een adequaat brain-
storm-discussieplatform ingezet worden, dat wordt afgesloten 
met een ledenpanel waarvan de uitkomsten op een speciale 
politieke ledenraad besproken gaan worden,en gaat over tot 
de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur:
Een onderzoek zoals de indiener dat voor ogen heeft vindt het 
partijbestuur niet nodig. Op het aanstaande congres ‘nieuwe 
stijl’ gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst en gaan 
we op nieuwe manieren met elkaar in discussie. De terugb-
lik hebben we met het rapport van Paul Depla gehad, en we 
richten nu de blik op de toekomst. Richting het congres zal de 
ledenkamer geopend blijven om nieuwe vormen van digitale 
discussie te verkennen. En door op het congres op verschil-
lende manieren discussiesessies te organiseren, creëert
het partijbestuur nieuwe vormen van inspraak voor leden te 
creëren met betrekking tot de nieuwe koers. Dit zal het komende 
jaar verder vorm moeten krijgen in de regionale actiecentra. 
We nodigen alle leden dan ook van harte uit om mee te doen 
tijdens de discussies en debatten op het congres en ook in de 
regionale actiecentra.

9. Motie Rabobank

Indiener: PvdA voorcongres gewest Noord-Holland
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 16 juni 2018 te 
Amsterdam,

Overwegende:
dat de PvdA (inclusief alle gewesten en afdelingen) de 
Rabobank als huisbankier heeft;dat de Rabobank de laatste 
jaren bedenkelijke initiatieven heeft genomen, zoals m.b.t. de 
Liborrente, de ondersteuning van de mestfraude, enz.;
Constaterende:dat de Rabobank hiermee niet voldoet aan onze 
sociaal-democratische uitgangspunten;dat de PvdA staat voor 
een duurzame samenleving;
verzoekt het Partijbestuur om enerzijds de Rabobank hier op 
te wijzen en anderzijds nader onderzoek te doen of de partij 
niet een ideële bank als huisbankier kan nemen,en gaat over 
tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur:
Wij doen op dit moment zaken met twee banken: de Rabobank 
(voor betaal- en spaarrekeningen) en de ASN (spaarrekenin-
gen). Een aantal jaar geleden hebben wij onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om alle bankzaken van de PvdA onder 
te brengen bij een duurzame bank. Dat bleek toen niet volledig 
haalbaar vanwege onze omvangrijke en complexe verenigings-
structuur. Echter, we hebben toen wel onze spaarrekeningen 
ondergebracht bij ASN. Het is zeker de moeite waard om bij een 
duurzame bank te informeren of zij ons inmiddels wel kunnen 
faciliteren en te onderzoeken wat er nodig is in onze interne 
partijstructuur om een dergelijke overstap te kunnen maken.
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Voordracht partijbestuur
Inleiding
Begin 2018 heeft het partijbestuur de samenstelling van de adviescommissie kandidaatstelling partijbestuur en het 
profiel van het partijbestuur 2018-2022 vastgesteld. Het profiel is ter advisering voorgelegd aan de Verenigingsraad in 
hun vergadering van 30 januari 2018. Het profiel is op basis van hun opmerkingen op een aantal punten bijgesteld en 
de definitieve versie zit als bijlage bij deze voordracht. De adviescommissie kandidaatstelling partijbestuur bestond uit: 
Mei Li Vos (voorzitter), Coby Admiraal, Harry Leunessen, Dennis Tak en Mikal Tseggai. Arjen Berkvens was adviserend 
lid voor de positie van Internationaal Secretaris.

De commissie kreeg de opdracht om voor het Congres van 16 juni 2018 een voordracht te doen voor een nieuwe 
vicevoorzitter, een nieuwe Internationaal Secretaris en voor vier leden voor het partijbestuur. De positie van vicevoorzitter 
komt vacant door het aflopen van de  termijn van Marja Bijl. De positie van Internationaal Secretaris komt vacant door 
de aflopende termijn van Kirsten Meijer. Verder loopt de termijn van de volgende partijbestuursleden af:

• Wouter Struijk;
• Egbert de Vries;
• Gerard Bosman;
• Wouter de Iongh.

De sollicitatie- en selectieprocedure
Op 5 maart 2018 werd de sollicitatietermijn voor alle beschikbare functies binnen het partijbestuur geopend door een 
bericht op de website pvda.nl en een e-mail aan de leden. Ook via social media werd aandacht gevraagd voor de 
vacatures. Op 12 april sloot de sollicitatietermijn. De kandidatuur stond open voor de vicevoorzitter, de Internationaal 
Secretaris en vier partijbestuursleden. Voor de verschillende functies meldden zich 54 personen. Een aantal kandidaten 
maakte hun interesse kenbaar voor meerdere functies.

Per vacante functie leidde dat tot het volgende aantal kandidaten:

• Voor het vicevoorzitterschap meldden zich veertien kandidaten;
• Voor de functie van de Internationaal Secretaris ontving de commissie zeven sollicitaties;
• Voor de kandidatuur van het partijbestuurslidmaatschap ontving de commissie 45 sollicitaties.

Een derde van de sollicitanten was vrouw. Het merendeel van de kandidaten kwam uit Noord- en Zuid-Holland. Uit 
Groningen en Zeeland hebben zich geen kandidaten gemeld. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten was 46. De 
jongste kandidaat was 18 en de oudste kandidaat was 73.

De commissie heeft in een eerste ronde een selectie gemaakt op basis van de aangeleverde sollicitatiebrieven en cv’s. 
Een aantal kandidaten had een filmpje gemaakt om de kandidatuur toe te lichten. De commissie heeft op basis van het 
profiel en de beschikbare sollicitaties deze eerste selectie gemaakt.
Veel kandidaten hebben een lange staat van dienst in het (lokale) bestuur of zijn op andere manieren zeer actief (geweest) 
voor de partij. Sommige kandidaten waren juist relatief nieuw in de partij en hadden maatschappelijke ervaring elders 
opgedaan.

De commissie besloot na zorgvuldige bestudering van alle sollicitatiebrieven en cv’s het volgende:

• Voor het vicevoorzitterschap werden vier kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.
• Voor de functie van Internationaal Secretaris werden, in eerste instantie, met twee kandidaten gesprekken  
 gevoerd.

• 19 personen zijn uitgenodigd voor een gesprek over het partijbestuurslidmaatschap.

Hierna wordt ingegaan op de drie procedures voor de vicevoorzitter, de Internationaal Secretaris en de partijbestuursleden.
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Procedures voor de vicevoorzitter, de Internationaal Secretaris en de 
partijbestuursleden
Na de brievenselectie zijn de kandidaten die niet werden uitgenodigd voor een gesprek geïnformeerd over de eerste 
keuze van de commissie. Conform de procedure werd aan de niet op de voordracht geplaatste sollicitanten de keus 
gelaten of zij zich wilden terugtrekken, dan wel hun kandidatuur wilden handhaven.

Procedure voor vicevoorzitter
Met vier kandidaten werd een gesprek gevoerd over het vicevoorzitterschap. Twee van deze kandidaten hadden zich 
alleen beschikbaar gesteld voor het vicevoorzitterschap. De andere twee kandidaten waren ook beschikbaar als 
algemeen bestuurslid.

De commissie heeft in de gesprekken aandacht gehad voor de complementariteit in het bestuur en, voor deze specifieke 
functie, gesproken met de voorzitter. Ook werd uitgebreide ervaring in de partij voor deze functie van belang geacht.

De commissie heeft na deze gesprekken besloten Hélène Oppatja voor te dragen als vicevoorzitter. Hélène (1966, 
woonachtig in Rijswijk) heeft zich in de afgelopen twee jaar in het bestuur ingezet in de vereniging en zich ook gericht 
op het partijbureau. Ze wil in haar functie van vicevoorzitter deze activiteiten doorzetten en haar professionele kennis op 
het gebied van organisaties en procedures inzetten in het partijbestuur. Hélène wil meer ruimte voor spontane initiatieven 
in de partij en de vergadercultuur terugdringen. Met haar ervaring als voorzitter, raadslid en wethouder in Alphen aan 
de Rijn kent zij de praktijk van de afdeling.

De andere kandidaten voor deze functie hebben zich teruggetrokken.

Procedure voor de vacatures als lid in het Partijbestuur
Met de voordracht van Hélène Oppatja als vicevoorzitter komt er een extra positie vacant in het partijbestuur. De 
commissie draagt om die reden vijf kandidaten voor aan het Congres als lid van het
partijbestuur. De commissie heeft voor de voordracht van vijf kandidaten met 19 kandidaten een gesprek gevoerd. In 
de voordracht is gekeken naar de totale samenstelling van het partijbestuur en naar diversiteit in regionale herkomst 
en leeftijd. Ook is gekeken naar complementariteit in expertise en interesse.

De volgende vijf kandidaten worden voorgedragen:

Naima Ajouaau (1967, Heerhugowaard) heeft eerder zitting gehad in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij is 
binnen de partij op dit moment voorzitter van de Rooie vrouwen. Zij heeft een eigen coachings- en adviesbureau voor 
werkzoekenden en jongeren. Ook is zij voorzitter van Nisa for Nisa. Deze organisatie zet zich in de voor emancipatie 
van (jonge) migrantenvrouwen. Recent was zij betrokken bij het initiatief ‘Niet mijn Islam’.

Osman Cifci (1987, Den Bosch) is een jonge doener en heeft veel vrijwilligerswerk gedaan bij diverse maatschappelijke 
organisaties. Hij werkt als woonbegeleider voor mensen met psychiatrische of autistische aandoening. Hij is eerder 
gemeenteraadslid geweest. Als partijbestuurslid wil hij contact hebben met maatschappelijke partners en de partij 
zichtbaar maken op straat. Hij wil de strijd aangaan tegen een gespleten maatschappij.

Stella van Gent (1971, Sneek) is wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Zij is vanaf 1996 actief in de PvdA in veel 
verschillende rollen. In haar gemeente zoekt de afdeling actief naar contact met bewoners in de verschillende kernen. 
De afdeling is daarmee zichtbaar in de gemeente en dit had een mooie verkiezingsuitslag tot resultaat. Stella is een 
sociale, extraverte persoon met grote ervaring in zowel de politiek als in de ambtelijke ondersteuning.

Hayte de Jong (1982, Amsterdam) was als politiek secretaris van Diederik Samsom tot vier jaar geleden nauw betrokken 
bij de politiek. Hij was daarvoor als medewerker van verschillende politici van onze partij werkzaam. Hij heeft vier jaar 
geleden de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en werkt als public affairs manager bij een grote bierbrouwer. Hij 
wil zich op vrijwillige basis weer inzetten voor de partij als bestuurslid. Hij wil daarbij zijn politieke gevoel en strategische 
competenties inbrengen in het bestuur. Hij heeft specifieke kennis op het gebied van internationale sociaal-democratie 
door onder meer zijn werk bij de Alfred Mozerstichting.

Kristina van der Molen (1993, Utrecht) is de jongste voorgedragen kandidaat, maar zij heeft desalniettemin een hoop 
ervaring in onder andere de Jonge Socialisten en als voorzitter van Jong FNV. Ook zat zij namens de FNV in de SER. Zij 
wil werken aan een sterke, vernieuwende en gezellige partij. Deze drie begrippen kenschetsen ook haar persoonlijkheid. 
Kristina wil zich in het bestuur vooral richten op het enthousiasmeren van leden en afdelingen en op het leggen van 
contacten met maatschappelijke organisaties en met jongeren.
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Procedure voor de Internationaal Secretaris
Na publicatie van de opening van de kandidaatstelling kwamen zeven brieven binnen op de vacature voor Internationaal 
Secretaris. Met een aantal kandidaten is gesprekken gevoerd. Daaruit kwam geen geschikte kandidaat naar voren 
om voor te dragen. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie overlegd met het partijbestuur en is besloten dat er 
een ultieme poging gedaan zou worden. Deze poging heeft geleid tot nog een aantal gesprekken en uiteindelijk tot de 
unanieme voorkeur van de
commissie voor een geschikte kandidaat. Met de voordracht van deze kandidaat zou een uitzondering gemaakt moeten 
worden op de statuten.

Het partijbestuur heeft hierover overlegd en heeft besloten dat zij deze uitzondering mogelijk wil maken en wil voorleggen 
aan het Congres. De uitwerking van deze uitzondering op de statuten en op het huishoudelijk reglement zijn als apart 
voorstel bij de congresstukken gevoegd.

Met de mogelijkheid van deze uitzondering draagt de commissie voor de functie van Internationaal Secretaris Kati Piri 
voor.

Kati Piri (1979, Den Haag) heeft als lid van het Europees Parlement veel contacten met onze zusterpartijen in Europa. 
Vanuit haar functie heeft zij kennis van de thema’s die spelen en van de positie van verschillende landen. Zij heeft het 
benodigde netwerk om effectief te opereren direct tot haar beschikking. Zeker in aanloop naar de Europese verkiezingen 
in 2019 acht de commissie het van belang om iemand met expertise op dat gebied te benoemen. Kati heeft aangegeven 
een dag per week beschikbaar te hebben voor het internationaal secretariaat. Met de ondersteuning op het partijbureau 
en in Brussel zou dat voldoende moeten zijn om het internationaal secretariaat tijdelijk invulling te geven tot aan de 
Europese verkiezingen.

Voordracht (gedeeltelijk) nieuw partijbestuur
De procedure leidt de volgende voordracht:

Vicevoorzitter:
• Hélène Oppatja (1966, Rijswijk)

Internationaal Secretaris:
• Kati Piri (1979, Den Haag)

Leden partijbestuur (in alfabetische volgorde):
• Naima Ajouaau (1967, Heerhugowaard)
• Osman Cifci (1987, Den Bosch)
• Stella van Gent (1971, Sneek)
• Hayte de Jong (1982, Amsterdam)
• Kristina van der Molen (1993, Utrecht)
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Alfabetische lijst
Naast de kandidaten in de voordracht is er een aantal kandidaten dat geplaatst wil worden op de alfabetische lijst. 
Er wordt in deze lijst een onderscheid gemaakt tussen de kandidaten die belangstelling hadden voor de functie van 
Internationaal Secretaris, dan wel voor het partijbestuurslidmaatschap.

Internationaal Secretaris
• Judith Elene Koch (1960, Weert)

  Judith Elene is sinds 2010 lid en is niet eerder actief geweest in een afdeling of in andere gremia. Zij  
  is actief als publicist op www.epsilon345.nl.

Partijbestuurslid
• Gerard Bosman (1956, Ridderkerk):

  Gerard is in de afgelopen periode als opvolger in het partijbestuur gekomen. Hij is actief in het 
  Linksom-netwerk.

• Ellen Geist (1963, Apeldoorn)
  Ellen werkt in de intramurale en ambulante (jeugd)zorg. Zij heeft ervaring als vrijwilliger in de   
  afdeling, onder andere als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie in Apeldoorn. Ook heeft zij  
  veel vrijwilligerswerk gedaan bij sportverenigingen.

• René Isselman (1951, Wehl)
  René is al lang actief in de PvdA, onder andere als voorzitter van de afdeling Doetinchem, en als  
  coördinator van het actiecentrum in Doetinchem. Hij heeft gewerkt in de retailsector en als ZZP’er.

• Fons van Leersum (1954, Tilburg)
  Fons is zowel actief lid van de PvdA, als van de FNV geweest. Hij heeft in het gewestelijk bestuur  
  gezeten in Noord-Brabant.

• Stephano Stoffel (1962, Amsterdam)
  Stefano is secretaris van het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Zuid-Oost. Ook is hij actief als   
  webmaster, lid van het ombudsteam en lid van het netwerk diversiteit.
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Voorstel uitzondering op statuten en reglementen
bij benoeming Kati Piri tot internationaal secretaris
Het partijbestuur heeft met de kandidaatstellingscommissie gesproken over de voorgenomen voordracht van Kati Piri 
als internationaal secretaris.

Het partijbestuur stelt voor de benoeming mogelijk te maken en het verzoekt het congres daarom, op advies van de 
reglementencommissie, dispensatie te verlenen op artikel 10 van de statuten. Dat luidt als volgt:

De leden van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en leden van de delegatie in het Europees Parlement, alsmede 
leden van de partij die deelnemen aan het kabinet mogen geen lid zijn van het partijbestuur.

Gelet op de komende Europese verkiezingen en het belang van continuïteit in de voorbereidingen wordt voorgesteld 
deze dispensatie te verlenen tot aan het eerstvolgende congres na de Europese verkiezingen.


