
 

Terug naar de beginselen én vernieuwing van de partij 

Solidariteit en een sterk geloof in de sociaaldemocratie is wat ons bindt en daarom 
gaat onze partij ons aan het hart. Er is werk aan de winkel om onze partij weer 
sterk te maken en dat vraagt om leiderschap en daadkracht. Als voorzitter van de 
PvdA ga ik dat samen met jullie realiseren zodat we de sociaaldemocratie weer 
haar betekenisvolle plek kunnen geven. Laat mij deze klus klaren!  

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Taco Kuiper en al meer dan 40 jaar lid van de 
PvdA. Op jonge leeftijd heb ik bewust gekozen om lid te 
worden van de PvdA in de overtuiging dat Solidariteit de basis 
moet zijn voor de inrichting van onze samenleving. Mijn gehele 
leven ben ik trouw gebleven aan de PvdA en heb ik mij actief 
ingezet voor de partij. Als afdelingsbestuurder in Den Haag en 
in Zoetermeer als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Ik 
heb ruim 30 jaar ervaring in het opzetten en verbeteren van 
organisaties (zie mijn cv). Vernieuwing, verbinding en 
verjonging is een grote en lastige opgave waarvoor de 
voorzitter aan zet is. Graag zet ik mij ervoor in om, samen met 
de leden, de veranderingen te realiseren die nodig zijn zodat 
we met onze partij kunnen zorgen voor een solidaire 
samenleving.  

 

Koersvastheid op sociaaldemocratische beginselen 

De PvdA is dé sociaaldemocratische partij in Nederland. In onze statuten staat dit expliciet vermeld met 
verwijzing naar onze beginselen waarin dit verder is uitgewerkt. Onze beginselen helpen ons om koersvast te 
zijn. Als leden vinden dat er aanpassingen nodig zijn, dan vraagt dat een uiterst zorgvuldig proces waarbij 
uiteindelijk onze leden het laatste woord hebben. We moeten niet in de verleiding komen om te tornen aan 
onze beginselen omwille van electoraal gewin. Op korte termijn leidt dat wellicht tot meer kiezers maar op 
de langere termijn ondergraaft dit het bestaansrecht van onze partij. 

 

Solidariteit en Duurzaamheid 

Solidariteit is één van onze belangrijkste kernwaarden en een kernwaarde waar we altijd aan zullen moeten 
blijven werken. Er is nog steeds een grote kloof tussen arm en rijk in Nederland én in de wereld. Als het gaat 
om je toekomst dan maakt het nog steeds heel veel uit in wat voor gezin je geboren wordt. Daar komt bij het 
perspectief voor de jongeren en de generaties na ons. Het klimaat warmt op en onze jongeren en de 
generaties na ons zullen daar steeds meer de gevolgen van ondervinden. Onze generatie moet solidair zijn 
met toekomstige generaties zodat ook zij in een mooie en gezonde wereld kunnen leven. Het tegengaan van 
de opwarming van de aarde is daarmee onlosmakelijk verbonden aan de beginselen van onze partij. 

 



 

Vernieuwing van de partij 

De PvdA is een sterke partij met goede bestuurders en volksvertegenwoordigers en actieve leden in de 
afdelingen. Dat is belangrijk en dat moet zo blijven en daarvoor is een groot ledenaantal van belang. In het 
jaar 2000 had de PvdA ongeveer 60.000 leden en nu is dat ruim 40.000 leden. Nog steeds veel in vergelijking 
met andere politieke partijen maar wel een daling van ongeveer 1000 leden per jaar. Voor een belangrijk 
deel wordt dit veroorzaakt door de vergrijzing van ons ledenbestand. Om deze daling te stoppen moet het 
lidmaatschap vooral voor jongeren veel aantrekkelijker worden met inspirerende ontmoetingen met 
aansprekende partijgenoten, leuke activiteiten en het perspectief om een politieke loopbaan op te bouwen 
binnen de PvdA. Het zijn vooral ook de jongeren zelf binnen onze partij, waaronder de Jonge Socialisten, die 
deze plannen moeten helpen maken. 

Onze partijcultuur wordt nog wel eens getypeerd als: goed voor de mensheid, slecht voor de mens. Gelukkig 
is dit de laatste jaren al een stuk verbeterd ten opzichte van vroeger en het is van belang dat we deze lijn 
verder doorzetten. Mensen moeten zich welkom en veilig voelen in onze partij en ook als je een minder 
luide stem hebt, dan moet jouw geluid gehoord worden. We moeten open staan voor nieuwe ideeën en 
mensen met politiek talent stimuleren om zich verder te ontwikkelen. We behandelen elkaar met respect, 
ook als we het niet met elkaar eens zijn. En serieuze aangelegenheden kennen ook een luchtig aspect. Het 
moet ook leuk zijn. 

 

Verbinding 

Door veel leden wordt de afstand tussen ‘Den Haag’ en de leden in de afdelingen als te groot ervaren. Ook is 
er het gevoel dat de Haagse politici onvoldoende begrip hebben van de noden van de mensen die afhankelijk 
zijn van hulp van de overheid. Voor onze partij is deze verbinding ongelooflijk belangrijk en ik zie het als een 
belangrijke taak van de voorzitter om hierin het voortouw te nemen door persoonlijk gesprekken te 
faciliteren met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten onze partij, en de uitkomsten van deze gesprekken 
ook te vertalen naar gecoördineerde acties binnen alle geledingen van de partij. 

 

Communicatie moet beter 

Onze partij heeft een aansprekende en tijdloze ideologie en aan goede plannen geen gebrek. Toch hebben 
we in de laatste landelijke verkiezingen nog geen 6% van de kiezers weten te trekken en dat betekent dat de 
boodschap op de één of andere manier niet goed over komt. Dit moet anders en beter. Als voorzitter zal ik 
met de juiste mensen om tafel een nieuwe en breed gedragen communicatiestrategie ontwikkelen die al 
onze actieve leden de handvatten biedt om effectief te communiceren. Daarnaast zal de nieuwe 
communicatiestrategie ook gericht zijn op het bereiken van met name jongeren met het oog op 
ledenaanwas onder deze doelgroep. 

 

Samenwerking op links serieus onderzoeken 

Ik ben voorstander van samenwerking op links. Door krachten te bundelen staan we sterker en kunnen we 
beter invulling geven aan onze sociaaldemocratische idealen. Onze partij is daarbij geen doel op zich maar 
een middel om onze beginselen te realiseren. Als het gaat om het beginsel van solidariteit met toekomstige 
generaties dan is met name de samenwerking en eventueel een fusie met Groenlinks erg interessant om 
serieus verder te verkennen. Ik ga hierover graag het gesprek aan met de voorzitter van Groenlinks. 



 

 

Waar staan we over vier jaar? 

Over 4 jaar is er een weer een sterke sociaaldemocratische partij in de top 3 van de verkiezingsuitslagen. We 
zijn een actieve vereniging waar mensen zich met plezier inzetten voor de sociaaldemocratie en waar 
politiek talent wordt gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. De leden ervaren verbinding met en steun 
van onze mensen in Den Haag. Het streven naar een duurzame wereld is onlosmakelijk verbonden met het 
begrip Solidariteit en behoort daarmee tot het DNA van onze partij. Onze partij heeft een frisse en moderne 
uitstraling en we hebben weer een groeiend ledenaantal. De partij maakt voor veel mensen in de 
maatschappij merkbaar verschil. 

 

Over mij 

Ik ben opgeroeid in een gezin met 4 jongens waarvan ik de oudste was. Mijn vader overleed toen ik zeven 
was en ik denk dat ik daardoor al op jonge leeftijd een groot verantwoordelijkheidsgevoel heb ontwikkeld. 
Voor mij zijn verantwoordelijkheidsgevoel en solidariteit uitwisselbare begrippen en wellicht ook de reden 
van mijn lidmaatschap van de PvdA op jonge leeftijd. Ik heb het grootste gedeelte van mijn jeugd in Hoog 
Soeren gewoond, tussen het groen en met veel huisdieren. In Hoog Soeren deed ik de basisschool (ca. 25 
leerlingen) en in Apeldoorn het voortgezet onderwijs. 

Ik ben in Wageningen gaan studeren en na afronding van mijn studie in 1988 heb ik altijd gewerkt als 
projectmanager en meewerkend voorman. Doelen stellen, plannen maken, draagvlak creëren, mensen 
organiseren en samen aan de slag om de doelen te realiseren. Dit is mijn tweede natuur en dit zal ook de 
manier zijn waarop ik onze partij weer op de rit ga krijgen. 

In 1994 heb ik tezamen met een studiegenoot een milieuadviesbureau opgericht. Ik heb dit 20 jaar gedaan 
en ervaren wat het betekent om de verantwoordelijkheid te hebben voor meerdere gezinsinkomens. 
Klanten bedienen, mensen aansturen, organiseren, innoveren en doorzetten, juist als het moeilijk wordt. 
Toen de onderneming in rustiger vaarwater kwam en onze kinderen wat zelfstandiger werden had ik de 
ruimte om weer actiever te worden voor de PvdA. Ik werd raadslid, fractievoorzitter en in 2014 wethouder 
voor de PvdA in Zoetermeer. Het wethouderschap heb ik met heel veel plezier gedaan. Tussen de mensen en 
er vooral zijn voor mensen die hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Na mijn 
wethouderschap heb ik mij volledig gericht op de energietransitie en werk ik als senior projectmanager bij 
verschillende organisaties. Daarnaast ben ik voorzitter van een welzijnsorganisatie en coach van een Fintech 
startup actief in de armoedebestrijding. Mijn manier van werken kenmerkt zich door: resultaat gericht, 
verbindend, transparant en rolvast. 

 

Mijn motivatie 

Ik beschouw me als een bevoorrecht mens, ik ben gezond, heb een fijn gezin, ik heb werk en lieve mensen 
om me heen. Ik heb het goed en wil me ervoor inzetten dat andere mensen het ook goed hebben: 
solidariteit en verantwoordelijkheid. Het zou fantastisch zijn als ik dat kan doen als voorzitter van de PvdA. Ik 
wil er voor vol gaan. Geef mij het vertrouwen dat ik deze klus kan klaren en stem op mij! 

Taco Kuiper 
06-53 490 851 
Tacokuiper@gmail.com 


