congres
Zaterdag
7 maart 2020
Nieuwegein
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Plenair programma
10:30 - 10:50

Opening Nelleke Vedelaar
en super vrijwilligers van de PvdA

10:50 - 13:00

Formele gedeelte

In het formele besluitvormende gedeelte van dit
congres worden moties en amendementen behandeld en kiezen we nieuwe leden van o.a. het
partijbestuur.
13:00 - 13:40

Lunch

13:40 - 13:55

Luna Koops van de Jonge Socialisten

13:55 - 14:40

Talkshow: Code Rood

Over het nieuwe werken o.l.v. Roderik van Grieken
met o.a. Conner Rousseau en Agnes Jongerius,
Cindy Pieterse en muziek van Erwin Nyhoff
14:45 - 15:45

Werksessies

15:50 - 16:00

Optreden Erwin Nyhoff

16:00 - 16:15

Speech Nelleke Vedelaar

16:15 - 16:30

Speech Lodewijk Asscher
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Zij-programma
Zaal 8 - 9
10:50 - 13:15

Filmvertoning Sorry We’ve Missed You

We bespreken deze film na met Kamerlid Gijs van Dijk en Ruud Wassenaar,
voorzitter van de belangenvereniging van pakketbezorgers.

Zaal 5
Vanaf 11 uur, ieder uur een nieuwe sessie

De verhalenkamer

Een spiksplinternieuw onderdeel op het congres. In een intieme theatersetting komt een gast zijn of haar persoonlijke verhaal vertellen. Kom
luisteren naar verhalen die inspireren, aansporen tot actie of die je aan
het denken zetten. Oh en het leuke is: je weet van tevoren niet naar wie
je gaat luisteren. De verhalenvertellers komen van binnen en buiten de
partij, van Eerste Kamerlid tot mantelzorger. Kom langs!

Buiten
Verzamelen om 10:50

De PostNL buiten actie

De Post NL buiten actie is om 10.50. De bus vertrekt dan naar het depot
en is om 12.00 terug.

Lobby
Vanaf de lunch

Speeddates

Restaurant
16:30 - 17:15

Podcast: Sarah de Lange zoekt sociaal democraten

Live podcast: Sarah de Lange zoekt sociaal-democraten
In deze WBS-podcast onderzoekt hoogleraar Sarah de Lange de kansen
en uitdagingen voor de sociaal-democratie in de 21e eeuw.
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Formele gedeelte
In het plenaire programma in de ochtend, staat het volgende op het programma:
Opening Nelleke Vedelaar en Helden van de PvdA
Uitleg stemsysteem en afhandelingsvoorstel presidium
Aftrap ledendemocratie: interview over het advies van de werkgroep
ledendemocratie
Verkiezing partijbestuur en bespreking afwijking reglement internationaal secretaris
Verkiezing beroepscommissie en verkiezing PES-delegatie
Verlenging mandaat presidium
Bespreking wijziging statuten en reglementen en voorstel
ondersteuningsverklaringen
Bespreking (actuele) moties
Op weg naar 2021: interview met voorzitter adviescommissie kandidaatstelling en voorzitter programmacommissie
Herdenking overledenen
Internationale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktische informatie
Lunchvouchers

Lunchvouchers zijn aan te schaffen tot 10:30. Betaling enkel met pin.

Borrel

Drankjes kunnen ter plekke worden afgerekend met pin.
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Stemmen

•

Zorg dat je internet hebt.

•

Het wifi is: NBC-OPEN

Stap 1:
ga naar pvdastemt.nl

Stap 3:
breng je stem uit

Stap 2:
voer de code in
die je per mail hebt gehad

Stap 4:
je ziet de bevestiging van de stem
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Werksessies
Van 14:45 - 15:45

Andere kijk op migratie:
Afrikaanse perspectieven
Zaal 6/7

Legale mogelijkheden voor
Afrikaanse arbeidsmigranten schieten tekort, met alle gevolgen van
dien. Hoe kan Europa voorkomen
dat mensen in gammele bootjes richting hier stappen? En is
deze aanpak voldoende volgens
Afrikanen zelf? Tijdens deze sessie
bespreken we de nieuwste studie
van de FMS, Migration: African
perspectives. Praat ook mee!

Ja ik wil! In gesprek met de
kandidaatstellingscommissie
Zaal 8

Ga met de kandidaatstellingscommissie voor de Tweede
Kamerverkiezingen 2021 in
gesprek. Wat vraagt het om
Tweede Kamerlid te zijn? En wat
zoekt de commissie? Ga met Marja
Wagenaar (voorzitter), Sharon
Dijksma en Ahmed Marcouch in
gesprek.

Linksom! In de PvdA
Zaal 9

Een radicaal andere benadering om
mensen die (meer) willen en kunnen
werken daar echt bij te helpen. Een
afdwingbaar recht, hoe ziet dat
eruit? En wat betekent dat voor de
uitkeringen? Een debat.
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Jong aan de Slag in de PvdA
Zaal 10

“Ik kom naar een Congres; en
daarna?” In deze sessie maak je
kennis met nieuwe en ervaren jonge
(18-35) PvdA’ers en word je richting een actieve rol binnen de partij
geloodst!

Masterclass Zeikschrift met
Vera Tax
Zaal 11

@Zeikschrift stelt stereotypering in
de media aan de kaak op Instagram.
Ontmoet Madeleijn van den
Nieuwenhuizen, de vrouw achter
Zeikschrift, en Europarlementariër
Vera Tax in een workshop over
stereotypering in de media. Ga
lekker los over jouw ervaringen met
stereotyperingen, gender(on)gelijkheid en discriminatie!

Hoe kan morgen beter?
Brainstormen met de
Verkiezingsprogramma
Commissie
Zaal 12

De Tweede Kamerverkiezingen
komen er aan. De komende maanden zoeken we door heel Nederland
naar persoonlijke verhalen en
plannen om van ons verkiezingsprogramma een programma van
iedereen te maken. In deze brainstormsessie krijg je een kijkje in
de keuken van het verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen. We willen
graag jouw ideeën en verhalen
horen. Doe je mee?

Toekomstlab werk in de zorg:
vaste handen aan het bed
Zaal 14A/B

In deze editie van het Toekomstlab
gaan we in gesprek met de
mensen voor wie we het beter
willen maken: mensen die in de
zorg werken en die mensen die
afhankelijk zijn van goede zorg.
Waar lopen zij dagelijks tegenaan in
hun werk of bij het ontvangen van
zorg? Wat hebben zij nodig en wat
kan de PvdA doen?

Praat mee over
ledendemocratie
Zaal 18

In deze sessie gaan we verder
met de adviezen over ledendemocratie. Hoe betrekken we leden
en niet-leden bij ideevorming en
discussie binnen onze partij? Praat
en denk mee over de toekomst van
ledendemocratie!

Lagerhuis
Zaal 19

Wil jij in een prachtige politieke
arena het debat aangaan? Kom dan
naar het PvdA-Lagerhuis, waar jij
met partijgenoten in debat kan gaan
over aansprekende thema’s.

Werksessies
bestaanszekerheid
Zaal 22

Wat kan helpen de bestaanszekerheid van mensen te versterken?
Wat is het belang hiervan en welke
manieren zijn er denkbaar om
bestaanszekerheid te waarborgen? We bespreken onder andere
de basisbaan en andere vormen
die hierin een oplossing kunnen
bieden.
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