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Op zaterdag 2 oktober 2021 is de Politieke Ledenraad met congresgedeelte. Onderdeel van het programma van 
de dag is de bekrachtiging van uitslag van de ledenraadpleging voor de positie van de partijvoorzitter. Tevens 
komen de voordrachten voor de internationaal secretaris (1 positie), algemeen bestuurslid partijbestuur (1 positie) 
en lid presidium (4 posities) aan de orde.  
 
 

Waarom deze combinatie van een ledenraad en een congres? 
In oktober 2017 is de partijvoorzitter benoemd voor, zoals de reglementen van de partij voorschrijven, een periode 
van 4 jaar. Deze termijn loopt in oktober 2021 af.  
De positie van internationaal secretaris is sinds 2018 uitgevoerd door Kati Piri, in dezelfde periode ook lid van het 
Europees Parlement. Het congres verleende dispensatie voor deze combinatie van functies. Inmiddels is Kati Piri 
lid van de Tweede Kamerfractie. Kati heeft kort na de verkiezingen aangeboden om de positie te blijven vervullen 
tot het eerst volgende moment van benoemingen (uiterlijk 6 maanden).  
In juni 2021 is door het terugtreden van bestuurslid Kristina van der Molen een positie vrijgekomen binnen het 
partijbestuur. De reglementen schrijven voor dat er in zo’n situatie een opvolger moet worden gekozen bij de 
eerstvolgende verkiezing van een of meer bestuursleden.  
Ten slotte treden in 2021 volgens het rooster van aftreden van het presidium ook vier leden van het 
congrespresidium af, zodat er ook in deze vacatures moet worden voorzien.  
 
Deze benoemingen zijn statutair toebedeeld als besluiten die door het congres worden genomen. Een volgend 
huishoudelijk congres zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022 (exacte datum nog nader te bepalen). Het 
partijbestuur heeft gemeend dat de periode tussen einde mandaat van de posities en het congres in het voorjaar 
van 2022 te lang is om in redelijkheid te kunnen spreken van een acceptabele verruiming van het mandaat. Aldus 
heeft het partijbestuur besloten om de kandidaatstellingen ter hand te nemen en tijdens de Politieke Ledenraad 
van 2 oktober ruimte te maken voor de benoemingen van functies in het partijbestuur en het presidium.  
Tijdens de Politieke Ledenraad vindt een ‘knip’ plaats in het programma, zodat deze benoemingen vanuit 
congresperspectief door de leden genomen worden.  
 
Het partijbestuur heeft zich voorgenomen om in de toekomst de termijnen weer in lijn te laten lopen zoals die staan 
omschreven in de reglementen van de Partij. Dat wil zeggen; elke twee jaar verkiezingen voor het partijbestuur. En 
waar mogelijk het vermijden van combinatiebijeenkomsten van Politieke Ledenraden en congressen. Tijdens het 
congres in 2022 zal het partijbestuur het congres informeren op welke wijze zij dit regelt.  
 
 

Gevolgde werkwijze rondom profielschets, datumschema en 
adviescommissie 
Om tot de voordracht voor de genoemde posities te komen heeft het partijbestuur de volgende stappen 
ondernomen:  
 
Het partijbestuur heeft na advies van de Verenigingsraad datumschema’s en profielschetsen vastgesteld. Van 25 
juni tot 23 augustus (10.00 uur) konden leden van de partij zich kandideren. De aankondiging geschiedde middels 
een mail aan alle leden en berichtgeving via pvda.nl.  
 
Het bestuur heeft zich laten adviseren door een adviescommissie, bestaande uit Ton Heerts (voorzitter), Wouter 
Struijk en Souad Haouli. De commissie had tot taak om in gesprek te gaan met de aangemelde kandidaten en tot 
taak om:  
- ten aanzien van de partijvoorzitter: het partijbestuur te informeren over de mate waarin de aangemelde 
kandidaat-voorzitters voldoen aan de profielschets. ‘ 
- ten aanzien van de overige profielschetsen: advies te geven over de voor te dragen kandida(a)t(en).  
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Ledenraadpleging en uitslag partijvoorzitter 
De leden van de PvdA hebben van 15 t/m 30 september 2021 gestemd op acht kandidaten voor het 
voorzitterschap van de partij: Frank van de Wolde, Taco Kuiper, Ger Rolsma, Pieter Paul Slikker, Esther-Mirjam 
Sent, Gerard Bosman, Binnert de Beaufort en Reshma Roopram. 
 
De opkomst van de ledenraadpleging was 23,7 procent en daarmee ruim boven de grens van 15 procent.1 Geen 
van de kandidaten haalde in de eerste ronde een absolute meerderheid. Door het systeem van ‘alternative vote’, 
kwam Esther-Mirjam Sent in de beslissende ronde als winnaar uit de bus met 52,3%. Als tweede eindigde Pieter 
Paul Slikker met 25,7%, gevolgd door Reshma Roopram met 21,9%. 

 

Gevolgde werkwijze  
Van 25 juni tot 23 augustus was de kandidaatstellingsprocedure voor het partijvoorzitterschap geopend. Dit 
resulteerde in acht aanmeldingen. De adviescommissie heeft met alle aangemelde kandidaten gesproken. De 
adviescommissie omschreef op basis van de gesprekken de voorzitterskandidaten als volgt:  
‘‘De commissie is onder de indruk van de diversiteit en betrokkenheid van de kandidaten bij de toekomst van de 
partij. Zonder uitzondering een goede voorbereiding en goed nagedacht over de kandidatuur. Uiteraard zijn de 
kandidaten ook bevraagd op de rol als partijvoorzitter en datgene wat er binnen de partij en het bureau moet 
gebeuren. Ten aanzien van integriteit/erecode geven alle kandidaten aan zich daar goed van bewust te zijn. De 
commissie wil meegeven dat we ons ‘rijk’ mogen prijzen als PvdA met de betrokkenheid van deze kandidaten die 
allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten meebrengen.’ 
 
Het partijbestuur besloot op 29 augustus om alle aangemelde kandidaten voor het partijvoorzitterschap toe te laten 
tot de procedure. Toegelaten kandidaten zijn vervolgens gepresenteerd als ‘kandidaat-voorzitter’ en namen deel 
aan de debatten en aan de ledenraadpleging.  
 
De 8 voorzitterskandidaten waren: Frank van de Wolde, Taco Kuiper, Ger Rolsma, Pieter Paul Slikker, Esther-
Mirjam Sent, Gerard Bosman, Binnert de Beaufort en Reshma Roopram. 
 
In de maand september zijn vele debatten, gesprekken en kennismakingen georganiseerd in de Partij. Deze 
bijeenkomsten konden zowel fysiek en als digitaal worden bijgewoond. Vanuit het landelijk bureau zijn drie 
debatten georganiseerd, in Leiden, Eindhoven en Apeldoorn. Op de website van de partij was een speciale pagina 
gemaakt waar voor leden veel informatie te vinden was over de kandidaten. 
 
Van 15 september t/m 30 september konden alle leden (met ledenrechten) van de  
partij stemmen. Leden van wie het emailadres bekend is bij de landelijke partijorganisatie ontvingen een e-
mailbericht met de stemcode, circa 36000 leden. De circa 4000 leden van wie het mailadres niet bekend is bij de 
partijorganisatie ontvingen de stemcode per brief. De volgorde van kandidaten op het stembiljet is door loting tot 
stand gekomen via een notaris. 
 
Zoals de reglementen voorschrijven hanteert de Partij het systeem van ‘alternative vote’. Op deze manier is het 
mogelijk een stemming in één keer te houden en toch uit te komen op een kandidaat die minstens de helft van de 
uitgebrachte geldige stemmen op zich verenigt. 
 
Een afvaardiging van het presidium heeft op 30 september, na de sluiting van de stembussen, middels 
steekproeven de invoer van de briefstemmen gecontroleerd. Vervolgens was het presidium getuige van de 
handelingen die werden verricht in het stemsysteem om te komen tot de uitslag van de ledenraadpleging. 
 
Op 1 oktober is de uitslag bekend gemaakt aan de kandidaat-voorzitters tijdens een bijeenkomst op het 
partijbureau, gevolgd door berichtgeving aan de leden. 
 
Het congres zal op 2 oktober de benoeming van de partijvoorzitter bekrachtigen.  

                                                      
1 Volgens de reglementen van de partij heeft de ledenraadpleging geen betekenis als het aantal geldig uitgebrachte stemmen 

minder is dan 15% van het aantal leden dat aan de ledenraadpleging kon deelnemen. 
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Voor de rol van het congres ten aanzien van de uitslag van de ledenraadpleging zijn de volgende twee artikelen uit 
de statuten/reglementen van belang: Artikel 18 lid 1 Statuten en Artikel 1.9 lid 4 Reglementen.  
 
 

De volledige uitslag 
Aantal stemgerechtigden:  40632  100,0 % 
Opkomst(percentage):    9629    23,7 % 
Voorkeurstemmen:    9402    23,1 % 
Blanco stemmen:      227      0,6 % 
 
Stemmen via internet:   98,1%    Stemmen per post:   1,9% 
 
RONDE 1 

Esther-Mirjam Sent 3780 40,2% 

Pieter Paul Slikker 1704 18,1% 

Reshma Roopram 1490 15,8% 

Frank van de Wolde 1410 15,0% 

Taco Kuiper 372 4,0% 

Binnert de Beaufort 300 3,2% 

Gerard Bosman 229 2,4% 

Ger Rolsma 117 1,2% 

 
RONDE 2 

Esther-Mirjam Sent 3815 40,6% 

Pieter Paul Slikker 1717 18,3% 

Reshma Roopram 1513 16,1% 

Frank van de Wolde 1422 15,1% 

Taco Kuiper 386 4,1% 

Binnert de Beaufort 309 3,3% 

Gerard Bosman 240 2,6% 

 
RONDE 3 

Esther-Mirjam Sent 3886 41,3% 

Pieter Paul Slikker 1747 18,6% 

Reshma Roopram 1559 16,6% 

Frank van de Wolde 1469 15,6% 

Taco Kuiper 406 4,3% 

Binnert de Beaufort 335 3,6% 

 
 
RONDE 4 

Esther-Mirjam Sent 4016 42,7% 

Pieter Paul Slikker 1794 19,1% 

Reshma Roopram 1637 17,4% 

Frank van de Wolde 1516 16,1% 

Taco Kuiper 439 4,7% 

 

 
RONDE 5 

Esther-Mirjam Sent 4190 44,6% 

Pieter Paul Slikker 1877 20,0% 

Reshma Roopram 1712 18,2% 

Frank van de Wolde 1623 17,3% 
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RONDE 6 

Esther-Mirjam Sent 4921 52,3% 

Pieter Paul Slikker 2419 25,7% 

Reshma Roopram 2062 21,9% 
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Voordracht internationaal secretaris: 
Lenna Vromans 
 
De Internationaal Secretaris is verantwoordelijk voor de Europese en internationale contacten van de partij. Hij/zij 
onderhoudt de bilaterale contacten met zusterpartijen wereldwijd, coördineert de samenwerking en afstemming 
tussen de verschillende internationale geledingen en netwerken in de partij en organiseert debatten, actie en 
campagnes over internationale vraagstukken. Dit betreft een bezoldigde functie, gefinancierd vanuit het budget 
voor het internationaal secretariaat. De hoogte van de bezoldiging wordt conform art. 4.9 lid 7 van de reglementen 
door het partijbestuur vastgesteld. 
 
Op het congres in juni 2018 werd Kati Piri benoemd tot internationaal secretaris. Op dat moment was zij al enige 
jaren lid van het Europees Parlement, zodat er door het congres dispensatie moest worden verleend op de 
statutaire bepaling dat o.a. Europarlementariërs geen lid kunnen zijn van het partijbestuur (art. 10 lid 9). Bij haar 
benoeming werd daarom afgesproken dat de positie bij het eerste congres na de volgende Europese 
Parlementsverkiezingen vacant zou komen.  
 
Dat gebeurde tijdens het congres van maart 2020. Omdat de ervaringen met het dubbelmandaat positief waren – 
niet alleen was dankzij Kati's grote Europese netwerk de samenwerking met de Europese zusterpartijen 
effectiever geworden, er bleef ook ruimte voor extra ondersteuning en activiteiten – werd Kati Piri met dispensatie 
van het congres opnieuw tot internationaal secretaris benoemd, ditmaal voor de gebruikelijke termijn van vier jaar. 
Daarbij werd aangetekend dat er zou worden teruggevallen op de reguliere procedure indien Kati Piri binnen deze 
termijn om welke reden dan ook de combinatie van functies niet meer zou kunnen of willen bekleden.  
 
Na de verkiezingen van maart 2021 kwam Kati Piri in de Tweede Kamer. Kati Piri heeft kort daarop aangeboden 
aan het partijbestuur om de positie van internationaal secretaris te blijven vervullen tot aan de eerstvolgende ronde 
van benoemingen, uiterlijk met een termijn van 6 maanden (tot najaar 2021).  
  
In de sollicitatieperiode tussen 25 juni en 23 augustus ontving de adviescommissie zes aanmeldingen. Met al deze 
kandidaten heeft de commissie een gesprek gevoerd. Op basis van die gesprekken is besloten Lenna Vromans 
voor te dragen als nieuwe Internationaal Secretaris.  
 
Omschrijving adviescommissie: ‘Lenna is een dynamische en uiterst gemotiveerde kandidaat met veel ervaring op 
het gebied van internationale politiek en veiligheidsvraagstukken, zowel binnen de partij als voor de Nederlandse 
overheid, diverse internationale organisaties en non-profitorganisaties. Ze werkte onder meer als medewerker en 
politiek adviseur van de Tweede Kamerfractie en is al enkele jaren voorzitter van de PES-delegatie. Lenna is 33 
jaar en woont in Den Haag.’ 
 
De profielschets omschreef een formatieve omvang van 0,8 fte. Lenna heeft aangegeven niet volledig beschikbaar 
te zijn voor de gevraagde formatieve omvang. Voor de commissie is dit gegeven niet doorslaggevend geweest 
voor haar advies evenals voor het partijbestuur om Lenna Vromans voor te dragen voor de positie van 
internationaal secretaris.  
 
Lenna Vromans heeft overtuigend gedeeld hoe ze, door intensief samen te werken met de leden van de 
Eurodelegatie, de Tweede Kamerfractie, de Foundation Max van der Stoel en met organisatorische ondersteuning 
vanuit de Eurodelegatie, de SOT en het partijbureau, het internationaal secretariaat effectief kan invullen. Op 
inhoud, ideeën en ervaring is Lenna de geschikte kandidaat. Dit gecombineerd met de reeds omschreven 
gerichtheid op samenwerking en effectiviteit.  
Daarbij biedt een kleinere aanstelling de mogelijkheid om vanuit het budget van het internationaal secretariaat 
meer activiteiten te ondernemen en/of organisatorisch/inhoudelijk ondersteuning te bieden.  
 
Geen van de overige aangemelde, en tot de procedure toegelaten, kandidaten heeft gebruik gemaakt van het 
recht tot plaatsing op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten.  
 
Het congres bijeen op 2 oktober 2021 zal de internationaal secretaris vaststellen.  
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Voordracht lid partijbestuur:  
Marinka Mulder 
 
In juni 2021 is door het terugtreden van bestuurslid Kristina van der Molen een positie vrijgekomen binnen het 
partijbestuur. Op grond van artikel 4.9 lid 5 van de reglementen werd deze vacature tijdelijk ingevuld door de 
eerste opvolger, Gerard Bosman. 
 
Volgens datzelfde artikel moet er in zo’n situatie bij de eerstvolgende verkiezing van een of meer bestuursleden 
een opvolger worden gekozen. Aangezien tijdens deze Politieke Ledenraad met Congresdeel een nieuwe 
voorzitter en een nieuwe internationaal secretaris worden verkozen, geldt hetzelfde voor de functie van lid 
partijbestuur. 
 
Voor de vrijgekomen zetel in het partijbestuur hebben zich in totaal acht kandidaten aangemeld. Met al deze 
kandidaten heeft de commissie een gesprek gevoerd. Op basis van deze gesprekken en het daaruit 
voortvloeiende advies van de commissie is het partijbestuur tot een voordracht gekomen. 
 
Het partijbestuur draagt Marinka Mulder voor als lid van het partijbestuur. 
 
Omschrijving adviescommissie: ‘Marinka is een enthousiaste, verfrissende kandidaat, die een waardevolle 
toevoeging zal zijn op het partijbestuurslidmaatschap. Naast uitstekende communicatieve kwaliteiten heeft ze een 
rood hart, met een bijzonder oog voor kleine afdelingen die het moeilijk hebben. Ze was onder meer raadslid en 
later fractievoorzitter in Culemborg en is tegenwoordig wethouder in Renkum. Marinka is 31 jaar en woont in 
Oosterbeek (GLD).’ 
 
Van de overige aangemelde, en tot de procedure toegelaten, kandidaten heeft één partijgenoot gebruik gemaakt 
van het recht tot plaatsing op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten, te weten:   
 
Naam:  Bert Veenstra 
Leeftijd:  59 
Woonplaats:  Hoogland (UT) 
Werkervaring:  Werkt in integrale, multidisciplinaire projectmanagementteams bij o.a. Rijkswaterstaat.  
Functies in de Partij:  Bestuurslid/campagnecoördinator Gewest Utrecht, secretaris Linksom in de PvdA, 

buitengewoon raadslid fractie PvdA Amersfoort, plv lid Ledenparlement FNV en 
voorzitter a.i. ‘PvdA Netwerkgroep Basiszekerheid’ 

 
Het congres bijeen op 2 oktober 2021 zal door middel van stemming het lid voor het partijbestuur vaststellen.   
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Voordracht voor 4 leden voor het presidium:  
Susanne Bout, Lise Deijs, Roelof van Laar, Rita Weeda 
 
Het presidium van de Partij van de Arbeid leidt het congres, de politieke ledenraad, de ledenkamer en de 
vergaderingen van de verenigingsraad. Het presidium bestaat uit 9 leden. De termijn van presidiumleden bedraagt 
vier jaar en presidiumleden worden verkozen door het congres. Elke twee jaar vinden er verkiezingen plaats, 
waarbij bij elke ronde via benoeming ongeveer de helft van de presidiumleden aftreedt. De leden van het 
presidium kunnen zich één keer herkiesbaar stellen voor een volgende termijn van vier jaar. 
Van het presidium in huidige samenstelling blijven Thijs Bogers, Dennis Bouwman, Martien Brander, Marene 
Elgershuizen en Esther de Vries lid van het presidium. Hun termijn eindigt in 2023. De termijn van Susanne Bout, 
Marnix Brinkman, Rita Weeda en Laurens de Kleine eindigt in 2021.  
In totaal heeft de commissie acht aanmeldingen ontvangen. Met al deze kandidaten heeft de commissie een 
gesprek gevoerd. Op basis van deze gesprekken heeft de commissie vier kandidaten geselecteerd, die allen 
voldoen aan de profielschets. Onder hen zijn twee kandidaten die momenteel reeds lid van het presidium zijn.  
Met haar voordracht heeft het partijbestuur gemeend een uitstekend evenwicht te bewerkstelligen tussen kennis 
en ervaring enerzijds en veelbelovend jong talent anderzijds. Bij de afwegingen heeft ook meegespeeld dat het 
presidium een evenwichtige opbouw moet hebben voor zover het achtergronden, competenties, 
man/vrouwverhouding en regionale spreiding betreft. 
Het partijbestuur draagt de volgende 4 partijgenoten voor als lid van het presidium (in alfabetische volgorde).  
 
SUSANNE BOUT (herverkiezing) 
Omschrijving adviescommissie: ‘Susanne is een echte lokale politicus die bij weer en wind te vinden is in alle 
functies die de partij kent. Een gedreven sociaaldemocraat en een enthousiaste wereldverbeteraar, maar ook een 
praktisch ingestelde, verbindende bestuurder en een geboren netwerker. In 2020 werd ze lid van het presidium na 
eerst een jaar als reservelid te hebben meegedraaid. Susanne is 50 jaar en is raadslid in haar woonplaats 
Zoetermeer.’ 
 
LISE DEIJS 
Omschrijving adviescommissie: ‘Lise is een bijzonder veelzijdige kandidaat. Ze studeerde rechten aan het HBO en 
is momenteel als customer support specialist werkzaam bij een groot bedrijf. Ze was tot voor kort voorzitter van de 
afdeling Groningen van de Jonge Socialisten en is momenteel actief als campagnecoördinator voor de PvdA 
Groningen. Lise wil graag draagvlak creëren door leden te laten meepraten, meedenken en bij de besluitvorming 
te betrekken. Lise is 28 jaar.’ 
 
ROELOF VAN LAAR 
Omschrijving adviescommissie: ‘Roelof is een breed ingevoerde bestuurder met een passie voor rechtvaardigheid, 
een goed politiek gevoel en aanleg voor strategie. Binnen de partij heeft hij een lange staat van dienst als 
afdelingsbestuurslid, gewestbestuurder, campagneleider, lid van diverse commissie en werkgroepen, 
gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid. Momenteel geeft Roelof leiding, advies en training op het gebied van 
kinderrechten. Roelof is 40 jaar en woont in Hoofddorp.’ 
 
RITA WEEDA (herverkiezing) 
Omschrijving adviescommissie: ‘Rita is sinds 2016 lid van het presidium en voorzitter sinds 2019. Onder haar 
leiding heeft het presidium zich ontwikkeld tot een hecht team en een betrouwbare, effectieve partner binnen de 
partij. Ledendemocratie gaat haar zeer aan het hart en zij heeft al vele malen laten zien bijeenkomsten van de 
partij soepel en met humor te kunnen leiden. Eerder was ze onder meer raadslid in Amsterdam, Statenlid in 
Noord-Holland en wethouder in Amsterdam-Zuid, Arnhem en Renkum. Rita is geboren 1948’ 
 
Geen van de overige aangemelde, en tot de procedure toegelaten, kandidaten heeft gebruik gemaakt van het 
recht tot plaatsing op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten.  
Het congres bijeen op 2 oktober 2021 zal de vier posities in het presidium vaststellen.  
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Ordevoorstellen 
Digitaal is het veel moeilijker om staande de vergadering ordevoorstellen te doen. Als je op afstand/digitaal 
deelneemt aan de vergadering en een ordevoorstel in wilt dienen tijdens de vergadering, is het vriendelijke 
verzoek dat voorafgaand aan de vergadering te delen met het presidium, zodat we het technisch zo optimaal 
mogelijk kunnen organiseren. Hetzelfde geldt voor actuele moties voor de Ledenraad op 2 oktober, waarbij het 
reguliere beoordelingskader geldt en moties die ingediend hadden kunnen worden in de periode dat de 
Ledenkamer open was (tot vrijdag 24 september 10.00 uur) niet toegelaten worden. Stuur dan uiterlijk 
vrijdagavond 19.00 uur een e-mail naar bestuurssecretariaat@pvda.nl waarin je je ordevoorstel of motie 
beargumenteerd toelicht, en vergeet niet je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en 
lidmaatschapsnummer te noemen. 
 
 

Meldpunt ongewenst gedrag 

De PvdA is voor alle leden en sympathisanten een veilige omgeving. In de PvdA is geen plaats voor discriminatie, 
(seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken 
we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen in de partij: voor volksvertegenwoordigers, 
bestuurders, leden en sympathisanten. Als er sprake is van ongewenst gedrag of schending van integriteit dan 
wordt daar actie op ondernomen. Iedere melding wordt op gedegen wijze afgehandeld. 
 
We hebben een meldpunt ongewenst gedrag. Je kunt de vertrouwenspersonen benaderen via 
vertrouwenspersoon@pvda.nl en de klachtencommissie via klachtencommissie@pvda.nl.  
 
Via www.pvda.nl/meldpunt-ongewenstgedrag/ kun je lezen over het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag en 
integriteitsmeldingen en de klachtenprocedure.  
 

mailto:bestuurssecretariaat@pvda.nl
mailto:vertrouwenspersoon@pvda.nl
mailto:klachtencommissie@pvda.nl
http://www.pvda.nl/meldpunt-ongewenstgedrag/

