
Oplegger rapport: 

Zonder ontmoetingsdemocratie, geen ledendemocratie 
Over eigenaarschap, ideeënfabriek en het clubgevoel

Het belang van ledendemocratie 
als fundament voor de PvdA
Beste leden,

Voor jullie ligt het rapport: ‘Zonder ontmoetingsdemocratie, geen ledendemocratie’. Dit rapport is door de Permanente 
Werkgroep Ledendemocratie in opdracht van en voor het partijbestuur geschreven. 

In het rapport benadrukken we dat de PvdA een politieke vereniging is waar iedereen zich thuis zou moeten voelen, zich moet 
kunnen uitspreken en waar we naar elkaar luisteren. Saamhorigheid, het clubgevoel dat maakt dat we graag bij elkaar zijn, ligt 
aan de basis van onze vereniging en uit zich door inhoudelijke én gezellige activiteiten binnen de ontmoetingsdemocratie. De 
formele kant van onze vereniging vindt plaats binnen de ledendemocratie, via middelen als ledenraden en het congres. 

Dit rapport is omvangrijk en ambitieus – wat betekent dat niet alle verbetervoorstellen (direct) uitgevoerd kunnen worden. Met 
deze oplegger lichten we dan ook de status van het rapport en de wijze waarop de voorstellen worden opgepakt toe.

Aanleiding rapport 
De opdracht van het partijbestuur aan de Permanente Werkgroep was om met voorstellen te komen ter verbetering van de 
ledendemocratie. Het startpunt hierbij was het adviesrapport van de Tijdelijke Werkgroep Ledendemocratie dat op het 
congres van 7 maart 2020 is besproken. Van september 2020 tot en met juni 2021 heeft de Permanente Werkgroep aan de 
opdracht gewerkt. Met als resultaat dit rapport dat 5 juli 2021 in het partijbestuur is gepresenteerd.  

Status rapport 
Naast een uitgebreide analyse van de ledendemocratie, doet de Permanente Werkgroep een groot aantal concrete verbeter-
voorstellen. Deze zijn samengebracht in een omvangrijke toolbox, zie pagina 31-47 van het rapport. Niet alle voorstellen 
kunnen (direct) uitgevoerd worden. Daarom werkt de Permanente Werkgroep op verzoek van het partijbestuur aan een 
prioritering met bijzondere aandacht voor uitvoerbaarheid. Feedback op het rapport van onder meer de verenigingsraad, 
fractie en het partijbestuur wordt hierin meegenomen. Relevante partijen voor de uitvoering, zullen tijdig worden aangehaakt.

Zodra de categorisering van de verbetervoorstellen in termen van prioriteit en uitvoerbaarheid is afgerond, zal deze worden 
besproken binnen het partijbestuur. 

Meedoen
Bij de totstandkoming van dit rapport heeft de Permanente Werkgroep gebruikt gemaakt van ervaring en expertise van leden 
en niet-leden. Wij zijn hen dankbaar voor hun waardevolle input. 

Ben je ook geïnteresseerd in ledendemocratie en zou je willen bijdragen aan de verbetering ervan? Of heb je vragen over het 
rapport, stuur dan een mail naar ledendemocratie@pvda.nl. 

Namens de Permanente Werkgroep Ledendemocratie,  Namens het Partijbestuur,
Otwin van Dijk       Esther-Mirjam Sent
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Voorwoord
Dit jaar ben ik 25 jaar lid van de PvdA. Van de voorzitter, 
Nelleke Vedelaar, kreeg ik daarom mei dit jaar het  
PvdA-speldje als symbool voor deze mijlpaal. Heel eerlijk, 
dit soort dingen hoeven van mij niet zo. Maar toen ik het 
speldje kreeg, vond ik dat toch mooi. Het feit dat jouw partij 
en partijgenoten zo’n moment niet aan hen voorbij laten 
gaan, vertelt mij dat we als politieke vereniging vooral ook 
een hechte club mensen zijn. Een club waar ik na 25 jaar 
nog graag bij hoor. 

De leden van de PvdA vormen samen een rode familie van 
betrokken en bevlogen sociaaldemocraten. We zijn een 
vereniging waar iedereen zich thuis zou moeten voelen, 
zich moet kunnen uitspreken en waar we naar elkaar 
luisteren. Saamhorigheid, het clubgevoel dat maakt dat we 
graag bij elkaar zijn, ligt aan de basis van onze vereniging. 
En met als drijfveer onze sociaaldemocratische waarden, 
zijn we natuurlijk ook PvdA als politieke partij.  

In politiek zijn we nog altijd goed. Geen ruim 30 zetels 
meer in de Tweede Kamer, maar wel vele gerespecteerde 
bestuurders door heel het land en bestaanszekerheid en 
kansenongelijkheid hoog op de maatschappelijke 
agenda. Met vallen en opstaan, maar na 75 jaar staan wij 
als partij nog pal voor onze waarden. En onze leden zijn 
de partij. Een typisch PvdA-lid is niet wit, 60+ en grijs, 
maar is bevlogen en heeft idealen. Dat maakt wie we zijn. 
Dat kan schuren en is toegegeven, niet altijd makkelijk in 
een tijd waarin een tweet soms sneller gaat dan het licht. 

De tijd van grote PvdA-congressen en dikke congresbun-
dels onder de armen van afgevaardigden, die is voorbij. In 
2015 werd er een meer gelijkwaardigere vorm van leden-
inspraak geïntroduceerd: one person, one vote. Elke stem 
binnen de PvdA telt nu even zwaar. Een groot goed voor 
een democratische beweging. Maar wanneer je iedereen 
de microfoon geeft, dan kunnen er dingen gezegd worden 
waarmee je als partij(top) minder blij bent. Maar is dat 
erg? Als brede volkspartij zou het zelfs onwenselijk zijn dat 
iedereen altijd precies hetzelfde denkt en zegt. Als 
permanente werkgroep zijn we ervan overtuigd dat we die 
meerstemmigheid binnen de partij moeten koesteren. 
Het debat dat daarbij hoort, mag bij tijd en wijle best wat 
ruig zijn – ik zeg, wen er maar aan. 

Als Permanente Werkgroep zien we de PvdA niet als een 
politieke campagne- en marketingmachine. Een partij waar 
de gelederen sluiten als het lastig wordt. Bij de PvdA, een 
partij met leden vol idealen, past een politieke vereniging 
die bruist van de ideeën, waar leden (en niet-leden) het  
debat voeren op inhoud en samen hun gedachtes scherpen. 

In de praktijk gebeurt dit ook al, maar niet zelden buiten de 
kanalen van de partij. Wat als we die energie naar binnen 
halen, als partij ondersteunen en kanaliseren als zij te 
explosief wordt – niet door het debat uit de weg te gaan, 
maar aan te gaan. Dat vergt lef van de partij en vraag om 
het tonen van eigenaarschap van leden voor de partij. Maar 
dat kunnen we. De vuist in de roos is voor het snelle oog 
misschien onzichtbaar, maar zij is er wel degelijk. 

Otwin van Dijk
Voorzitter Permanente Werkgroep Ledendemocratie



Permanente Werkgroep

Otwin van Dijk
Voorzitter

Burgemeester Gemeente 
Oude IJsselstreek

Marene Elgershuizen
Werkgroep-lid

Lid Presidium
Bestuurslid Roze Netwerk
Bestuurslid Cultuurnetwerk 
Bestuurslid Afdeling  
Amsterdam-West 

Thijs Bogers
Werkgroep-lid

Lid Presidium 

Harry Vogelaar
Werkgroep-lid

Lid partijbestuur

Jimme Noordkamp
Werkgroep-lid

Lid partijbestuur en  
fractievoorzitter Gemeente 
Losser

Bas Sepers
Werkgroep-lid

Lid Verenigingsraad, 
gemeenteraadslid  
Haarlem en bestuurder 
gewest Noord-Holland

Daan Dankaart
Werkgroep-lid

Tot en met 2020 lid  
Verenigingsraad, fractie- 
voorzitter Hellevoetsluis en 
bestuurder netwerk 
Zelfbeschikking & 
Levenseinde

Nanette Hogervorst
Secretaris en  
projectmedewerker

Medewerker partijbureau

.



Dankwoord
Dit rapport is totstandgekomen met bijdragen van vele 
mensen die we als werkgroep graag willen bedanken. 

De term ontmoetingsdemocratie is eerder geïntroduceerd 
door voormalig partijvoorzitter Ruud Koole. Voor de verdere 
uitwerking van deze term en het concept, hebben wij hem 
hier uitgebreid over kunnen spreken. 

Om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen omtrent 
verjonging, willen we de leden van de PvdA TaskForce 
Verjonging bedanken die hun visie en gedachtes m.b.t. dit 
onderwerp met ons hebben gedeeld. We willen met name 
bedanken Frank van de Wolde, Joshua Paas, Troy van 
Peperstraten, maar ook Nadir Baali en Kristina van der  
Molen voor hun bijdragen. Ook dank aan Marie-Anne van 
Reijen van Meer Vrouwen in de Politiek, die Rajae Fadili 
aan ons heeft geïntroduceerd. Fadili heeft haar visie op 
verjonging met ons heeft gedeeld van buiten de partij. 
Naast verjonging hebben we ook gekeken naar verbre-
ding van onze achterban. Veel dank aan prof. dr. Sarah 
de Lange, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam 
en bijzonder hoogleraar op de dr. J.M. den Uyl-leerstoel, 
die ons vanuit wetenschappelijk perspectief een belangrijk 
bijdrage heeft geleverd. Ook dank aan Mirjam van Rijn die 
we hebben gesproken vanuit haar perspectief zijnde lokaal 
politiek actief. 

Raoul Kramer (Enablist) en Simon Deurloo (PopDat en 
PvdA-lid en Waterschap-bestuurder) hebben hun 
gedachtes met ons gedeeld over de IT-kant van 
partijdemocratie en een bijdrage hebben geleverd aan het 
rapport met betrekking tot verbetering van de IT. 

Ons advies over de voorcongressen is totstandgekomen op 
basis van een bijeenkomst met alle gewestelijke 
bestuurders. PvdA erkende netwerken hebben bijgedragen 
aan het advies aangaande de netwerken en het Rode Nest  
leverde een bijdrage aan het advies omtrent de  
Ledenpanels. Dank voor jullie tijd en bijdragen. 

Als laatste, dank aan collega’s op het partijbureau die ook 
met ons hebben meegedacht over een aantal concrete 
adviezen in het rapport om deze zoveel mogelijk te laten 
aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk. 
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Gebruikmaken van de denkkracht en ideeën van alle leden 
van de PvdA en van mensen die zich verbonden voelen 
met onze idealen. Een ledendemocratie waarin ook de 
kleinste stem gehoord wordt. Dat zijn de voornaamste 
ambities voor de ledendemocratie binnen de PvdA. De  
Permanente Werkgroep Ledendemocratie is de afgelopen  
maanden aan de slag gegaan met de omvangrijke 
opdrachtbeschrijving die zij van het partijbestuur heeft 
gekregen ter verbetering van de ledendemocratie.

Partijdemocratie is zowel formele 
ledendemocratie als informele 
ontmoetingsdemocratie

De leden van de PvdA vormen samen de rode familie van 
sociaaldemocraten. Alle leden beschikken over formele 
rechten waarmee zij hun stem kunnen laten horen bij 
interne besluitvorming, bijvoorbeeld tijdens het congres. Dit 
is de formele ledendemocratie. Bij een familie horen houdt 
echter meer in dan alleen het uitoefenen van rechten. 
Daarom is er ook informele ontmoetingsdemocratie nodig, 
waarbinnen leden elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek 
gaan, het debat wordt gevoerd en groepsgevoel en 
saamhorigheid ontstaan. Ontmoetingsdemocratie is de 
noodzakelijke voedingsbodem waarop ledendemocratie 
plaatsvindt. Samen vormen ze de partijdemocratie.

Fundamentele thema’s

De Permanente Werkgroep heeft de onderliggende 
waarden van ledendemocratie én ontmoetingsdemocratie 
geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een beschrijving van 
vier fundamentele thema’s op basis waarvan in deel twee 
van het rapport advies wordt gegeven: cultuur, de partij als 
ideeënfabriek, eigenaarschap en verjonging.

Cultuur
De PvdA wil inclusief zijn, toegankelijk voor iedereen. Toch 
blijkt uit de Analyse Peiling Jonge Leden en uit gesprekken 
met leden uit de Taskforce Verjonging, dat dit niet altijd zo 
wordt ervaren. Op een eerste bijeenkomst is er een vaste 
kliek waar nieuwe en jonge leden moeilijk tussenkomen. 
Een open en nieuwsgierige houding naar elkaar is cruciaal 
voor een goed functionerende politieke vereniging. Ook is 
het noodzakelijk om naar elkaar te luisteren en het debat 
aan te gaan, zelfs wanneer het thema gevoelig ligt.

Ideeënfabriek
Op alle niveaus binnen de partij dienen processen en  
activiteiten zo ingericht te zijn dat er continue input is van 
inzichten en ideeën van leden en genodigde niet-leden. 
Partijfunctionarissen kunnen deze ideeën oppakken en 
binnen hun domein implementeren om zo, gevoed door 
leden, impact te maken. Door agenda-setting van onderop 
te faciliteren, waarbij leden actief ideeën en inzichten  
aandragen, wordt de denkkracht van de vereniging als 
geheel ten volle benut.

Eigenaarschap
De vereniging is van de leden. Op het grote jaarlijkse 
partijcongres, maar ook tijdens een lokale algemene 
ledenvergadering, zijn het de leden die met hun stem de  
partijkoers bepalen. De actieve deelname van leden aan 
formele vormen van inspraak is echter beperkt. Dat is een 
tekortkoming van het huidige verenigingsleven. Het zorgt er 
immers voor dat slechts een kleine groep van actieve leden 
invloed uitoefent via de formele kanalen. Er wordt  
nauwelijks helder wordt gecommuniceerd over  
eigenaarschap en de relevantie van de formele 
ledendemocratie, daar moet beter op worden ingezet.

Verjonging
Slechts 15,56% van de PvdA leden is 40 jaar of jonger.  
Verjonging is dus noodzakelijk. Het grote verschil tussen 
jongere en oudere kiezers zit op thema’s, vertelt UvA-
hoogleraar politicologie Sarah de Lange. Sociaal-culturele 
thema’s zijn voor jongeren vaak veel belangrijker. Om een 
brede groep kiezers en (potentiële) leden aan te spreken,
is het leggen van de verbinding tussen traditionele sociaal-
economische en sociaal-culturele thema’s essentieel.  
Volgens De Lange hebben politieke partijen met kandidaten 
die verbonden zijn aan maatschappelijke organisaties, een 
stabieler electoraat dan de PvdA de afgelopen jaren heeft 
gehad. De oudere generatie partijleden is verbonden aan 
de vakbond. Jongeren hebben echter meer interesse in 
organisaties met een informele netwerkstructuur, zoals 
Black Lives Matter. Partijfunctionarissen zouden actief 
verbinding met dit type organisaties moeten leggen.

Een ledendemocratie waarin ook de kleinste stem  
wordt gehoord
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Advies

In opdracht van het partijbestuur heeft de Permanente 
Werkgroep een groot aantal instrumenten uitgewerkt ter 
verbetering van de ledendemocratie. Deze kunnen niet  
allemaal (tegelijk) ingevoerd worden. De Permanente 
Werkgroep heeft daarom een aantal prioriteiten 
geformuleerd om mee aan de slag te gaan.

Prioriteiten en instrumenten

Verjonging en de PvdA als brede volkspartij
Gezien de vergrijzing van de PvdA, moet de vereniging 
écht werk maken van het aanspreken en betrokken houden 
van jonge leden tussen de 18-40 jaar. Hiervoor adviseert 
de Permanente Werkgroep om in te zetten op inhoud en  
impact. Tegelijkertijd is het belangrijk een brede volkspartij 
te blijven. De vereniging moet niet alleen interessant zijn 
voor hoogopgeleide jongeren in studentensteden, maar ook 
voor praktisch opgeleide jongeren. En naast jongeren uit de 
Randstad, ook voor jongeren uit andere regio’s.

Instrumenten:
• Investeer in PvdA Netwerken.
• Implementeer voorcongressen nieuwe stijl met gewest 
 en, en (later) ook met afdelingen.

Open en transparante (debat)cultuur
De PvdA wil een inclusieve partij zijn waar iedereen welkom 
is, gelijkwaardig is en een open houding heeft naar elkaar. 
Leden opereren vanuit vertrouwen en gaan met respect 
met elkaar om. Daardoor is er volop ruimte voor een open 
en transparante debatcultuur waarbij naar elkaars ideeën 
wordt geluisterd en leden elkaar opzoeken om elkaars 
gedachten te scherpen. Alleen dan kan de PvdA dé partij 
zijn van de goede ideeën.

Instrumenten:
• Introduceer een bestuursportefeuille partijdemocratie   
 binnen PvdA besturen.
• Investeer in een online discussieplatform met videobel- 
 tool waar leden elkaar kunnen vinden. 
• Zet in op agenda-setting van onderop, startend met de  
 implementatie van de Zeepkist.
• Organiseer twee Politieke Ledenraden per jaar, waarbij 
 agenda-setting van onderop wordt toegepast. Eén  
 Politieke Ledenraad per jaar kan afdoende zijn, maar 
 alleen wanneer daar verantwoording over wordt  
 afgelegd naar de leden en er genoeg andere  
 ontmoetingen door de partij worden gefaciliteerd.
• Werk het voorstel omtrent het ter discussie stellen van  
 partijfunctionarissen uit en voer het door.

Communicatie, faciliteren en IT
Op het gebied van partijdemocratie kan het communicatie-
beleid effectiever, kunnen PvdA-afdelingen, -gewesten en 
-netwerken beter gefaciliteerd worden, en kan de 
IT-structuur en de gebruiksvriendelijkheid van de separate 

systemen beter. Er moet daarom serieus ingezet worden 
op communicatie en IT waardoor leden beter geïnformeerd 
worden en PvdA-gremia beter ondersteund.

Acties:
• Zet een communicatieadviseur in om de communicatie  
 omtrent partijdemocratie structureel te verbeteren.
• Analyseer de huidige IT-systemen, bepaal wat verbeterd  
 moet worden en bepaal een langetermijnstrategie.
• Investeer in een goed welkomsttraject voor leden, zodat  
 deze direct gemakkelijk hun weg binnen de partij kun  
 nen vinden en gemotiveerd raken om bij te dragen.

Projectgroep cultuur, diversiteit en inclusiviteit
Om ook écht een inclusieve partij te zijn is bewustwording 
van houding en gedrag belangrijk, van individueel lid tot 
partijtop. Hiervoor moet een (nieuwe) projectgroep in-
gesteld worden die met dit onderwerp aan de slag gaat. 

De uitvoering
Het advies van de Permanente Werkgroep Ledendemo-
cratie bouwt voort op het advies van de voorgaande  
Tijdelijke werkgroep ledendemocratie. Na een tijd van 
onderzoek en analyse, is het nu tijd voor actie. Hier is  
echter de gehele vereniging voor nodig. Om partidemocratie, 
dus zowel leden- als ontmoetingsdemocratie, te verbeteren 
en vorm te geven moet iedereen zijn steentje bijdragen: 
leden, afdelingen, gewesten, netwerken en eventueel het 
CLB.
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1.1. Aanleiding opdracht

Op verzoek van het partijbestuur is in 2019 de tijdelijke 
Werkgroep Ledendemocratie ingesteld met de taakstelling: 
het evalueren en analyseren van de huidige staat van de 
ledendemocratie en op basis daarvan concrete aanbe- 
velingen formuleren ter verbetering. Middels kwalitatieve  
interviews en een survey, is de Tijdelijke Werkgroep tot een 
adviesrapport gekomen dat zij maart 2020 presenteerde 
tijdens het congres. Eén van hun aanbevelingen was het 
aanstellen van een Permanente Werkgroep Ledendemo-
cratie waarbinnen de aanbevelingen uit het rapport verd-
er konden worden uitgewerkt. Het partijbestuur heeft dit 
advies ter harte genomen. In juli 2020 werd de Permanente 
Werkgroep Ledendemocratie ingesteld. Zoals in het rapport 
van de Tijdelijke Werkgroep uiteen is gezet, staat zij in een 
lange traditie van werkgroepen en rapporten ter verbetering 
van de interne partijdemocratie.

De volledige opdrachtbeschrijving van de Permanente 
Werkgroep Ledendemocratie is te vinden in appendix I.

1.2. Opdracht en interpretatie ervan

Op basis van het adviesrapport van de Tijdelijke Werkgroep 
Ledendemocratie, heeft het partijbestuur een omvangrijke 
opdracht bij de Permanente Werkgroep neergelegd. 
Expliciet werd gevraagd om uit te werken welke 
instrumenten nodig zijn en verder ontwikkeld moeten 
worden. Zo is gevraagd om advies te geven over het aantal 
ledenraden per jaar, verjonging, Ledenpanels, communicatie, 
het uitwerken van de term ontmoetingsdemocratie, een 
nieuw format voor voorcongressen, criteria voor een 
motievolgsysteem, en nóg meer. Tevens werd gevraagd om 
te komen met budgettering van de activiteiten. Dit betekent 
dat instrumenten een bepaalde mate van uitwerking en 
detail moeten hebben om tot een realistische kosten-
inschatting te komen.

De Permanente Werkgroep heeft de vraag naar verdere 
uitwerking van concrete instrumenten geprioriteerd en 
zoveel mogelijk uitgevoerd. De uitwerking hiervan wordt 
beschreven in deel drie van dit rapport: de toolbox. Tevens 
heeft de Permanente Werkgroep de vrijheid genomen 
om stil te staan bij de onderliggende waarden van leden-
democratie én ontmoetingsdemocratie. Dit heeft geleid tot 
een beschrijving van vier fundamentele thema’s op basis 
waarvan in deel twee van het rapport advies wordt gegeven: 
cultuur, de partij als ideeënfabriek, eigenaarschap en 
verjonging.

1.3 Samenstelling werkgroep en capaciteit

Gremia die nauw betrokken zijn bij ledendemocratie  
binnen de PvdA zijn met twee leden vertegenwoordigd in 
de Permanente Werkgroep, dit zijn het partijbestuur, het 
Presidium en de Verenigingsraad. De werkgroep wordt  
begeleid door een voorzitter en ondersteund door een  
secretaris en projectmedewerker (21 uur per week). Bij de 
start van de werkzaamheden van de Werkgroep is  
afgesproken dat leden gemiddeld één uur per week zouden 
besteden. In de loop van de tijd is deze gemiddelde één 
uur per week meerdere malen ruim overschreden. Door het 
instrumentele karakter van de opdracht en de  
gevraagde budgettering, zou een nauwere betrokkenheid 
van medewerkers van het partijbureau wenselijk zijn  
geweest. Vanwege onder andere de verkiezingscampagne 
was de beschikbaarheid van medewerkers van het  
partijbureau echter beperkt.  

Hoofdstuk 1: De opdracht
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“Als klein kind namen mijn ouders mij mee naar 
de congressen van de PvdA. Ik herinner mij nog 
de drukte en de geur van koffie. Alles leek er 
roodgekleurd. Soms waren mijn ouders boos, 
maar meestal was het er gezellig. Een keer zag 
ik mijn vader praten met een man die ik eerder op 
tv had gezien. Voor mij is een PvdA-congres nog 
altijd thuiskomen. Onder sociaaldemocraten ben 
ik met mijn familie.” - PvdA-lid

2.1 Partijdemocratie is zowel formele 
ledendemocratie als informele 
ontmoetingsdemocratie 

De leden van de PvdA vormen samen de rode familie van 
sociaaldemocraten. Alle leden beschikken over formele 

1 - De notie van ontmoetingsdemocratie is afkomstig van Senator en voormalig PvdA partijvoorzitter Ruud Koole. De hier gepresenteerde uitwerking van 
ontmoetingsdemocratie is ten dele op zijn inzichten gebaseerd.

rechten waarmee zij hun stem kunnen laten horen bij  
interne besluitvorming. Daarbij geldt het principe one  
person, one vote: alle leden zijn gelijk aan elkaar. Dit is de 
(formele) ledendemocratie. Bij een familie horen houdt 
echter meer in dan alleen het uitoefenen van rechten. 
Daarom is naast formele ledendemocratie ook informele  
ontmoetingsdemocratie nodig. Wanneer leden elkaar  
ontmoeten, ontstaan groepsgevoel en saamhorigheid. Ook 
ontmoetingen met niet-leden die sympathiseren met  
sociaaldemocratische waarden dragen bij aan ideeën- 
vorming en informatievoorziening. Ontmoetingsdemocratie 
is de noodzakelijke voedingsbodem waarop formele  
ledendemocratie plaatsvindt. Hieronder zijn verschillende  
aspecten van ontmoetingsdemocratie nader uitgewerkt1. 

Hoofdstuk 2: Ontmoetingsdemocratie in de PvdA

Partijdemocratie

Informele ontmoetingsdemocratie Formele ledendemocratie

• Leden als brandalarm
• Eigenaarschap
• Uitwisselen
• Nieuwsgierigheid
• Evenementen
• Leden en niet-leden
• Leden en maatschappelijke   
 organisaties
• Activisme en maatschappelijke  
 betrokkenheid

• Ledenrechten
• Inspraak 
• Moties/amendementen
• Ledenraden
• Congres

Verenigingsleven

• Familiecultuur
• Laagdrempelig
• Verwelkomend
• Gelijkwaardig
• Respect

Schematische weergave van partij-
democratie in de PvdA. Deze bestaat uit 
twee pilaren: informele ontmoetings- 
democratie en formele ledendemocratie. 
Beiden zijn gestut op een actieve en 
levendige vereniging.
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2.1.1 Leden als brandalarm
De PvdA heeft vertegenwoordigers en bestuurders op 
lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau. Zij 
vormen het gezicht van de partij naar de buitenwereld. 
Binnen de vereniging zijn alle leden aan elkaar gelijk en 
moeten zij elkaar kunnen aanspreken. Daarom moeten 
prominente leden benaderbaar zijn en onderdeel zijn van 
de ontmoetingsdemocratie. Dit is des te belangrijk ten tijde 
van ingewikkelde politieke situaties, zoals coalitiedeelname. 
Hoewel leden het dan misschien niet eens zijn met de 
politieke besluitvorming, kunnen zij door ontmoetings- 
democratie wel gehoord en gezien worden. Door leden in 
gesprek te laten gaan met prominente vertegenwoordigers  
van de partij, ontstaat ook informatie-uitwisseling en 
nemen zij elkaar mee in elkaars denkproces. De ander 
overtuigen is daarbij niet gegarandeerd, maar zeker ook 
niet uigesloten. Door elkaar op te zoeken en elkaar serieus 
te nemen, wordt voorkomen dat leden tegenover elkaar 
komen te staan. Zodoende functioneren leden ook als 
brandalarm: zij kunnen signalen uit de samenleving 
overbrengen aan leden met een prominente functie. 
Immers, als de leden bezorgd zijn dan kan ervan uitgegaan 
worden dat ook kiezers zich zorgen maken. Ontmoetings-
democratie is een voorwaarde om interne tegenmacht 
mogelijk te maken en elkaar scherp te houden. Al met al 
wordt door ontmoetingsdemocratie voorkomen dat leden, 
zowel prominente als niet-prominente leden, te veel vanuit 
hun eigen bubbel redeneren.

2.1.2 Leden ontmoeten leden lokaal
Met name op lokaal niveau zijn ontmoetingen onmisbaar. 
Ontmoetingen tussen vrijwilligers en leden die lokaal een 
formele positie vervullen, zoals raadsleden of wethouders,  
zijn van grote waarde. Regelmatige ontmoetingen tussen 
beiden zorgen voor informatievoorziening over en weer: 
tussen hen die vanuit sociaaldemocratische waarden 
betrokken zijn bij lokale kwesties en zij die de sociaal-
democratie in de lokale politiek moeten behartigen. Hoewel 
lokale politici autonoom opereren, zorgen ontmoetingen 
met leden ervoor dat zij op de hoogte zijn van wat er 
binnen de vereniging en binnen de lokale gemeenschap 
speelt. Op lokaal niveau is de PvdA immers een lokale 
partij en ook hier kunnen leden als brandalarm 
functioneren. Afdelingen moeten voldoende ondersteund 
worden om ontmoetingsdemocratie mogelijk te maken. 
(Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van toolkits en 
draaiboeken vanuit het partijbureau, zodat niet elke 
afdeling het wiel zelf hoeft uit te vinden.)

2.1.3 Ontmoetingen naar leeftijd
Ontmoetingen kunnen ook naar leeftijdscategorie plaats-
vinden. Als de partij vergrijst, is het noodzakelijk dat 
aandacht wordt gegeven aan verjonging. Hiervoor zijn 
meet-ups en allerlei andersoortige bijeenkomsten denkbaar 
die jongeren aantrekken. Bijeenkomsten die ontmoetingen 
tussen jongeren mogelijk maken, kunnen gericht zijn op 
de jongere leden maar ook op potentieel geïnteresseerde 
jongeren. Ook zijn ontmoetingen tussen de huidige leden, 
die gemiddeld wat ouder zijn, en tussen verschillende 

generaties onderling erg belangrijk. Omdat de leden de 
vereniging zijn en de vereniging meer behelst dan het 
faciliteren van formele politiek, moet een breed palet aan 
ontmoetingen gefaciliteerd worden.

2.1.4 Leden ontmoeten niet-leden
Ontmoetingsdemocratie is niet beperkt tot ontmoetingen 
tussen leden. Ook ontmoetingen met niet-leden zijn 
waardevol en moeten aangemoedigd worden. De sociaal-
democratie is méér dan alleen de PvdA en haar leden. Het 
kan daarbij gaan om ideeënuitwisseling maar ook om 
activisme. Door samen met gelijkgezinden aan 
maatschappelijke acties deel te nemen, worden idealen 
omgezet in daden. Daarnaast wordt het gesprek gevoerd 
met maatschappelijke partners en niet-leden die wel de  
sociaaldemocratische waarden onderschrijven. Gezamenlijk  
wordt bijgedragen aan het verwezenlijken van sociaal- 
democratische idealen. Ook hierbij geldt dat ontmoetingen 
ervoor zorgen dat leden niet in hun bubbel blijven, maar 
zich laten voeden door de samenleving. Het gesprek aan-
gaan met niet-leden en deelnemen aan maatschappelijke 
acties, zorgen ervoor dat de partij geworteld blijft in de 
samenleving. Daarnaast zijn leden aanspreekbaar door 
potentiële leden. Uiteraard blijven formele ledenrechten 
(zoals invloed uitoefenen op kandidatenlijsten en 
verkiezingsprogramma’s), voorbehouden aan leden.

2.1.5 Ontmoeten in plaats van alleen maar zenden
In de hedendaagse samenleving kunnen burgers met 
behulp van sociale media hun stem laten horen. De 
Nederlander is ook uitgesproken geopinieerd: er zijn 
bijna achttien miljoen bondscoaches, en achttien miljoen 
coronaspecialisten. Binnen deze context ligt de nadruk op 
het zenden van meningen wat ten koste gaat van luisteren 
naar elkaar. Ontmoetingsdemocratie draagt eraan bij om 
deze tekortkoming te boven te komen. Het scenario dat 
lidmaatschap van de PvdA gereduceerd wordt tot slechts 
het zenden van een mening vanachter computer of 
smartphone, moet te allen tijde voorkomen worden. Door 
elkaar te ontmoeten worden leden over en weer gevoed en 
kunnen zij elkaar inspireren. Wanneer binnen de vereniging 
ontmoetingsdemocratie de norm is, wordt nieuwsgierigheid 
naar de ander gecultiveerd. Leden gaan voorbij het eigen 
gelijk en beperken zich niet tot hun bubbel. Vormgeven aan 
de hedendaagse sociaaldemocratie gebeurt immers niet 
vanachter telefoon of beeldscherm, maar door de handen 
uit de mouwen te steken. Op die vruchtbare bodem, 
gekenschetst door reuring binnen een levendige 
vereniging, kan vervolgens de formele ledendemocratie 
plaatsvinden.

2.1.6 Formele en informele gelijkheid - eigenaarschap
In 2015 is met het invoeren van het one person, one vote 
principe de basis gelegd voor rechtstreekse geïndividuali-
seerde interne democratische besluitvorming. Wat betreft 
de formele ledendemocratie zijn alle leden hierdoor aan 
elkaar gelijk. Uiteraard kan ieder lid zelf beslissen hoe 
bevlogen hij of zij met het lidmaatschap omgaat. Dat geldt 
zowel voor het uitoefenen van formele ledenrechten
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als het bijdragen aan informele ontmoetingsdemocratie. 
Leden die zich op het informele vlak meer mengen, zullen 
logischerwijs ook meer bijdragen aan interne 
ideeënvorming. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat 
degenen die hun weg weten binnen de vereniging, de 
koers ervan kunnen bepalen ten koste van andere en 
minder actieve leden. Bij interne meningsvorming zou 
daarnaast mondigheid niet doorslaggevend moeten zijn. 
Net zoals bij formele ledendemocratie zijn leden ook wat 
betreft informele ontmoetingsdemocratie immers aan elkaar 
gelijk: zowel het slapend maar nieuwsgierige lid, als het 
meest actieve lid; zowel het lid dat makkelijk uit zijn of haar 
woorden komt, als het meer bedachtzame lid; zowel het lid 
die de mailadressen van partijprominenten heeft als het lid 
dat weinig partijgenoten kent. Ten dele kan de gelijkheid 
van leden met regels en procedures bewaakt worden. 
Tegelijkertijd wordt ook van leden een mentaliteit verwacht 
waarbij partijdemocratie niet gezien wordt als middel om 
het eigen gelijk te halen.

2.2 Technologie is een middel, geen doel

Het dagelijkse leven is lange tijd beïnvloed door de corona-
pandemie. Leden zijn gedurende die periode snel gewend 
geraakt aan digitaal samenkomen via online-congressen, 
Whatsappgroepen en Samen Online. Zo kon de  
vereniging blijven functioneren. De beperkingen in het 
sociale leven ten gevolge van de coronapandemie worden 
echter slechts ten dele opgevangen met digitale instru-
menten. De samenleving hunkert meer dan ooit naar fysiek 
contact. De waarde van elkaar weer tegenkomen en samen 
in dezelfde ruimte verblijven, is nog nooit zo duidelijk  
geweest als na ruim een jaar van sociale beperkingen.  
Digitale middelen kunnen uiteraard door partij en  
vereniging benut blijven. Tegelijkertijd zal altijd, zowel 
tijdens als buiten een pandemie, beseft moeten worden dat 
techniek een middel is en niet een doel op zich.  
Ontmoetingsdemocratie wordt ondermijnd wanneer 
techniek als doel wordt behandeld. Dat zal ten koste gaan 
van het verenigingsleven: leden kunnen nog wel van hun 
formele rechten gebruikmaken maar doen dat dan  
losgezongen van elkaar en van de sociaaldemocratie als 
beweging. Iedere keer wanneer technologie wordt  
aangewend zal daarom de vraag gesteld moeten worden: 
hoe bevordert dit de ontmoetingsdemocratie? Het is in het 
belang van alle leden om elkaar daarop alert te houden 
en kritisch te durven zijn. Niet alle digitale middelen zijn 
immers noodzakelijk om de vereniging te laten functioneren. 
Zoals sociale media ook negatieve kanten hebben, zullen 
niet alle middelen die aangewend kunnen worden een 
positief effect hebben op ontmoetingsdemocratie.

“Als je leden serieus neemt, 
betekent dat niet dat ze  
het altijd met je eens zijn - 
wel dat ze zien dat ze  
gehoord worden.”  

Ruud Koole  
Voormalig PvdA-partijvoorzitter
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Hoofdstuk 3: Balans tussen formele ledendemocratie 
en informele ontmoetingsdemocratie

De formele ledendemocratie en de informele ontmoetings-
democratie staan in dienst van de partij. Beiden zijn ook 
van essentieel belang voor een toekomstbestendige PvdA. 
Toch blijkt dat aan ontmoetingsdemocratie nog onvoldo-
ende aandacht is besteed, terwijl slechts een kleine groep 
leden van de formele ledenrechten gebruikmaakt. Dat moet 
anders, en dat kan anders.  

3.1 Van feedback achteraf naar input vooraf

In Positief Voorwaarts schrijft het partijbestuur dat de PvdA 
dé plek zou moeten zijn voor uitwisseling van ideeën. Toch 
lag de afgelopen jaren de nadruk op de formele 
ledendemocratie. Dit is grotendeels te verklaren doordat 
in 2015 de PvdA de stap heeft gemaakt van een systeem 
met afgevaardigden naar een meer geïndividualiseerde en 
rechtstreekse vorm van interne democratische besluit- 
vorming: one person, one vote. Leden kunnen sindsdien 
individueel moties of amendementen indienen. De stem 
van elk lid mag gehoord worden en telt even zwaar als de 
stem van de overige leden. Uiteraard kan en dient er nog 
veel verbeterd te worden, maar leden steunen deze  
wijziging nog steeds. Dat past ook bij een geëmancipeerde 
partij als de PvdA. Inmiddels is alleen wel duidelijk dat 
een goed functionerende ledendemocratie op basis van 
individuele besluitvorming, niet zonder een collectief 
meningsvormingsproces vooraf kan. Dit proces vindt plaats 
door ontmoetingsdemocratie.

Bij formele ledendemocratie ligt de nadruk op individueel 
feedback geven achteraf, via moties en amendementen. 
Ontmoetingsdemocratie daarentegen is gericht op  
uitwisseling en ideeënvorming door leden vooraf. Door 
actief deel te nemen aan ontmoetingsdemocratie worden 
leden mede-eigenaar van de koers van de PvdA. Het  
ideale resultaat van actieve deelname aan ontmoetings- 
democratieis dat leden zich herkennen in stukken die  
voorliggen tijdens een congres of Ledenraad – en anders op 
zijn minst begrip hebben voor de visie die erin weerklinkt. 
Via de formele route van ledendemocratie kunnen zij dan 
alsnog moties en amendementen indienen om verbeteringen 
door te voeren. Zodoende is ledendemocratie  
onlosmakelijk verbonden aan ontmoetingsdemocratie.

3.2 Formele ledendemocratie is een noodzaak

Formele ledendemocratie is essentieel voor het waarborgen 
van democratische waarden en processen binnen de 
vereniging. Immers, zonder formele inspraak wordt het voor 
leden nagenoeg onmogelijk om interne oppositie te orga-
niseren. Standpunten die hun weg vinden binnen de formele
ledendemocratie hebben potentieel een zeer grote en directe 
impact op de koers van de partij. Dat met de wijziging van 
het afgevaardigde systeem naar one person, one vote 
veel aandacht is besteed aan het goed inrichten van deze 
nieuwe vorm van formele ledendemocratie, was dan ook 
noodzakelijk. Het resultaat is het gebruik van digitale sys-
temen, de Ledenkamer, Stemlokaal en de stemtool tijdens 
het congres, waarmee leden onafhankelijk van plaats en 
tijd moties en amendementen kunnen indienen en steunen.

Voorcongressen*

Leden kunnen moties/ 
amendementen 
indienen en steunen in 
een online omgeving.

Leden kunnen in een 
online omgeving  
stemmen op moties/ 
amendementen die 
genoeg steun hebben 
gekregen in een gewest 
of de Ledenkamer.

Per gewest online/
fysieke bijeenkomst 
met leden, incl. 
stemmen op moties/ 
amendementen.

Ledenkamer Politieke Ledenraad/
CongresStemlokaal

Landelijk online/fysieke 
bijeenkomst met leden, 
incl. stemmen op 
moties/amendementen 
op basis van de uitslag 
uit het Stemlokaal.

Preadviezen per motie/
amendement vanuit  
partijbestuur/fractie

*Worden enkel georganiseerd richting 
een congres. Wanneer een motie/ 
amendement niet genoeg steun krijgt in 
een gewest, dan kan zij alsnog  
ingediend worden in de Ledenkamer.

Schematische weergave van het huidige 
ledendemocratieproces. Per processtap werkt 
de partij met verschillende (IT-)systemen en 
worden moties/amendementen handmatig 
overgezet. Er is geen transparant systeem 
waarbij moties/amendementen worden gevolgd 
tot en met de uitvoering. Wel houdt het  
presidium dit bij.
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Wat voor partij willen wij zijn? De verschillende rapporten 
en gesprekken met gewesten, netwerken en jongeren, 
laten een helder en consistent beeld zien: de PvdA wil 
inclusief en toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor 
praktisch opgeleiden, vrouwen, mensen met verschillende 
culturele achtergronden, gezindten en geaardheden, en 
jongeren. Iedereen vindt het belangrijk dat er gebruik 
gemaakt wordt van de denkkracht en ideeën van al onze 
leden, waarbij ook de kleinste stem binnen onze vereniging 
wordt gehoord. Leden zijn geen applausmachine voor de 
partijtop; inhoudelijk debat over fundamentele onderwerpen 
moeten gevoerd worden. Mooie woorden, maar is dit ook 
de cultuur van de partij?  

4.1 Inclusieve partij  

Uit de Analyse Peiling Jonge Leden en gesprekken met 
leden uit de taskforce verjonging, wordt duidelijk dat de 
PvdA zeker niet overal een warme welkomstcultuur kent. 
Niet alle nieuwe (jonge) leden krijgen een welkomstbelletje, 
er wordt niet altijd gevraagd naar hun interesses. En op 
een eerste bijeenkomst is er een vaste groep waar nieuwe 
(jonge) leden moeilijk tussenkomen. Wellicht is de cultuur 
dus niet zo inclusief als gedacht wordt. Daarnaast is de 
kans groot dat niet alleen (jonge) nieuwe leden tegen deze 
niet-inclusieve cultuur aanlopen, maar ook andere leden 
die tot een minderheidsgroep behoren binnen de PvdA. 
Wanneer wel gebruik wordt gemaakt van de denkkracht 
en ideeën van al de leden, dan staat daartegenover een 
inclusieve cultuur waar leden zich welkom voelen om mee 
te doen. Dit moet dat écht onderdeel worden van de partij. 
Want zeggen dat de deur openstaat voor anderen,  
betekent niet direct dat dit ook zo door hen wordt ervaren.

4.2 Open houding politici en 
partijprominenten

De PvdA is een vereniging die grotendeels functioneert 
doordat  leden die zich vrijwillig inzetten voor de partij, denk 
aan de verkiezings- en doorlopende campagne. Daar mag 
waardering voor zijn vanuit de partijtop, die gekozen is door 
de leden. Het is dan ook logisch dat onder leden de behoefte 
bestaat om in contact te blijven met de door hen gekozen 
politici, en dan met name met de lijstrekker en leden van de 
Tweede Kamerfractie. Leden begrijpen dat met een kleine 
fractie in de Tweede Kamer, het niet altijd makkelijk is om 
regelmatig het contact op te zoeken met leden. Toch is het 
cruciaal dat politici, op alle niveaus, betrokken blijven bij het 
gewone lid dat hen op hun positie heeft gebracht. De 
Permanente Werkgroep roept politici op hier bewust van te 
zijn en PvdA-besturen om hen hierop aan te spreken 

wanneer deze betrokkenheid afwezig lijkt te zijn. We 
maken deel uit van dezelfde familie. Politici, prominenten 
en leden moeten een open houding naar elkaar hebben.

Het moet daarbij niet onderschat worden dat betrokkenheid 
van een politicus bij leden, op lange termijn ten gunste kan 
uitpakken wanneer draagvlak nodig is voor een moeilijke 
beslissing, of wanneer de eigen positie of die van de partij 
ter discussie staat. Onderdeel van ontmoetingsdemocratie 
is immers elkaar meenemen in elkaars denkwijze om zo, 
ook voor de lange termijn, begrip te kweken voor elkaars 
afwegingen en standpunt.

4.3 Een open en transparante debat- en 
discussiepartij

Het partijbestuur pleit in Positief Voorwaarts voor het 
aangaan van inhoudelijke fundamentele discussies. Waar 
leden zich kunnen melden om hun bezorgdheid te uiten of 
een punt te agenderen, is echter niet voldoende duidelijk. 
In tegenstelling tot het indienen van moties of
amendementen binnen de formele ledendemocratie, is dit 
onderdeel van de ontmoetingsdemocratie niet op een 
heldere manier ingericht binnen de vereniging. Wel is er 
vraag naar, zoals bleek tijdens het ledengesprek op 
27 maart. Het is belangrijk om als partij gehoor te geven 
aan deze behoefte, zodat zorgen of onvrede binnen de

Hoofdstuk 4: Cultuur, vertrouwen en gedrag

Onder de mensen

Op bijeenkomsten zouden politici verbinding met leden 
willen en moeten maken en zo bijdragen aan het 
verenigingsgevoel waarbij iedereen gelijkwaardig is 
aan elkaar. Als het congres het hoogste orgaan is van 
de partij, dan mag verwacht worden dat de lijsttrekker 
daar van het begin tot het eind bij is. Dat hij of zij de 
kans pakt om tussen de leden te staan, of letterlijk 
tussen hen in de zaal te zitten. Er is ook geen 
noodzaak om altijd plaats te nemen op de voorste rij. 
Daarnaast, als prominente politici laten blijken het 
congres en ontmoetingen met leden geen prioriteit 
te geven, dan kan ook van leden zelf niet verwacht 
worden dat zij zich voor de partij inzetten. PvdA-politici 
moeten uiteraard ook het gesprek aan kunnen en aan 
durven gaan met meer en minder kritische leden. 
Politici die direct contact met leden afhouden, zijn 
ongeschikt voor hun functie. Die PvdA-politici kunnen 
beter een andere baan zoeken.
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partij in goede banen kunnen worden geleid ongeacht hoe 
gevoelig het thema is. Het mijden ervan is risicovol. Leden 
willen gezien en gehoord worden en willen mogelijkheden 
hebben om hun verhaal te doen. Dat moet dus ook op tijd 
gebeuren.

Op het moment dat gevoelige thema’s via de formele 
ledendemocratie worden aangekaart, bijvoorbeeld met een 
motie in de Ledenkamer, is het te laat voor het inhoudelijke 
debat. En de kans op hoor en wederhoor is vrijwel verkeken. 
Moties en amendementen zijn formele instrumenten die 
worden ingezet na het debat, bij wijze van conclusie of 
actiepunt. Daarmee hebben ze een vrij definitieve status en 
met voldoende steun is het uitgangspunt dat zij worden 
uitgevoerd. Zo kan een discussie die niet gevoerd is in de 
ontmoetingsdemocratie via de ledenkamer alsnog een plek 
krijgen in de vereniging, alleen dan zonder een inhoudelijke  
en constructieve discussie en debat in de vereniging 
vooraf. In potentie kan dit een negatieve impact op de partij 
hebben en haar zelfs schaden.

Door als onderdeel van ontmoetingsdemocratie ruimte te 
geven aan debat en discussie over gevoelige onderwerpen 
en fundamentele thema’s, wordt ook aan de buitenwereld 
getoond dat de PvdA een open en transparante partij is. 
Dit betekent ook dat leden verantwoord om moeten gaan 
met de gegeven ruimte en dat zij daar op aangesproken 
moeten kunnen worden.

4.4 Ter discussie stellen van 
partijfunctionarissen

Binnen een politieke vereniging moeten alle onderwerpen 
ter discussie gesteld kunnen worden, dus ook partij-
functionarissen. Als uitgangspunt geldt dat leden er niet 
bewust op uit zijn de partij of partijfunctionarissen kwaad te 
doen. Toch zijn in het verleden partijfunctionarissen op een 
onhebbelijke manier ter discussie gesteld door (prominente) 
leden. Kritische leden dienen gekoesterd te worden, óók 
als zij personen in functie ter discussie stellen. Tevens mag 
van partijfunctionarissen de hoogste morele en inhoudelijk 
standaard verwacht worden. Ontmoetingsdemocratie 
begint echter met begrip voor de ander en het voeren van 
dialoog op een fatsoenlijke manier. In het verleden is dat 
niet altijd gebeurd. Leden dienen dus zorgvuldig te zijn, 
vooral wanneer het gaat om partijfunctionarissen. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de leden, 
maar ook bij de landelijke organisatie. In dit adviesrap-
port doet de Permanente Werkgroep in de Toolbox partij-
democratie, hoofdstuk 8.2, een voorstel om deze zorg- 
vuldigheid te waarborgen in de processen van de partij.

1- Analyse Peiling Jonge Leden en gesprekken met leden  
van Taskforce Verjonging

4.5 Aanmoedigen en aanspreken

Het partijbestuur en leden onderling zouden de grote 
groep minder extraverte leden moeten aanmoedigen deel 
te nemen aan de informele ontmoetingsdemocratie en 
de formele ledendemocratie. De vereniging is er immers 
voor alle leden. Wanneer leden en de partij inzien wat de 
partijdemocratie hen beide biedt, namelijk inspraak, intern 
oppositie voeren, scherp debat, macht en tegenmacht, 
betrokkenheid, ideeënvorming, gemeenschappelijkheid, 
familiecultuur, etc., ontstaat er mogelijk een natuurlijke 
wisselwerking tussen leden, politici en partijprominenten. 
Op deze manier worden leden niet alleen gehoord, maar 
ontstaat er een levendige vereniging met een bijbehorende 
cultuur.

Momenteel wordt de formele ledendemocratie gedomineerd 
door een relatief kleine groep bevlogen leden die goed op 
de hoogte zijn van de interne procedures. Zij weten met 
moties en amendementen aandacht af te dwingen voor hun 
standpunten. Hierbij eisen ze tijdens bijeenkomsten soms 
veel tijd op, waarbij ze niet altijd rekening lijken te houden 
met andere leden of partijgenoten. Met name jonge leden 
haken hierop af.1 Daarnaast zijn er prominente leden die de 
partijstructuren bij momenten omzeilen door via de media 
aandacht te genereren voor hun ideeën. Beide wijzen van 
opereren ondermijnen inclusiviteit en het functioneren van 
de formele ledendemocratie gebaseerd op one person, one 
vote. Het partijbestuur, maar ook leden onderling, zouden 
deze leden hierop moeten aanspreken; zowel de 
activistische leden die de procedures kapen als de 
prominente leden die via de media procedures omzeilen.

Belang van diversiteit en inclusiviteit voor de PvdA

De PvdA wil een brede volkspartij zijn, dan is het be-
langrijk dat er binnen de PvdA een grote diversiteit aan 
mensen meedoen. Alleen al wanneer wordt gekeken 
naar jongeren, is dit niet het geval. Het PvdA-netwerk 
Diversiteit en Inclusie meldt in haar werkplan van 2021: 
“De afgelopen maanden hebben de maatschappij laten 
zien, dat men nu nog meer toe is dan ooit aan een 
diverse afspiegeling van de samenleving. Als PvdA 
(…) hebben we nog een inhaalslag te maken.” Om als 
brede volkspartij toekomstbestendig te zijn, is inzet 
op verjonging en diversiteit dus cruciaal. We hebben 
meer inzicht nodig, op basis van zowel statistieken 
als het onderbuikgevoel, hoe divers het ledenbestand 
daadwerkelijk is. Daarnaast moet beseft worden dat 
het aantrekken van leden met diverse achtergronden 
op zichzelf niet genoeg is. Inclusiviteit betekent ook dat 
iedereen écht zichzelf kan zijn, zodat hun talenten tot 
uiting kunnen komen en dat leden met verschillende 
achtergronden goed samenwerken. 
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4.6 Wegwijzer Toolbox partijdemocratie

De volgende voorstellen hebben als doel om 
bewustwording aan te moedigen over de houding van 
leden ten opzichte van nieuwe leden en ten opzichte van 
de betrokkenheid van PvdA politici, zowel landelijk als 
lokaal:
• Bestuursportefeuille partijdemocratie, hoofdstuk 8.1
• Warm welkom, hoofdstuk 9.3
• De Zeepkist, hoofdstuk 10.4
• Netwerken, hoofdstuk 10.5

De volgende voorstellen hebben als doel de informele 
ontmoetingsdemocratie en de formele ledendemocratie te 
verbeteren:
• Ter discussie stellen van partijfunctionarissen,  
 hoofdstuk 8.2
• Motievolgsysteem en Ledenkamer, hoofdstuk 9.1
• Discussieplatform, hoofdstuk 10.1 
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“Gebruik maken van de denkkracht en ideeën van alle 
leden (...), dat zijn de grote ambities voor de leden-
democratie binnen de PvdA.” Zo staat te lezen in het 
rapport van de Tijdelijke Werkgroep Ledendemocratie. Om 
ook écht de partij van de ideeën te zijn, moet ideeën-
vorming alle ruimte krijgen. Dit vereist een open houding, 
ook als de aangekaarte ideeën gevoelig liggen. Op alle 
niveaus van de partij dienen processen en activiteiten zo 
ingericht te worden dat er continue input is van inzichten 
en ideeën van leden. Partijfunctionarissen kunnen deze 
ideeën oppakken en binnen hun domein implementeren 
om zo, gevoed door leden, impact te maken. 

5.1 Verzamel continu ideeën

Een mooi voorbeeld van hoe de PvdA gebruik heeft ge-
maakt van de denkkracht van haar leden én uitgenodigde 
niet-leden, is hoekanhetmorgenbeter.nl. Op deze website 
konden leden ideeën voor het verkiezingsprogramma 2021-
2025 indienen. Er stroomden 900 ideeën binnen van zo’n 
800 leden. Een groot aantal ideeën zijn verwerkt in het ver-
kiezingsprogramma. Een soortgelijk initiatief werd in 2018 
ondernomen door gewest Flevoland waardoor leden mee 
konden schrijven aan het programma voor de Staten-
verkiezingen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de 
boeg, organiseert Amsterdam thema-avonden waarin leden 
hun ideeën kunnen delen. Mooie initiatieven die ook moeten 
gebeuren, maar wel allemaal georganiseerd rondom  
verkiezingen. Het ophalen van ideeën bij leden zou continu 
moeten plaatsvinden. De verschillende gremia van de partij 
zouden het hele jaar door, als een soort, spons ideeën 
moeten ophalen bij leden en genodigde niet-leden.

5.2 Het ToekomstLab

Een initiatief waarbij los van verkiezingen, online én offline 
ideeën van leden werden opgehaald, was het Toekomst-
Lab. Er was een website waar leden binnen verschillende
thema’s ideeën konden insturen, op ideeën konden 
reageren en er waren kleinere bijeenkomsten door heel 
het land. Dit kwam samen in een groter offline event: het 
ToekomstLab. Hier konden leden met elkaar, onder 
begeleiding van moderators, over de eerder aangekaarte 
ideeën verder praten. Zo zijn er succesvolle ToekomstLabs 
geweest, mede omdat twee medewerkers op het partijbu-
reau zich ermee bezighielden. Toen één van hen stopte, is 
de verdere ontwikkeling ervan tot stilstand gekomen en de 
website offline gehaald. Dat is een groot gemis want deze 
thematische bijeenkomsten sluiten aan bij het versterken 
van ontmoetingsdemocratie.

De term ToekomstLab wordt echter nog wel gebruikt, 
namelijk voor de Politieke Ledenraad op 10 oktober 2020. 
Het indienen van moties en amendementen, is echter 
wezenlijk anders dan ideeën ophalen binnen de partij om 
zo de inhoudelijke discussie aan te wakkeren. Ook in het 
rapport van de Tijdelijke Werkgroep Ledendemocratie was 
al geagendeerd dat een Politieke Ledenraad expliciet als 
zodanig moet worden gepresenteerd: “Hanteer in de 
communicatie de juiste termen. Een Politieke Ledenraad 
moet als een Politieke Ledenraad gepresenteerd worden, 
en niet als een Toekomstlab. Een Toekomstlab dat niet ook 
een Politieke Ledenraad is, kan uiteraard wel als 
Toekomstlab worden gepresenteerd.” Deze aanbeveling 
verdient nog steeds navolging. 

Hoofdstuk 5: De partij als ideeënfabriek

Bespreek integratie

Het thema integratie staat deze eeuw prominent op de politieke agenda. Voor de PvdA is de omgang met het 
thema al een flinke tijd uitdagend geweest. De PvdA is veel verweten door anderen, deels onterecht maar deels 
ook terecht. Verschillende PvdA-politici hebben door de jaren heen uiteenlopende stellingnames voorgesteld en 
verdedigd. Omdat het thema integratie actueel is en dat de komende jaren ook blijft, is het noodzakelijk dat de 
PvdA hier stelling in neemt en die stellingname uitdraagt. Het thema immigratie is vanuit het sociaaldemocratische 
gedachtegoed relatief eenvoudiger aan te vangen dan het thema integratie. Dat kan echter niet resulteren in 
zwijgzaamheid over integratie, of in een positie waarin geen stelling wordt genomen. Het bespreekbaar maken 
van een uitdagend onderwerp als integratie, kan ook betrokkenheid van leden uitlokken. Door het thema integratie 
expliciet bespreekbaar te maken, werken partij en vereniging ook aan hun herkenbaarheid en aan hun 
toekomstige relevantie. Om een duurzame stellingname over integratie te creëren, zou niet geschroomd moeten 
worden om het gesprek met derden te voeren. Dit kunnen zowel individuen als organisaties zijn die de PvdA  
welgezind zijn (zoals bijvoorbeeld Vrij Links of VluchtelingenWerk Nederland), maar zij kunnen ook instanties zijn 
die verder van de PvdA af staan. Ook zou niet geschroomd moeten worden uit de rijke ideologische bagage van 
de PvdA te putten.  

https://www.pvda.nl/hoe-kan-morgen-beter/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/162704/pvda-vraagt-om-ideeen-voor-verkiezingsprogramma
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5.3 Agenda-setting van onderop

Het vinden van oplossingsgerichte ideeën voor de 
uitdagingen van vandaag en morgen, start met het 
verzamelen ervan. Dat moet georganiseerd worden op 
alle niveaus binnen de partij en verankerd worden in de 
processen en activiteiten. Om dit concreet te maken 
dienen gremia op lokaal, gewestelijk en landelijk niveau, 
toegang te hebben tot instrumenten waarmee zij het 
verzamelen van ideeën kunnen organiseren. Vervolgens 
moeten verzamelde ideeën ook door partijfunctionarissen 
worden opgemerkt. Zij moeten hiervoor open staan en 
kunnen de input van leden meenemen in hun werkpraktijk 
en, afhankelijk van het onderwerp, er concreet mee aan 
de slag gaan. Dit hele proces, waar ideeën van onderop 
ontstaan, geagendeerd worden, en na dialoog en debat 
mogelijk het werkdomein van PvdA politici betreedt, kan 
beschouwd worden als agenda-setting van onderop. Dit 
is een wezenlijk onderdeel van het verenigingsleven waar 
capaciteit voor zal moeten worden vrijgemaakt. 

5.4 Wegwijzer Toolbox partijdemocratie

De volgende concreet uitgewerkte adviezen dienen om 
agenda-setting van onderop te faciliteren en aan te 
moedigen:
• Bestuursportefeuille partijdemocratie, hoofdstuk 8.1
• Ledenraden, hoofdstuk 8.3
• Communicatie, hoofdstuk 9.2
• Stimuleren dialoog en agenda-setting van onderop,   
 hoofdstuk 10.1 t/m 10.6
  

Koester meerstemmigheid

De rode familie van sociaaldemocraten is bovenal een 
brede familie van maatschappelijk betrokken mensen 
die hun geloof in de sociaaldemocratie delen. Leden en 
partijfunctionarissen worden op verschillende manieren 
met uiteenlopende actuele maatschappelijke kwesties 
geconfronteerd. Het is onmogelijk en bovenal ook 
onwenselijk, dat zij allen dan precies dezelfde positie 
innemen. Om zowel informele ontmoetingsdemocratie 
als formele ledendemocratie te laten floreren, kan 
eenstemmigheid van leden en partijfunctionarissen ook 
niet gevraagd worden. Juich daarom meerstemmigheid 
binnen de ideologische bandbreedte van de sociaal-
democratie toe. Zowel leden als partijfunctionarissen 
moeten zich gesteund voelen om openlijk af te durven 
wijken van de dominante stellingname binnen de 
vereniging. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld 
gemeenteraadsleden openlijk aangeven een ander 
standpunt in te nemen dan de Tweede Kamerfractie. 
Hoewel media geneigd zijn dat breed uit te meten, 
hoeft de vereniging zich daar niets van aan te trekken. 
Wanneer media een verschil van opvatting uitver-
groten, is het aan alle leden om het hoofd koel te  
houden. Verschil van opvatting betekent niet  
automatisch een interne partijcrisis. Integendeel, een 
openlijk meningsverschil is een teken dat de vereniging 
leeft. Alle leden moeten zich veilig voelen om aan een 
laagdrempelige partijcultuur van meerstemmigheid 
binnen de ideologische bandbreedte van de sociaal-
democratie, deel te nemen. Om de grenzen van die 
bandbreedte te bepalen, zijn overigens ook 
ideeënuitwisseling en debat noodzakelijk. 
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Leden zijn allemaal eigenaar van de vereniging. Op het 
grote jaarlijkse partijcongres, maar ook tijdens een lokale 
algemene ledenvergadering, zijn het de leden die met hun 
stem de partijkoers bepalen. Wil de fractie na verkiezingen 
toetreden tot het kabinet? Dan is er een mandaat nodig 
van haar leden. Waar leden binnen ontmoetingsdemocratie 
informeel aan de vereniging bij kunnen dragen, rust er  
binnen de formele ledendemocratie een grote verantwoor-
delijkheid op hun schouders. De bewustwording hiervan 
moet onder leden aangemoedigd worden zodat zij beseffen 
over eigenaarschap te beschikken en dit ook innemen.

6.1 Een actieve vereniging

Leden van de PvdA zijn betrokken bij de partij en velen zijn 
ook actief binnen de partij. De één sluit zich aan bij een 
netwerk, de ander zit in het bestuur van de lokale afdeling, 
en weer een ander is actief binnen de campagne. Hoeveel 
van de leden er actief zijn is onbekend. Er is geen definitie 
van een actief lid en daardoor is het niet mogelijk het aantal 
actieve leden te meten. Maar met afdelingen, gewesten, 
erkende netwerken, actieve ledenclubs, werkgroepen, 
campagnevrijwilligers, etc. ontstaat het beeld van een groot 
aantal bevlogen en actieve leden. Dan zijn er nog leden die 
bijeenkomsten bezoeken, trainingen volgen, stemmen in 
het Stemlokaal of op het PvdA congres. Al met al beschikt 
de PvdA over een bijzonder levendig ledenbestand te  
beschikken met een groot aantal actieve leden.   

Dit beeld geldt echter niet voor de formele ledendemocratie. 
De actieve deelname van leden aan formele vormen van  
inspraak, is beperkt. Dat is een tekortkoming van het huidige 
verenigingsleven. Het zorgt er immers voor dat slechts een 
kleine groep van actieve leden invloed uitoefent via formele 
kanalen. Actief deelnemen aan de formele ledendemocratie 
zou daarom logischerwijs moeten volgen op het besef van 
eigenaarschap onder leden.

6.2 Participatie formele ledendemocratie

Bezoekersdata van de Ledenkamer en het Stemlokaal, de 
onlinesystemen die one person, one vote ondersteunen, 
wijzen uit dat deelname door leden maar een paar procent 
is en soms zelf minder dan 5% is. Ook worden het 
gebruiksgemak en de transparantie van deze systemen 
niet altijd gewaardeerd, zo bleek ook uit het onderzoek van 
de Tijdelijke Werkgroep Ledendemocratie. De ervaringen 
met deze systemen in aanloop naar het afgelopen 
verkiezingscongres onderstrepen deze conclusies 
nogmaals. Door de Permanente Werkgroep is in 2020 
ingezet op de organisatie van voorcongressen door alle 

gewesten. De opkomst was bij alle gewesten rond de 1% of 
zelfs lager. Bij de Politieke Ledenraad in oktober 2020, 
logde 1,45% van de leden in om mee te doen via het 
hiervoor opgezette online platform. De uiterst geringe 
deelname van leden aan formele ledendemocratie via 
online systemen, is wellicht het gevolg van de 
beeldvorming erover. Zoals een lid uit het Zorg Netwerk 
de lage participatie verklaart: “Moties en amendementen 
zijn meer voor de partijtijgers. Dat zit op de millimeter, dat 
is niet voor mensen die meer op de inhoud zijn.” De lage 
participatiegraad kan ook het gevolg zijn van de moeite die 
leden hebben om hun weg te vinden naar en binnen de 
online systemen.

Tegelijkertijd is deelname ook afhankelijk van de mate van 
eigenaarschap die leden ervaren en omzetten in actieve 
participatie. Zo waren op het hoogtepunt 7% van de leden 
digitaal aanwezig bij het verkiezingscongres. Hoewel dit 
nog altijd een relatief laag aantal betreft, was het bijna vijf 
keer zoveel als bij de Ledenraad in oktober. Uiteraard was 
het ook een belangrijk congres waar gestemd werd over 
het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Waar 
normaal gesproken nog geen 5% van de leden deelneemt 
aan het Stemlokaal, steeg dit naar 15% in januari toen de 
motie over de toenmalige lijsttrekker in stemming werd 
gebracht. In tegenstelling tot de zonet aangehaalde 
uitspraak van het Zorg Netwerk, zijn dit geen onderwerpen 
‘op de millimeter.’ En je ziet, leden nemen dan ook in veel 
grotere getalen deel. 

Hoofdstuk 6: Eigenaarschap 
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Tabel 1: Opkomst voorcongressen november 2020 in 
aanloop naar het verkiezingscongres januari 2021

Gewest Aantal leden* Opkomst aantallen Opkomst %
Flevoland 700 5 0,70%
Gelderland 4000 36 0,90%
Limburg 1680 35 2,08%
Noord-Brabant 3300 30** 0,90%
Noord-Holland 8883 95 1,06%
Utrecht 3500 40 1,14%
Zeeland 961 30 3,12%
Zuid-Holland 8000 40 0,50%
Drenthe*** 1640 19 1,09%
Friesland*** 2483 19 0,76%
Groningen*** 2357 19 0,76%
Overijssel*** 2454 15 0,60%

*Aantal leden is opgevraagd in maart. Aanname is dat het aantal 
leden per gewest november 2020 nagenoeg gelijk is.
**30 aanwezigen, maar na de inleiding van de voorzitter van de 
verkiezingsprogrammacommissie, Esther-Mirjam Sent, verlieten 
10 leden het voorcongres.
***Organiseerden samen het voorcongres met in totaal 72 
aanwezige leden

Participatie formele ledendemocratie in cijfers.

Tabel 2: Gebruik Ledenkamer in aanloop naar het  
verkiezingscongres januari 2021

Tabel 3: Gebruik Stemlokaal in aanloop naar het verkiezingscongres januari 2017

Tabel 4: Gebruik Stemlokaal in aanloop naar het verkiezingscongres januari 2021

Sep '16 Nov '16 Jan '17 Ledenraad Congres
Aantal dagen open 3,5 6,5 3,5
Aantal leden e-maillijst 44,5K 45,9K 46,3K
Aantal leden Stemlokaal 
volledig ingevuld 2K 1,2K 2,1K
Hoogst aantal leden ingelogd onbekend onbekend

Sep '20 Dec '20 Jan '21 Ledenraad Congres
Aantal dagen open 1,5 6,5 1,5
Aantal leden e-maillijst 40,8K 40,7K 40,2K
Aantal leden Stemlokaal 
volledig ingevuld 2,1K 1,1K 6,4K
Hoogst aantal leden ingelogd +/- 600 2914

Sep '20 Nov '20 Jan '21
Aantal dagen open 23 38 7
Totaal aantal bezoeken 5249 6958 8994
Uniek aantal pagina 
bezoeken van de meest 
bezochte 
motie/amendement 360 418 1112
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6.3 Verhogen aantal deelnemers 
ledendemocratie

Zoals eerder opgemerkt, ieder lid kan zelf besluiten hoe 
bevlogen hij of zij met het lidmaatschap omgaat. Dat geldt 
zowel voor deelname aan informele 
ontmoetingsdemocratie als voor deelname aan formele 
ledendemocratie. Tegelijkertijd is een hoger deelnemers-
aantal bij beiden gewenst. Een levendige ontmoetings-
democratie draagt bij aan ideeënvorming van onderop, en 
een grootschalige formele ledendemocratie vergroot het 
draagvlak van genomen besluiten. Het is daartoe wellicht 
noodzakelijk dat de ledendemocratie “minder op de 
millimeter” focust en inhoudelijk relevanter wordt. Met 
andere woorden, er moet ook iets wezenlijks op het spel 
staan. Daarnaast zal een meer levendige ontmoetings-
democratie ook bijdragen aan het aanjagen van 
deelname aan de formele ledendemocratie. Onderdeel van 
de opdracht aan de Permanente Werkgroep is het 
ontwikkelen van richtlijnen rondom communicatie over de 
formele ledendemocratie. Dit is in de toolbox uitgewerkt. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat een vast lid van het 
partijbestuur ledendemocratie actief opneemt als onderdeel 
van zijn of haar takenpakket.

6.4 Wegwijzer Toolbox partijdemocratie

Concrete adviezen in de toolbox die aansluiten op de notie 
van eigenaarschap zijn:
• Bestuursportefeuille partijdemocratie, hoofstuk 8.1
• Communicatie- en verenigingsstrategie, 9.2
• Warm Welkom, hoofdstuk 9.3
• Netwerken, hoofdstuk 10.5
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Uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van de NOS, blijkt 
dat de PvdA kiezer sterk is vergrijsd, slechts 19% is jonger 
dan 45 jaar.1 Dit geldt ook voor het ledenbestand, slechts 
15,56% is 40 jaar of jonger. Exacte cijfers zijn onbekend, 
maar het is heel aannemelijk dat onder de actieve leden 
verhoudingsgewijs veel gepensioneerden zijn. Hun inzet 
wordt uiteraard zeer gewaardeerd! Tegelijkertijd vormt het 
vergrijsde ledenbestand een groot risico voor de partij, 
zowel op de korte als op de lange termijn. Verjonging is dus 
noodzakelijk. 

7.1 Jongeren betrekken bij de sociaal-
democratie (zowel leden als niet-leden)

7.1.1 Thema’s die ertoe doen
Prof. dr. Sarah de Lange wijst erop dat jonge kiezers mind-
er loyaal zijn aan een partij.  Ze hebben vaak een set van 
één tot drie politieke partijen waar ze op stemmen. Deze 
set zit meestal meer aan de linker- ofwel de rechterkant. 
Op welke partij er uiteindelijk wordt gestemd is afhankelijk 
van actuele thema’s of bijvoorbeeld de lijsttrekker. Het feit 
dat jongeren minder loyaal zijn aan een politieke partij, 
betekent niet dat ze minder betrokken zijn bij de 
maatschappij en bij de politiek. Integendeel, de problemen 
op grote thema’s zoals klimaat, vinden ze vaak erger dan 
hun eigen onzekere situatie.

Het grote verschil tussen jongere en oudere kiezers zit 
op thema’s. Een voorbeeld: een jongere en oudere kiezer 
delen het standpunt op migratie, maar alleen bij de jongere 
kiezers beïnvloedt het de stemkeuze. De achterliggende 
verklaring is dat sociaal-culturele thema’s voor jongeren 
vaak veel belangrijker zijn. 

1 -  NOS, verkiezingen in-cijfers 

 

Om een brede groep kiezers en (potentiële) leden aan te 
spreken, is het leggen van de verbinding tussen traditionele 
sociaaleconomische en sociaal-culture thema’s essentieel. 
Zo gaat vrouwenemancipatie over sociaal-culturele en 
economische ongelijkheid. Daarnaast heeft dit thema altijd 
een grote rol gespeeld binnen de PvdA. En zo zijn tal van 
verbindingen te leggen. Een belangrijk thema voor jongeren 
is klimaat. Een lid uit de Taskforce Verjonging vertelt: “Ik 
merk dat veel jongeren zich niet willen committeren aan de 
PvdA omdat we niet genoeg op klimaat doen.” 

Hoofdstuk 7: Verjonging
Er is voor dit hoofdstuk gebruikgemaakt van de Peiling 
Jonge Leden welke is uitgevoerd onder 180 leden (ruim 
5% van alle leden tot en met 35 jaar). Tevens zijn er 
gesprekken geweest met leden van de Taskforce 
Verjonging, JS, een deelnemer van de Schaper-leergang 
en lid van zowel Meer Vrouwen in de Politiek als de FNV 
Denktank. Voor een wetenschappelijk perspectief is 
gesproken met prof. dr. Sarah de Lange, politicoloog aan 
de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar op 
de dr. J.M. den Uyl-leerstoel.

Tabel 5: PvdA-ledenaantal 
Aantal leden van 61 jaar en ouder groeit drie keer zo snel 
dan leden t/m 40 jaar. Aantal leden van 41-60 jaar daalt.

Tabel 6: TK 2021 Verdeling van stemmen naar  
leeftijdsgroep per partij

Leeftijd Ledenaantal:               2019 % 2021 % Groei
t/m 25 jaar 1403
t/m 30 jaar 2817
0-40 6197 15,4% 6400 15,56% + 0,16%
41-50 4185 10,4% 3937 9,57% -0,83%
51-60 6559 16,3% 5895 14,33% -1,97%
61 of ouder 23300 57,9% 24007 58,38% + 0,48%
Leeftijd onbekend onbekend onbekend 887 2,20% onbekend
Totaal 40243 41126

https://nos.nl/collectie/13860/artikel/2373083-verkiezingen-in-cijfers-hoge-opkomst-onder-jongeren-en-zorg-belangrijkste-thema
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De Lange voegt hieraan toe dat jonge PvdA-Kamerleden 
niet per se sociaal-culturele thema’s in hun pakket hebben: 
“Op klimaat zitten goede mensen, maar het zijn niet per se 
jongeren.” Om jongeren aan te spreken op voor hun  
belangrijke thema’s, zou de Kamerfractie kunnen overwe-
gen om aan die thema’s ook een jong gezicht te koppelen. 

7.1.2 Verbinding met maatschappelijke 
organisaties
Sarah de Lange wijst uit dat politieke partijen met  
kandidaten die verbindingen hebben met maatschappelijke 
organisaties, een stabieler electoraat hebben dan de 
PvdA de afgelopen jaren heeft gehad. Verbindingen met 
maatschappelijke organisaties is dus aan te moedigen. De 
oudere generatie partijleden is verbonden aan de vakbond; 
een waardevolle maatschappelijke partner. Daarnaast zijn 
er echter ook organisaties en samenwerkingsverbanden 
waar jongeren meer interesse in hebben. Dit zijn veelal 
tijdelijke en losse organisaties met een informele netwerk-
structuur, zoals Black Lives Matter. Vanuit partijfunctiona-
rissen kunnen actief verbindingen met deze organisaties 
gelegd worden. 

7.1.3 Wat betekent het lidmaatschap?
Voor leden is het niet altijd helemaal duidelijk wat lid-
maatschap van de partij inhoudt, en ook niet dat een lid 
stemrecht heeft binnen de partij. Ook zijn veel leden niet 
bekend met wat een lidmaatschap hen op het gebied van 
training en coaching te bieden heeft. Hierover moet 
duidelijker gecommuniceerd worden via kanalen waarop 
jongeren ook daadwerkelijk te vinden zijn.

7.2 Betrekken van jonge leden bij informele 
ontmoetingsdemocratie en formele 
ledendemocratie

7.2.1 Warm welkom
Zowel in de peiling onder jonge leden alsook in 
gesprekken met jongeren, wordt het welkomstbeleid 
aangekaart. Ter illustratie: “We kennen binnen de PvdA 
geen actieve cultuur van verwelkoming.” Of: “Het voelde 
alsof ik hartelijkheid eerst moest ‘verdienen’ voordat men 
het gesprek aanging met mij.” Ook blijkt dat het voor 
jongeren vaak lastig is om wegwijs te worden binnen de 
partij: “Je moet echt een paar jaar meelopen voordat je de 
weg kent en de juiste personen kunt aanspreken. Dat is 
heel jammer en daardoor haken veel jongeren af.” De PvdA 
heeft op dit moment een heel minimaal welkomstpakket dat 
bestaat uit een boek, een brief van de voorzitter, een maak-
een-ander-lid-flyer, en indien beschikbaar een exemplaar 
van ledenmagazine Rood en een flyer van een lopende 
actie. Geen informatie over hoe de partij en de vereniging 
werken, welke mogelijkheden er zijn voor leden en waar 
vragen gesteld kunnen worden. Hoe nieuwe leden verder 
persoonlijk worden verwelkomd en wegwijs worden gemaakt  
binnen de partij, is sterk afhankelijk van de afdeling waar 
het lid onder valt. Als gevolg daarvan heeft elk nieuw lid  
weer een andere ervaring, die helaas niet altijd positief 
blijkt te zijn. Zoals eerder benadrukt, bewustwording 

over de houding naar andere en bovenal nieuwe leden is 
noodzakelijk.

Naast bewustwording moeten er ook een aantal concretere 
stappen gezet worden. Nieuwe leden dienen direct bij  
aanvang van het lidmaatschap geïnformeerd te worden 
over de partij en de vereniging, hoe deze werken en wat 
zij daarin kunnen betekenen. Zo wordt mogelijk wat een 
jonger lid had verwacht: “Van de PvdA verwacht ik 
interesse in nieuwe leden. Om zo gelijk gebruik te maken 
van de nieuwe energie die binnenkomt.”  Voor bestaande 
leden, die mogelijk niet actief zijn maar dat wel willen 
worden, moet deze informatie ook eenvoudig te 
bemachtigen zijn. Dit vergt meer dan slechts het online 
beschikbaar maken van de statuten. Leden moeten soms 
nou eenmaal bij de hand genomen worden. Maak 
bijvoorbeeld instructiefilmpjes die makkelijk te vinden zijn.

7.2.2 Regels versus inhoud
Ledendemocratie lijkt door jongeren geassocieerd te 
worden met procedures en regels. Die associatie 
ontmoedigt deelname aan de formele ledendemocratie. 
Ook heerst de indruk bij jongeren en trouwens ook bij 
netwerken, dat het traject rondom moties en 
amendementen veelal over details gaat en niet over 
fundamentele inhoudelijke thema’s. Zij willen discussiëren 
en debatteren over thema’s die ertoe doen. Een motie of 
amendement kan een resultaat zijn, maar is nooit een doel 
op zich. Hierdoor wordt nogmaals de noodzaak benadrukt 
van de wisselwerking tussen informele ontmoetings-
democratie en formele ledendemocratie. Die wisselwerking 
is momenteel echter vrijwel afwezig, waardoor moties en 
amendementen zijn verworden tot doel van het  
lidmaatschap.

De wensen van jongeren om meer te discussiëren en 
debatteren over wezenlijke onderwerpen, sluiten aan bij de 
eerder geformuleerde ambities van informele ontmoetings-
democratie. Tegelijkertijd zijn leden óók geïnteresseerd in 
formele ledendemocratie. Zo is de verlaging van de BTW 
op biologische voedingsmiddelen in het verkiezings- 
programma gekomen dankzij een amendement van een 
nieuw en jong lid. Een lid van de Taskforce Verjonging gaf 
daarnaast aan: “De ToekomstLabs waren een interessant 
platform voor ontmoeting en kennisdeling maar zouden ook 
een sterkere opvolging kunnen krijgen.” Deze uitspraak 
onderschrijft de noodzaak voor de wisselwerking tussen 
informele ontmoetingsdemocratie en formele  
ledendemocratie. 

7.2.3 De verpakking van de inhoud 
Wollig en formeel taalgebruik moet in de communicatie 
naar leden toe vermeden worden. Jongere en andere leden 
zijn er wellicht niet altijd aan gewend. Informatie die 
cruciaal is voor leden om deel te nemen aan zowel informele 
ontmoetingsdemocratie als formele ledendemocratie, moet 
op een laagdrempelige manier overgebracht worden. Dit 
geldt ook voor nieuwsbrieven en mailings: schrijf deze  
liever kort en bondig dan uitgebreid en onduidelijk, en
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schroom niet om beeld te gebruiken. Een vaste  
communicatieadviseur met ledendemocratie als onderdeel 
van het takenpakket zou hierop kunnen letten.

Bij evenementen die plaatsvinden als onderdeel van  
informele ontmoetingsdemocratie, zijn aankleding en 
locatie van belang. Een aansprekende locatie met een 
prikkelende spreker en interactie tussen leden, met mogelijk 
een borrel en muziek achteraf. De TaskForce Verjonging 
meldt dat jongeren ook bereid zijn om zelf bijeenkomsten te 
organiseren. Ze weten alleen vaak niet hoe ze dit moeten 
initiëren en waar ze moeten zijn om dit realiseren. Dit soort 
actiegerichte grassroots-initiatieven zouden actief  
gestimuleerd en ondersteund moeten worden. Er is zelfs 
een activiteitenpot voor met €228.500,- waarvan in 2020 
slechts €58.927,- is gebruikt.

7.3 Verbreding onder jongeren

De Tweede Kamerverkiezingen hebben laten zien dat 
de PvdA niet verworden is tot een partij die overwegend 
hoogopgeleide kiezers aantrekt. Kiezers zijn voor de helft 
hoogopgeleid en voor de andere helft middelbaar of laag-
opgeleid. Puur gekeken naar opleidingsniveau heeft de 
partij dus niet haar hele traditionele brede achterban ver-
loren1.  Jongere leden van de PvdA zijn volgens de Task-
force Verjonging overwegend wit, man, hoogopgeleid en 
woonachtig in een stad. Hoewel deze leden zeer welkom 
zijn bij de partij, is verbreding onder jongeren ook 
noodzakelijk. Daarom moet er naast de Jonge Socialisten 
en studenten actief ingezet worden op het benaderen en 
aanspreken van praktisch geschoolde jongeren. 

7.3.1 Spreiding van kennis, macht en inkomen
Sociaaldemocratie is gericht op de spreiding van kennis, 
macht en inkomen. Degenen die hoogopgeleid zijn kunnen 
kennis, macht en inkomen eenvoudiger verwerven dan 
degenen die lager opgeleid zijn. Wanneer het ledenbestand 
ongebalanceerd is en voornamelijk uit hogeropgeleiden 
bestaat, dan raken zowel de vereniging als de partij  
aansluiting kwijt met de historische en uit de ideologie 
voortkomende achterban. In dat scenario raken partij en  
ideologie van elkaar ontkoppeld, wat het functioneren van 
de eerste en het behartigen van de tweede, bemoeilijkt.

7.3.2 Precariaat
Veel lager opgeleiden zijn in de hedendaagse samenleving 
onderdeel van het zogenaamde precariaat: de maat- 
schappelijke klasse die een gebrek aan bestaanszekerheid 
ervaart. Degenen die afhankelijk zijn flexibele arbeids- 
contracten, hoge particuliere huur, of gebukt gaan onder 
schulden, kunnen niet bouwen aan hun toekomst. Ook 
maakt de inrichting van de samenleving het voor hen  
moeilijk om regie te voeren over het eigen leven en zo de 
situatie van afhankelijkheid en onzekerheid te veranderen. 

1 - NOS, verkiezingen in-cijfers 

Het precariaat is een aanhoudende zorg voor de sociaal-
democratie. Om bekend te zijn met de uitdagingen waar 
het precariaat mee wordt geconfronteerd, is aanwezigheid 
van leden ervan in zowel de partij als de vereniging hoog-
nodig. Alleen zo kan de partij zich effectief informeren over 
de beleidskeuzes die nodig zijn om het precariaat op te 
heffen en de leden ervan een volwaardige rol in de 
samenleving te laten spelen.

7.3.3 Investeren in de toekomst
Door meer praktisch geschoolde jongeren aan zowel de 
partij als de vereniging te binden, investeren we ook in de 
toekomst van beiden. Toekomstige PvdA-politici moeten 
immers in de samenleving geworteld zijn. Om hun  
vertegenwoordigende functie uit te kunnen voeren, zijn 
politici nodig met een praktisch geschoolde en/of met een 
meer kwetsbare sociaaleconomische achtergrond. Door 
(potentieel) politiek talent actief onder hen te scouten, 
kunnen de PvdA-politici van de toekomst gevonden 
worden. Voorkomen moet immers worden dat politici van 
de PvdA voornamelijk uit de (hogere) middenklasse 
afkomstig zijn. Ook moet de PvdA voor de rekrutering van 
vertegenwoordigers niet terugvallen op de zogenaamde 
parapolitici: individuen die werkzaam waren voor de partij 
of voor politici van de partij.

7.4 Wegwijzer Toolbox partijdemocratie

Concrete adviezen in de toolbox die aansluiten op 
verjonging zijn:
• Bestuursportefeuille partijdemocratie, hoofdstuk 8.3
• Communicatie, hoofdstuk 9.2
• Warm Welkom, hoofdstuk 9.3
• Netwerken, hoofdstuk 10.5
• Mix online en offline bijeenkomsten, hoofdstuk 10.6

Tabel 7: TK 2021 Verdeling van stemmen naar  
opleidingsniveau per partij
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De opdrachtbeschrijving die het partijbestuur bij de Perma-
nente Werkgroep heeft neergelegd bestaat uit een groot 
aantal praktische vragen. Deze vragen zijn gebaseerd op 
de aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke  
Werkgroep. Om zo goed en compleet mogelijk oplossingen
voor deze praktische vraagstukken te geven, is deze 
toolbox ontwikkeld.

Zowel de toolbox en het uiteindelijke advies van de 
Permanente Werkgroep, zijn erop gericht om verbindingen 
te leggen tussen leden, en tussen leden en de partij. Deze 
verbindingen worden gesteund door een sterk fundament 
van transparante processen, duidelijke communicatie en 
instrumenten die de dialoog en agenda-setting van onderop 
bevorderen om zo de informele en formele inspraak in 
goede banen te leiden. 

Impact op statuten

Wanneer het partijbestuur specifieke tools wil implemen-
teren, dan adviseert de Permanente Werkgroep dit te doen 
voor een experimenteerperiode van twee jaar. In deze twee 
jaar kunnen de tools worden getest, geëvalueerd en verder 
verbeterd. Wanneer nodig, kan na twee jaar de verbeterde 
versie van de tool worden voorgelegd aan het congres om 
opgenomen te worden in de statuten van de partij. 

Hoofdstuk 8: Transparante 
processen
8.1 Bestuursportefeuille partijdemocratie  
(onbezoldigd)

8.1.1 Opdracht
Het uitwerken van een bestuursportefeuille partijdemocratie 
was geen onderdeel van de opdrachtbeschrijving.

8.1.2 Advies en argumentatie
Wanneer wij als partij willen dat alle leden gebruikmaken 
van hun stem, dient partijdemocratie ingebed te zijn in alle 
gremia van de PvdA. Besturen van afdelingen, gewesten, 
netwerken en het landelijke partijbestuur dienen de  
waarborging van informele en formele ledeninspraak als 
belangrijk onderdeel van hun rol te zien. Om ervoor te  
zorgen dat beide aandacht krijgen én ze vooral veel meer 
aan elkaar te verbinden, adviseert de Permanente  
Werkgroep om partijdemocratie als verplichte portefeuille 
op te nemen binnen deze gremia. Deze portefeuille zal 
een belangrijke rol moeten vervullen binnen een specifieke 
bestuursrol. Hier dient dan ook rekening mee worden  
gehouden in de werving van deze specifieke bestuurder, 
het onderwerp partijdemocratie moet diegene aanspreken 
om er vervolgens écht mee aan de slag te gaan. Hieronder 
een eerste voorstel voor taken en verantwoordelijkheden 
die onder deze bestuursportefeuille vallen.

Taken en verantwoordelijkheden: kennis
• Naast de werking en waarde van partijdemocratie, is het  
 bestuurslid op de hoogte van relevante statuten,   
 processen en regelementen. 
• Zorgt ervoor dat de rest van het bestuur de minimaal   
 benodigde basiskennis bezit over de waarde en werking  
 van de partijdemocratie.  

Taken en verantwoordelijkheden: waarborgt agenda-setting 
van onderop
• Het bestuur is goed op de hoogte van onderwerpen die  
 leden belangrijk vinden en laat deze terugkomen tijdens  
 bijeenkomsten. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt  
 van een (jaarlijks) ledenpanel.
• Voor bijeenkomsten wordt waar mogelijk gebruik  
 gemaakt van agenda-setting van onderop. Hiervoor kan  
 een aanmeldingsformulier ingezet worden, zodat leden  
 kunnen aangeven wat ze van een bijeenkomst 
  verwachten, welke vragen zij hebben, etc.

Taken en verantwoordelijkheden: stimuleert ledeninspraak
• Leden zijn op de hoogte van hun recht tot inspraak  
 – denk aan melding hiervan op de website,  
 nieuwsbrieven, nieuwe ledendag, ALV’s, etc.
• Verbindt zoveel mogelijk op relevante wijze de  
 ontmoetingsdemocratie met de ledendemocratie.   
 Bijvoorbeeld in de aanloop naar het congres, waarbij  
 afdelingen, gewesten en ook netwerken gebruik kunnen  
 maken van het format voorcongressen nieuwe stijl, zie  
 hoofdstuk 10.2. 

Taken en verantwoordelijkheden: verantwoording
• Belangrijke evenementen worden op een gedegen en  
 zorgvuldige wijze geëvalueerd, inclusief terugkoppeling 
 aan leden. Hiervoor kan gebruikt worden gemaakt van  
 Ledenpanels.
• Minimaal twee keer per jaar communiceert het bestuur  
 aan leden wat zij heeft gedaan met de ideeën van leden. 
• Er wordt bijgehouden welke leden zij bereikt binnen 
 zowel de ontmoetings- als de ledendemocratie.  
 Belangrijkste reden hiervoor is om te kunnen meten of,  
 zoals gewenst, er verbreding ontstaat onder  
 deelnemers aan de partijdemocratie, maar ook om meer  
 inzicht te krijgen in de behoeftes van leden.
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8.1.3 Capaciteit en uitvoering
Om 8.1.2  te kunnen uitvoeren, dient extra capaciteit op het 
partijbureau vrijgemaakt te worden. Deze medewerker zal 
onder meer verantwoordelijk worden voor het aanjagen van 
onderstaande acties.

• De medewerker draagt zorg dat het CLB/partijbureau  
 een training ofwel een trainingsprogramma gaat  
 ontwikkelen over partijdemocratie. Hiervoor kan gebruikt  
 worden van de kennis van de Permanente Werkgroep  
 en het presidium. Deze training, ofwel het trainings- 
 programma, zal minimaal twee keer per jaar worden   
 gegeven aan bestuursleden met partijdemocratie in hun 
 portefeuille. Deze bestuursleden dragen op hun beurt  
 zorg dat binnen het eigen bestuur genoeg basiskennis  
 aanwezig is over partijdemocratie. 
• Wat de mimimaal benodigde basiskennis is over  
 partijdemocratie voor besturen zal moeten worden  
 bepaald bij het opzetten van de training ofwel het  
 trainingsprogramma. 
• Vanuit het partijbureau komen communicatiematerialen  
 beschikbaar over partijdemocratie die besturen kunnen  
 gebruiken in hun communicatie naar leden. 
• Vanuit het partijbureau komen er instructies en een  
 simpele werkwijze beschikbaar waarmee besturen   
 gemakkelijk aanmeldformulieren voor bijeenkomsten  
 kunnen verwerken en bijhouden of deelname aan de   
 partijdemocratie verbreed. 
• Om Ledenpanels te kunnen aanbieden als instrument  
 aan besturen (afdelingen, gewesten, netwerken en  
 landelijk) dienen deze worden geprofessionaliseerd en  
 de kwaliteit geëvalueerd – zie hiervoor het advies over  
 Ledenpanels, 10.3.

8.2 Ter discussie stellen partijfunctionarissen 

8.2.1 Opdracht 
In januari 2021 ontving de Permanente Werkgroep het  
verzoek om na te denken over hoe we om kunnen gaan 
met moties tegen partijfunctionarissen.

8.2.2 Advies
De Permanente Werkgroep is unaniem van mening dat 
partijfunctionarissen door leden ter discussie gesteld  
moeten kunnen blijven worden met betrekking tot hun  
functioneren. Dit dient op zorgvuldige wijze te gebeuren 
binnen de ledendemocratie – en bijvoorbeeld niet via de 
media. Het huidige proces om partijfunctionarissen ter  
discussie te stellen binnen de ledendemocratie schiet  
momenteel te kort en dient te worden verbeterd.

8.2.3 Argumentatie
De mogelijkheid om partijfunctionarissen ter discussie te 
stellen, is belangrijk om de balans tussen macht en  
tegenmacht binnen een politieke vereniging te kunnen  
waarborgen. Tegelijkertijd schiet het onlinekanaal dat  
hiervoor binnen de formele ledendemocratie beschikbaar is 
te kort. Leden kunnen momenteel enkel in de Ledenkamer 
een motie indienen. Hierbij wordt het interne debat, maar 

ook hoor en wederhoor tussen beide partijen vrijwel volledig 
overgeslagen. Het creëren van wederzijds begrip en inzicht 
in waarom bepaalde (lastige) besluiten zijn genomen, wordt 
binnen dit proces niet tot nauwelijks gestimuleerd. Zij wordt 
zelfs bijna onmogelijk gemaakt. Ook zal het gesprek, als 
het al plaatsvindt, veelal te laat plaatsvinden. Dit is een 
zeer ongewenste situatie die zelfs schadelijk kan zijn voor 
de partij. Met een andere aanpak, waarbij we de discussie 
omtrent partijfunctionarissen zorgvuldig begeleiden, kunnen 
we dit wellicht voorkomen. 

8.2.4 Uitwerking advies
In lijn met hoofdstuk 4, Cultuur, gedrag en vertrouwen, 
adviseert de Permanente Werkgroep dat wanneer 
partijfunctionarissen ter discussie worden gesteld door een 
groeiende groep partijleden, dit al binnen de ontmoetings- 
democratie gesignaleerd en opgepakt wordt. Mensen  
kunnen en mogen het oneens zijn binnen de PvdA! Echter, 
in plaats van eenzijdige moties, of uitingen in de media, 
staat de dialoog en het creëren van wederzijds begrip in de 
ontmoetingsdemocratie centraal. De Permanente  
Werkgroep stelt daarom een nieuw proces voor die het 
proces van ontmoetings- tot en met ledendemocratie  
zorgvuldig moet begeleiden.

Ter discussie stellen partijfunctionarissen in de 
ontmoetingsdemocratie
• Het is de verantwoordelijkheid van het dichtstbijzijnde  
 PvdA gremium (afdelingen, gewesten, netwerken of   
 landelijk) om zo snel mogelijk de angel uit de discussie  
 te halen door een gesprek in besloten setting aan te   
 gaan tussen betrokken leden en de partijfunctionaris 
 Bestuursleden die de nieuwe portefeuille partijdemocratie 
 gaan beheren, zullen hierbij een belangrijke rol spelen.
• Afhankelijk van de gevoeligheden en de situatie, maar  
 wanneer er een duidelijk inhoudelijk component is, kan  
 er een themabijeenkomst worden georganiseerd waarbij  
 de partijfunctionaris gemaakte beslissingen kan  
 toelichten.  

Door in de ontmoetingsdemocratie als partij niet weg te 
kijken maar de dialoog op te zoeken, nemen we onze leden 
en eventuele zorgen serieus. Tevens, door vroeg in het  
proces van groeiende onvrede over het functioneren van 
een partijfunctionaris in te grijpen – en het niet onderhuids 
te laten doorsudderen, is er enerzijds een kans dat we 
voorkomen dat partijfunctionarissen oneigenlijk onder vuur 
komen te liggen, en anderzijds kunnen functionarissen  
en/of leden op een zakelijke en degelijke manier hun 
conclusie trekken.
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Ter discussie stellen partijfunctionarissen in de  
ledendemocratie
Momenteel wordt een motie in de Ledenkamer tegen een 
partijfunctionaris behandeld zoals iedere andere motie. De 
Permanente Werkgroep adviseert dat dit proces met meer 
zorg dient te worden begeleid. Hiervoor doet zij onderstaand 
voorstel - al blijft nadrukkelijk de insteek dat dit soort  
gevoeligheden zoveel mogelijk in de ontmoetingsdemocratie 
opgelost moeten worden. 

Ledenkamer 
Leden kunnen in de Ledenkamer een partijfunctionaris ter 
discussie stellen door:

• Stap 1: Een formulier in te vullen waarbij wordt gevraagd  
 om de naam van de partijfunctionaris, het onderwerp en  
 een eerste onderbouwing. Er wordt nadrukkelijk niet   
 om een dictum gevraagd.

• Stap 2: Het formulier wordt beoordeeld door het  
 presidium die contact opneemt met de indiener.

• Er wordt gekeken naar wat de onderliggende  
  motivatie en meer uitgebreide onderbouwing is   
  voor de motie. Het presidium geeft inhoudelijk geen  
  oordeel noch wordt er advies gegeven. 

• De eventuele vervolgprocedure wordt toegelicht.
• Indien dit nog niet is gebeurd, kan in besloten setting  

  een gesprek worden ingepland tussen de indiener en  
  de partijfunctionaris. Wanneer er meerdere indieners  
  zijn, kan dit gesprek eventueel met meerdere  
  indieners worden gehouden. (De Permanente Werk 
  groep heeft vertrouwen in de leden. Zij ziet geen  
  risico dat er plots zoveel leden partijfunctionarissen  
  ter discussie gaan stellen dat deze aanpak onuitvoer- 
  baar zou worden. Tevens, zoals eerder aangegeven,  
  van leden zelf kan ook meer verantwoordelijkheid,  
  eigenaarschap, gevraagd worden.) 

• Stap 3: Wanneer de indiener na een gesprek alsnog de  
 motie wil doorzetten, verschijnt de motie in de Leden- 
 kamer, inclusief een reactie van de partijfunctionaris. Er 
 kan nog niet gestemd worden, wel kunnen mensen zich  
 aanmelden voor een ledengesprek.  

• Stap 4: Er wordt een informeel ledengesprek gefaciliteerd 
  tussen leden en de partijfunctionaris waarbij de dialoog  
 en het creëren van wederzijds begrip wederom centraal  
 staat. Op basis van dit gesprek kunnen leden  
 geïnformeerd besluiten de motie wel/niet te steunen.   
 De motie heeft net als andere moties 100 steun- 
 verklaringen nodig om door te gaan naar het Stemlokaal. 
  Het ledengesprek wordt bij voorkeur fysiek geoganiseerd. 
  Wie dit organiseert is afhankelijk van de situatie en kan  
 nader uitgewerkt worden. 

8.2.5 Capaciteit en kosten
Dit zijn met name IT-kosten voor aanpassingen in de 
Ledenkamer, zie hiervoor appendix II.

8.3 Aantal ledenraden 

8.3.1 Opdracht 
De Permanente Werkgroep is gevraagd advies te geven 
over het aantal ledenraden. 

8.3.2 Advies
De Permanente Werkgroep adviseert om een norm van 
minimaal één congres en twee Politieke Ledenraden per 
jaar te hanteren. Echter, wanneer daar aanleiding voor is, 
kan in overleg met de Verenigingsraad hiervan worden 
afgeweken. De partij kan in dit geval volstaan met één  
Ledenraad in het jaar, maar dient dit dan wel te verantwoor-
den naar haar leden. Tevens zullen de ledenraden en het 
congres verspreid over het jaar georganiseerd dienen te 
worden, bijvoorbeeld één in het voorjaar en één in het  
najaar. Op deze manier hebben leden gedurende het jaar 
de kans om zowel adviserend (Ledenraad) en beslissend  
(Conges) zich te kunnen wenden tot de partijtop. Daarnaast 
dienen er genoeg andere mogelijkheden voor ontmoetingen 
plaats te vinden. De Spoedeisende Ledenraad kan een 
reguliere Politieke Ledenraad niet vervangen. 

Aanvullend op bovenstaande, Politieke Ledenraden vallen 
onder de formele ledendemocratie en gaan gepaard met 
het insturen van moties en/of amendementen. De Ledenraad 
zelf is dan ook niet veel meer dan het stemmen op het 
afhandelingsvoorstel en eventuele moties en amendementen. 
Wanneer hier niet inhoudelijk over wordt gesproken, dan 
is het formele gedeelte soms al met zo’n 10 minuten klaar. 
Programmering hieromheen, behoort dan ook tot de  
ontmoetingsdemocratie. Een Ledenraad kan dus juist een 
kans zijn om de ontmoetingsdemocratie te versterken. 
Daarnaast zijn meer informele ledengesprekken  
aanbevelenswaardig. 

8.3.3 Uitwerking advies en argumentatie

Het proces en tijdslijnen
De data van de twee ledenraden worden vier jaar van 
tevoren in optie gezet – en tot drie maanden van tevoren 
kan worden geschoven met de data. Daarna dient deze te 
worden gecommuniceerd naar de leden. Deze tijdslijnen 
hebben als doel om ad hoc werken sterk te verminderen. 
Nu kan een niet-spoedeisende Politieke Ledenraad tot drie 
weken van tevoren aangekondigd worden. Dit zorgt voor 
onnodig veel druk op de organisatie, maar ook leden  
moeten plots tijd vrij maken in de agenda om de Politieke 
Ledenraad voor te bereiden en aanwezig te zijn. 

Agenda-setting van onderop
De statuten schrijven voor dat op verzoek van 750 leden 
op een eerstvolgende Politieke Ledenraad een agendapunt 
kan worden opgevoerd. Om agenda-setting van onderop te 
creëren, adviseert de Permanente Werkgroep dat er  
standaard een blok komt waarbij één of meerdere 
onderwerpen worden besproken waarvan we weten dat 
leden deze belangrijk vinden. De ontmoetingsdemocratie, 
Ledenpanels, het van tevoren uitvragen van onderwerpen,
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en het introduceren van de Zeepkist, zijn allemaal  
instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat we als partij 
goed op de hoogte te zijn van de onderwerpen waar leden 
het over willen hebben. 

Betrokkenheid partijtop Politieke Ledenraad 
Een Ledenraad heeft een adviserend karakter met  
betrekking tot de politieke koers en de uitvoering ervan.
Wanneer we het écht belangrijk vinden dat we op deze  
thema’s naar leden luisteren, dan zouden net als met 
een congres, leden van het partijbestuur, de fracties in de 
Tweede Kamer, Eerste Kamer en van de delegatie in het 
Europees Parlement, alsmede bewindspersonen die lid zijn 
van de partij, aanwezig moeten zijn bij een Ledenraad.

Terugkoppeling en communicatie naar leden 
De uitkomsten van moties, amendementen, maar ook 
inzichten die gesprekken met leden hebben opgebracht, 
worden meegenomen als advies en hierover wordt actief 
naar leden gecommuniceerd, ofwel een terugkoppeling 
gegeven. Als laatste adviseert de Permanente Werkgroep 
dat terminologie op een consistente wijze dient te worden 
toegepast, om zo meer duidelijkheid te creëren naar leden 
wat een Politieke Ledenraad is en wat ze kunnen  
verwachten. Mocht blijken dat de term ‘Politieke Ledenraad’ 
niet aansprekend genoeg is, dan dienen we daar een  
andere naam voor te vinden. Deze naam dienen we dan 
richting leden te positioneren en consistent te gebruiken. 

Richtlijnen Spoedeisende Politieke Ledenraad 
Een Spoedeisende Politieke Ledenraad wordt  
georganiseerd wanneer de politieke actualiteit daarom 
vraagt. Daar zij vaak om een hele specifieke kwestie gaat, 
is er vrijwel geen ruimte voor andere onderwerpen die 
leden ook belangrijk vinden. De Permanente Werkgroep 
vindt het belangrijk dat het gesprek tussen leden en leden 
en de partijtop op regelmatige basis wordt gevoerd, dit 
draagt bij aan draagvlak voor de koers én PvdA-politici.  
Om deze reden kan een Spoedeisende Politieke Ledenraad 
nooit een vervanging zijn van een reguliere Politieke  
Ledenraad. Wanneer een Spoedeisende Politieke Leden-
raad nodig is, kan zij naast de reguliere Ledenraad snel en 
in een uitgeklede vorm – er ligt immers een hele specifieke 
vraag voor – georganiseerd worden. 

8.3.4 Capaciteit en kosten
De Permanente Werkgroep begrijpt dat er met name 
uitdagingen zijn met betrekking tot capaciteit. Echter, 
wanneer IT-processen in de Ledenkamer en het Stemlokaal 
worden gestroomlijnd, kan er flinke winst gemaakt worden 
op gebied van capaciteit. Tevens, het pure formele gedeelte 
van de Politieke Ledenraad kan in vrij uitgeklede vorm 
plaatsvinden indien nodig. Een aantrekkelijke programmering 
eromheen, is met name een versterking van de  
ontmoetingsdemocratie wanneer agenda setting van  
onderop wordt toegepast. Een Politieke Ledenraad kan dus 
heel goed een combinatie zijn van beide en daarmee de 
gehele partijdemocratie versterken. 

9. IT en communicatie 

9.1 Motievolgsysteem en Ledenkamer 

9.1.1 Opdracht
De Permanente Werkgroep is gevraagd criteria te  
formuleren waaraan een motievolgsysteem moet voldoen 
en kaders te geven voor de ontwikkeling en optimalisering 
van de Ledenkamer. 

9.1.2 Advies
De kaders waarmee de Permanente Werkgroep deze 
opdracht heeft aangevlogen zijn: 
• Het proces en de afzonderlijke systemen  
 gebruiksvriendelijker maken voor leden.
• Het proces inzichtelijker en transparanter maken voor  
 leden.
• Efficiëntieslag met betrekking tot de uitvoerbaarheid van  
 het proces.

De Permanente Werkgroep adviseert om instrumenten als 
het motievolgsysteem, de Ledenkamer en het Stemlokaal 
op den duur, ofwel zo snel als mogelijk, niet alleen voor het 
landelijk, maar ook voor afdelingen en gewesten 
beschikbaar te stellen. De uitwerking van het advies dient 
dan ook met die toekomstvisie gelezen worden. 

9.1.3 Uitwerking advies

Quick win-optie binnen Mijn PvdA
In Mijn PvdA (eventueel ook op pvda.nl) een pagina maken 
met een tijdslijn waarop je kan doorklikken naar de  
verschillende stappen binnen de partijdemocratie. Op deze 
manier maken we het proces, met alle processtappen, 
inzichtelijker en kunnen leden direct doorklikken naar de 
afzonderlijke systemen. 

Processtappen:  
• Discussieplatform 
• Ledenkamer
• Stemlokaal
• Congres – stemtool 

Deze quick win is nuttig en kan technisch doorgevoerd 
worden. Naast inzichtelijker, leidt het verder niet tot meer 
verbeteringen zoals genoemd bij 9.1.2. 

Motievolgsysteem
De Permanente Werkgroep pleit voor een track en trace 
systeem waarbij ieder lid in één oogopslag, en net als met 
een postpakket, op basis van een nummer precies kan zien 
waar een motie of amendement zich in het proces bevindt. 
Zo zou elk lid toegang moeten hebben tot een overzicht 
van eigen en gesteunde moties/amendementen en de  
status. Echter, de huidige IT-infrastructuur rondom het 
proces van moties en amendementen bestaat uit vijf  
verschillende stappen met elk een eigen systeem en
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(handmatige) verwerkingsmethode. Dit maakt het huidige 
proces niet heel geschikt voor een track en trace systeem. 
Toch kan er een eerste stap worden gemaakt met een track 
en trace systeem. Zo zouden we het Stemlokaal op  
hetzelfde systeem als de Ledenkamer kunnen laten draaien. 
Dit betekent dat we dan alle moties/amendementen aan 
een simpele vorm van een track en trace systeem zouden 
kunnen koppelen. 

Ledenkamer
Uit het rapport van de Tijdelijke Werkgroep bleek onder 
meer dat leden de Ledenkamer niet altijd even 
gebruiksvriendelijk vonden en leden mistten een 
discussiefunctionaliteit. 

Gebruiksvriendelijkheid 
De Permanente Werkgroep adviseert dat er geïnvesteerd 
dient te worden in goede communicatie over hoe je moties/
amendementen indient en waarom je dat zou doen, zodat 
voor leden duidelijk wordt wat überhaupt de bedoeling is 
van de Ledenkamer en hoe het werkt. Hiervoor zou wellicht 
een explainer video ingezet kunnen worden. Aanvullend 
doet de werkgroep een aantal andere concrete verbeter-
voorstellen op basis van het gebruik van de Ledenkamer in 
aanloop naar de Ledenraad oktober 2020 en het Congres 
januari 2021.

• Het formulier om moties in te dienen dient overeen te  
 komen met het format waarin leden wordt gevraagd hun  
 moties te schrijven. Dit is reeds doorgevoerd en staat  
 klaar in de nieuwe versie van de Ledenkamer.
• Het indienen van amendementen dient overeen te  
 komen met het format waarin leden wordt gevraagd   
 hun amendementen te schrijven. 
• In de Ledenkamer kun je op één plek je amendement  
 indienen en op een andere plek een amendement   
 steunen. Je kan amendementen vervolgens filteren op  
 verschillende criteria, in ieder geval op hoofdstuk. 
• Om ervoor te zorgen dat er niet op moties of  
 amendementen kunnen worden gestemd die niet aan  
 het format voldoen, wordt er een review stap ingebouwd  
 voor het presidium. Wanneer een motie/amendement  
 akkoord is, dan pas wordt deze zichtbaar in de Leden- 
 kamer. Wanneer de motie/amendement niet voldoet  
 dan kan de indiener deze aanpassen. Als uiteindelijk 
 een motie/amendement wordt afgewezen dan wordt   
 hier door het presidium een onderbouwende tekst aan 
 meegegeven en kan er niet op worden gestemd, maar  
 is deze in het kader van transparantie wel opzoekbaar  
 in de Ledenkamer. (In de huidige Ledenkamer zijn alle  
 moties en amendementen direct zichtbaar, ook wanneer  
 ze niet aan het format voldoen - of wanneer een lid een  
 motie indient dat eigenlijk een amendement is.)

Discussiefunctionaliteit
Zie hiervoor 10.1, discussieplatform en ledengesprekken.

Stemlokaal
Het Stemlokaal werd in het rapport van de Tijdelijke  
Werkgroep als meest gebruiksvriendelijkheid beoordeeld 
door leden. Dit is niet verrassend. Het concept is simpel: 
het Stemlokaal werkt als een survey waar je enkel voor, 
tegen en blanco kan antwoorden. Hiervoor wordt dan ook 
een standaard survey tool gebruikt. De PvdA is niet 
afhankelijk van de huidige tool, elke survey tool zou 
geschikt zijn om het Stemlokaal mee te faciliteren. In deze 
paragraaf, onder de kop motievolgsysteem, werd al het 
voorstel gedaan om het Stemlokaal onder te brengen in 
het systeem waar de Ledenkamer op draait. Hieronder drie 
redenen waarom dit relevant zou zijn voor de PvdA. 

Stemlokaal en het motievolgsysteem
Met het onderbrengen van het Stemlokaal in het systeem 
van de Ledenkamer kunnen we een (ambitieuze) start  
maken met een track en trace systeem voor moties en 
amendementen. Andersom, de Ledenkamer in het  
Stemlokaal onderbrengen, wordt lastiger. De survey tool 
waarop het Stemlokaal draait beschikt namelijk niet over de 
benodigde functionaliteiten. En het is onrealistisch om te 
denken dat de commerciële partij achter deze tool, bereid 
is hun systeem aan te passen aan de wensen van de 
PvdA. Een commercieel bedrijf dat een survey tool levert, 
heeft te weinig belang bij een goed werkende  
ledendemocratie binnen de PvdA. 

Stemlokaal en efficiënte processen
De leden merken er niets van, maar het overzetten van 
alle moties/amendementen, inclusief de preadviezen, van 
Ledenkamer naar Stemlokaal, gebeurt allemaal handmatig. 
Gezien de korte tijdslijnen, betekent dat er veel tijdsdruk zit 
op dit proces. In combinatie met het vele handmatige werk, 
zeker wanneer dit ook wel eens ‘s nachts moet plaatsvinden, 
wordt de kans op fouten bij het overzetten groter. Wanneer 
we het Stemlokaal onderbrengen in de Ledenkamer, dan 
kunnen automatisch moties en amendementen met 100 
steunverklaringen doorgezet worden naar het Stemlokaal. 
Dit kan in draft worden klaargezet voor het partijbestuur die 
dan hun preadviezen direct in het systeem kan toevoegen. 
Dit zou een enorme efficiëntieslag kunnen betekenen.

Stemlokaal en opensource
Het systeem van de Ledenkamer is opensource en ooit 
ontwikkeld voor de gemeente Madrid. De onderliggende 
waarden waarop dit systeem is gebouwd, is onder meer 
het vergroten van burgerparticipatie. Dit staat dichterbij de 
PvdA dan een commercieel bedrijf, zoals de leverancier 
van het Stemlokaal. Wanneer het IT en kostentechnisch 
mogelijk is, zou het aan te raden zijn om samen te werken 
met IT-leveranciers die de waarden van de PvdA in zowel 
hun denken als doen onderschrijven. 

9.1.4 Capaciteit en kosten 
Om met de huidige systemen de eerste ambitieuze stappen 
te maken, zoals beschreven in 9.1.3, is een fiks 
kostenplaatje verbonden, namelijk zo’n 80K. Vanwege deze 
enorme kosten, zullen ambities moeten worden bijgesteld
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of er moet serieus op zoek worden gegaan naar een andere 
leverancier. Hier zullen we in deel 4: Advies, verder op ingaan. 
De volledige kosteninschatting is te vinden in appendix II. 

9.2 Communicatie

9.2.1. Opdracht
Het partijbestuur heeft de Permanente Werkgroep gevraagd 
om richtlijnen te geven voor communicatie. Deze vraag is 
ontstaan op basis van de conclusie van de Tijdelijke Werk-
groep, namelijk dat de mogelijkheden die ledendemocratie 
biedt tot inspraak, onvoldoende bekend is bij leden. 

9.2.2 Advies
Laat een stevige communcatieadviseur met ervaring een 
communicatie- én verenigingsstrategie ontwikkelen ter 
verbetering van de gehele partijdemocratie, inclusief 
implementatieplan zodat zij ook écht prioriteitl wordt.  

9.2.3 Argumentatie 
Uitgangspunt van de Permanente Werkgroep is dat als we 
partijdemocratie serieus nemen, we hier ook serieus over 
moeten communiceren. Zolang er geen communicatie- én 
verenigingsstrategie ligt ter verbetering van de gehele 
partijdemocratie, inclusief implementatieplan, dan wordt zij 
blijkbaar niet als prioriteit gezien. Dat kan een keuze zijn, 
maar dan is de ambitie die de partij zich heeft gesteld niet 
haalbaar. Zonder een gedegen strategie op dit onderwerp, 
kan het partijbestuur niet verwachten dat met name de 
formele ledendemocratie een bredere groep leden gaat 
aanspreken dan nu het geval is. 

9.2.4 Uitwerking advies
Om tot de gevraagde richtlijnen te komen, is de  
Permanente Werkgroep gestart met eerst zelf te kijken hoe 
leden over ledendemocratie worden geïnformeerd. 

Bevindingen
• Er wordt niet alleen nauwelijks gecommuniceerd over  
 hoe ledeninspraak binnen de PvdA is ingericht, maar er 
 wordt überhaupt weinig gecommuniceerd over hoe de  
 partij in elkaar steekt en werkt. Dit gebeurt niet op  
 pvda.nl, noch op Mijn PvdA, en ook niet op websites   
 van gewesten of afdelingen, noch in het huidige  
 welkomstpakket. 
• Op PvdA.nl is enkel een verouderde webpagina te vinden 
 met summiere en incorrecte informatie. Zo staat er dat 
 de Ledenkamer open is, ook wanneer dat niet zo is. 
 Ook worden er nergens concrete voorbeelden, noch 
 verhalen vertelt over hoe leden gebruik hebben gemaakt 
 van hun ledenrecht tot inspraak. 
• Oproepen om deel te nemen aan de Ledenkamer of   
 Stemlokaal komen via e-mail vrij ad hoc binnen of staan 
 onderaan een mailing ‘weggemoffeld’. 
• In 2017 is na de verkiezingen een communicatieplan   
 Ledendemocratie gemaakt. Wanneer je de adviezen 
 leest, bekruipt het gevoel dat daar weinig mee is gedaan. 
 
 

• In de e-mail reeks voor nieuwe leden die gepland staat 
 om binnenkort live te gaan, is onlangs een mail  
 toegevoegd met meer informatie over ledenspraak. 

Het taalgebruik van de partij – zogenaamde tone of voice:
• Kan wat afstandelijk zijn. Een voorbeeld: wanneer  
 mensen zich online als lid hebben aangemeld, krijgen  
 ze op de website een melding met ´Bedankt voor je  
 inschrijving’. In het kader van het verenigingsgevoel,   
 zou een tekst als ‘Welkom bij onze vereniging’ beter    
 passen. 
• Moet minder formeel en wollig – dit werd onder meer   
 genoemd door leden van de Taskforce Verjonging. Ook  
 is niet iedereen bekend met termen als ALV. Zij die hier  
 niet bekend mee zijn, kunnen zich hier geen voorstelling  
 van maken. Dit maakt de partij niet per se aantrekkelijk.  
• Zou beter moeten aansluiten bij laaggeletterden. Zo zou 
 er bewuster kunnen worden gekozen voor het hanteren  
 van een taalniveau dat voor een brede groep begrijpelijk 
 is (zoals taalniveau B2). 

Richtlijnen voor communicatie 
Mede op basis van de bevindingen, adviseert de Permante 
Werkgroep de volgende concrete onderdelen te verwerken 
in een communicatie- en verenigingsstrategie:

• PvdA.nl actualiseren, inclusief nieuw instructiefilmpje,  
 concrete voorbeelden, verhalen, tijdslijn met proces-  
 stappen, en standaard/regelmatig terugkerend item in  
 nieuwsbrieven.
• Rol en verhouding PvdA.nl en Mijn PvdA bepalen met  
 betrekking tot communicatie over de partijdemocratie –  
 Mijn PvdA zou richting leden veel meer ingezet kunnen  
 worden (als een soort intranet).
• Evalueren taalgebruik – zeker als het gaat om  
 ledendemocratie kan het warmer (verenigingsgevoel),  
 informeler en begrijpelijker (toegankelijker voor o.a.  
 jongeren).
• Evalueren beeldgebruik om de communicatie  
 aantrekkelijker te maken. Dit heeft niet enkel te maken  
 met partijdemocratie aansprekender te maken, maar   
 ook inclusiever. 
• Partijdemocratie dient een portefeuille te zijn binnen   
 communicatie op het partijbureau, zodat er altijd iemand  
 in de uitvoering verantwoordelijk is voor alle  
 communicatie en tevens advies geeft. 
• Verenigings/strategie ontwikkelen, zodat de mogelijkheid 
  tot de dialoog met elkaar en inspraak binnen zowel de  
 ontmoetings- als de ledendemocratie meer gaat leven  
 onder leden.
• In samenhang met alle andere communicatie- en  
 verenigingsactiviteiten, dient de plek van partijdemocratie 
 bepaalt te worden inclusief bijbehorende taken. 
• Positionering en zichtbaarheid vergroten van partij- 
 democratie intern en extern.
• Formuleren van heldere en meetbare doelstellingen.
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9.2.5 Capaciteit en kosten
Om een communicatie- en verenigingsstrategie ter  
verbetering van de partijdemocratie te maken en op te  
starten, zal er extra capaciteit nodig zijn. In dit stadium is 
het wenselijk dat dit wordt gezien als projectkosten. 
Wanneer het een vaste plek heeft gevonden in de  
communicatie-aanpak van de partij, kan het geïntegreerd 
worden opgenomen binnen een team op het partijburea. 
Met de publicatie van dit eerste adviesrapport van de  
Permanente Werkgroep, kan de benodigde ondersteuning  
van de werkgroep worden herzien. Hier zou extra capaciteit 
vrij kunnen komen om de projectkosten te dekken.

9.3 Warm welkom

9.3.1. Opdracht
In het verlengde van de op te stellen communicatiericht-
lijnen, heeft de werkgroep het welkomstproces onder de 
loep genomen. 

9.3.2. Advies
Vernieuw het welkomstproces, waarbij nieuwe leden:
• Een gelijkwaardige ervaring hebben wanneer zij lid   
 worden
• Zich direct onderdeel voelen van de vereniging 
• Direct goed geïnformeerd worden over de partij

9.3.3. Argumentatie en bevindingen 
Nieuwe leden zijn enthousiast over de partij. Het moment 
dat iemand lid wordt, is daarom een belangrijk en  
waardevol communicatie- en contactmoment tussen leden 
en de partij. Dat zou je optimaal willen benutten, maar dat 
gebeurt momenteel nog niet.  

• Het huidige welkomstpakket is vrij sober: een boek, een  
 flyer om iemand anders lid te maken en een standaard  
 brief van de voorzitter. Indien beschikbaar zit er een   
 Rood of flyer van een actie bij. Het pakket geeft geen  
 informatie over hoe de partij werkt – en dus ook niet hoe  
 ledeninspraak werkt. Budget bleek eerder een blokkade  
 om het pakket uit te breiden (voor de toekomst schijnt  
 dit minder een probleem te zijn.)
• Na het welkomstpakket is er geen gegarandeerde   
 (goede) opvolging – dit is sterk afhankelijk van de  
 capaciteit van de afdeling. De consequentie is dat het  
 ene lid een ‘warm welkom’ ervaart, het andere lid na 
 een halfjaar pas een belletje krijgt, en weer een ander  
 lid hoort niets van de PvdA – behalve dat hij of zij  
 nieuwsbrieven ontvangt. 
• Zoals in hoofdstuk 4 staat aangegeven, voelen jongeren  
 zich niet altijd welkom geheten. Zij worden niet altijd 
 welkom geheten tijdens bijeenkomsten en moeten   
 vooral ‘knokken’ en ‘graven’ om hun weg te vinden  
 binnen de partij – laat staan dat zij worden geïnformeerd  
 over hoe ledeninspraak is geregeld.
• Er is een e-mailreeks ontwikkeld waarbij nieuwe leden  
 vier weken lang een e-mail krijgen van de voorzitter, 
 waarin zij iets meer uitlegt over hoe de partij in elkaar  
 zit. In deze e-mail reeks zit nu ook een mail die nieuwe 

  leden informeert over ledenrechten en hoe ledeninspraak  
 binnen de PvdA is geregeld. 

9.3.4. Uitwerking advies 
Nieuwe leden zouden een warm welkom moeten krijgen  
en wegwijs gemaakt moeten worden binnen de partij.  
Van welke club ben je lid geworden? Wat doet en vindt 
deze club? Hoe kun je daaraan bijdragen en omgedraaid: 
wat kan de PvdA voor jou betekenen? Tevens zou het  
welkom de warme sfeer van de vereniging moeten  
uitstralen, waarbinnen verbinding met andere leden en 
betrokkenheid bij de partij centraal staat.

Instrumenten die de Permanente Werkgroep adviseert voor 
een warm welkom: 
• Vernieuwd fysiek welkomstpakket
• Buddy vanuit de afdeling

Na deze fases kunnen leden doorstromen naar wellicht 
een netwerk, trainingstraject, het campagneteam of ze 
worden op een andere manier actief. Uiteraard kunnen ze 
ook besluiten passief lid te zijn. Wanneer zij op een later 
moment besluiten wel actief te willen worden, dan kunnen 
zij terugvallen op de gedegen informatie die is verschaft 
tijdens het welkomstproces.  

Richtlijnen voor het welkomstpakket
Het pakket dient een groot bewaar gehalte hebben, maar 
ook praktisch te zijn.

Inhoud
• Geschiedenis, zodat mensen weten van welke partij ze  
 lid zijn worden
• Hoe werkt de PvdA, inclusief ledendemocratie, zodat   
 mensen weten waar ze bij wie moeten zijn
• Een routekaart, die je helpt om stap voor stap actief te  
 worden
• Boek (die er nu ook al in zit)
• Verbindend symbool
• Eventueel een lokale ‘touch’ van de afdeling

Ideeën voor een mogelijke uitwerking van de inhoud
• De PvdA geschiedenis wordt uitgelegd middels een   
 verjaardagskalender. Elke maand een ander verhaal   
 en met de verjaardagen van PvdA-nestors, zoals Den 
 Uyl, belangrijke (feest)dagen, zoals 1 mei, en  
 memorabele personen, zoals Corry Tendeloo, op de   
 kalender. Tevens kun je bij elke maand een QR-code   
 zetten die dan leidt naar meer info of een online filmpje.  
 (De kalender zou ook in de PvdA webshop verkocht   
 kunnen worden.)
• Hoe werkt de PvdA zou wellicht een soort Quick  
 Reference Card kunnen zijn met relevante telefoon- 
 nummers, website links, organogram, etc. met name 
 gericht op waar je moet zijn als je actief wil worden.   
 Maar ook: wat zijn je ledenrechten, een introductie tot   
 ledendemocratie, en ledenplichten? 
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• De routekaart kent bij elke stop een challenge, zoals:   
 ga eens lang bij een lokale PvdA-borrel. Of: ga eens 
 langs bij een PvdA-ondernemer (op te zoeken in een  
 online kaartje/lijst binnen Mijn PvdA met 
 PvdA-ondernemers die een winkel of horecagelegenheid 
  hebben). Als je het einde van de route hebt behaald, dan 
 krijg je wellicht een kleine verrassing – denk aan bezoek  
 partijbureau of Tweede Kamer. Ook zou je de routekaart  
 in de vorm van een PvdA-bucketlist kunnen gieten. 
• Verbindend symbool: een klein PvdA-adressenboekje  
 speciaal voor al je PvdA-contacten – om zo het gevoel  
 van verbinding te stimuleren. Ontwerp zou middels het  
 uitzetten van een kunstproject kunnen gebeuren, of een 
 andere manier om de samenleving te betrekken. (Ook  
 dit zou via de PvdA-webshop verkocht kunnen worden.)
• Rood indien beschikbaar. Voor het communiceren van  
 het verenigingsgevoel zou het mooi zijn als de Rood   
 weer periodiek beschikbaarheid zou zijn.
• Voor de lokale touch kan gedacht worden aan een brief  
 van de lokale partij- of fractievoorzitter (of een ander 
 kleinigheidje.) Ook zouden we leden de keuze voor   
 kunnen leggen om hun pakket persoonlijk op te halen  
 op X dagen en tijden, dan wordt er direct persoonlijk   
 contact gelegd.  

Telefoontje en Buddy
Voor het creëren van het familiegevoel, adviseren we een 
belangrijke rol voor de afdelingen. Zij staan namelijk het 
dichtsbij de leefwereld van de leden.  

• Elk nieuwe lid krijgt een telefoontje. Dit gebeurt  
 momenteel niet altijd. Met de nieuwe bestuursportefeuille  
 ‘partijdemocratie’, zoals voorgesteld in dit rapport, zou  
 dit beter gewaarborgd moeten worden. 
• Het belletje is voor het nieuwe lid de eerste persoonlijke  
 introductie tot de partij en tevens een persoonlijke  
 uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. 
• Het belletje is voor de PvdA een eerste kennismaking  
 met een nieuw lid die actief kan worden binnen de partij,  
 in een bestuur, binnen de campagne, een netwerk, etc.  
• Na het belletje worden nieuwe leden voor een X aantal 
 weken gekoppeld aan een buddy. Een buddy helpt  
 nieuwe leden wegwijs te worden binnen de partij. Eén  
 van de taken van de buddy is om ervoor te zorgen dat  
 nieuwe leden op een plek terecht komt binnen de partij  
 waar zij zich thuis voelen, dit kan binnen een netwerk,  
 een campagneteam of als passief lid die af en toe een  
 bijeenkomst bezoekt.   

9.3.5 Capaciteit en kosten

Welkomstpakket
Hoeveel extra kosten het nieuwe welkomstpakket met zich 
meebrengt, is sterk afhankelijk van hoe het pakket eruit 
komt te zien en de oplage. Bij beperkt budget, kan voor een 
eerste oplage wellicht uit het gereserveerde  
Ledendemocratie budget worden geput. Wel is er op het 
partijbureau capaciteit om de invulling van een mogelijk 

nieuw welkomstpakket te realiseren. Het huidige welkomst-
pakket en de eerste oplage van het nieuwe welkomstpakket 
zouden geëvalueerd kunnen worden om het nieuwe pakket 
nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van leden.

Belletje en buddy
Het belletje en de buddy is met name afhankelijk van 
vrijwilligers binnen de afdelingen. De Permanente  
Werkgroep zou graag als volgende stap samen met  
afdelingen willen kijken hoe je dit het beste kan inrichten, 
eventueel ook i.s.m. gewesten/regio’s, zodat iedereen een 
warm welkom ervaart wanneer je lid wordt van de PvdA.

10. Stimuleren dialoog en 
agenda-setting van  
onderop

10.1 Discussieplatform en ledengesprekken 

10.1.1 De opdracht
Zoals in 9.1 is genoemd, is de Permanente Werkgroep 
gevraagd om kaders te geven voor het ontwikkelen en 
optimaliseren van de Ledenkamer. Naast het verbeteren 
van de gebruiksvriendelijkheid, was een andere belangrijke 
bevinding van de Tijdelijke Werkgroep dat er behoefte was 
aan een discussie mogelijkheid binnen de Ledenkamer. 

10.1.2 Advies 
Het toevoegen van een discussiefunctionaliteit in de  
Ledenkamer is niet de juiste plaats. De Permanente  
Werkgroep adviseert wel om een discussieplatform voor 
leden beschikbaar te stellen en deze een plek te geven 
binnen de ontmoetingsdemocratie. (Dit in tegenstelling tot 
de Ledenkamer, die een plek heeft binnen de  
ledendemocratie.)

10.1.3 Argumentatie

Discussieer vóór de Ledenkamer 
De discussie dient plaats te vinden vóór dat moties en 
amendementen worden ingediend in de Ledenkamer. In 
de Ledenkamer dient men namelijk een definitieve tekst in, 
deze kan n.a.v. een discussie niet worden aangepast. Dit 
is een belangrijk kenmerk van een motie of amendement. 
Leden kunnen de motie of het amendement steunen, niet 
steunen of een reactie plaatsen. De huidige reactie- 
functionaliteit in de Ledenkamer voldoet dus eigenlijk prima 
voor het stadium waarin de tekst van de motie of het  
amendement zich bevindt. Het staat de indiener wel vrij 
om op basis van de reacties, de motie terug te trekken en 
eventueel een nieuwe motie (of amendement) in te dienen. 
Echter, dat is niet gebruikelijk en doet ook niet helemaal 
recht aan de leden die de motie of het amendement reeds 
hadden gesteund. 
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Behoefte van leden om te discussiëren 
De Ledenkamer is dan misschien niet de juiste plek voor 
discussie, de behoefte van leden om met elkaar te  
discussiëren blijft. Dat blijkt niet alleen uit het rapport van 
de Tijdelijke Werkgroep, maar ook uit het ledengesprek van 
27 maart 2021 en de vele WhatsApp groepen.

De toegevoegde waarde van een eigen discussieplatform 
ten opzichte van de vele informele WhatsApp groepen, 
is dat de partij beter zicht zal hebben op de onderwerpen 
waarover leden praten én dus belangrijk vinden. Ook kan 
de partij zelf discussies aanzwengelen, zonder dat de 
uitkomsten direct een formele status hebben. En wellicht 
wel het belangrijkst: we kunnen leden met elkaar verbinden 
door ervoor te zorgen dat ze elkaar kunnen op zoeken op 
basis van interesses en eerdere of lopende discussies. Op 
deze manier kunnen leden elkaar binnen de ontmoetings-
democratie vinden om het inhoudelijke gesprek verder met 
elkaar aan te gaan. 

Inrichten van de online ontmoetingsdemocratie
Fysieke ontmoetingen zijn essentieel voor een goed  
functionerende ontmoetingsdemocratie – dit heeft het 
afgelopen jaar, waarin we elkaar vanwege corona zo weinig 
fysiek hebben kunnen ontmoeten, onderstreept. Echter, in 
de huidige tijd is een visie op hoe we online met elkaar in 
contact kunnen komen en de dialoog met elkaar kunnen 
aangaan net zo essentieel. Corona heeft ons ook geleerd 
dat er vele voordelen zitten aan het online bij elkaar komen. 
Leden voor wie het lastig is om fysiek op locatie een  
activiteit bij te wonen, kunnen online wel net als ieder ander 
lid deelnemen. En het belangrijkste argument, zoals  
hierboven al genoemd, leden hebben behoefte om online 
bij elkaar te komen. 

Voor de politiek, en zeker voor partijen met sociaal-
democratie als fundament, zou de dialoog tussen haar 
leden online niet moeten laten afhangen van techreuzen 
als Facebook – zoals nu gebeurt. Een heldere visie en 
alternatief voor de online ontmoetingsdemocratie is daarom 
onvermijdelijk. 

Waarborging verbinding ontmoetings- en ledendemocratie
Een laatste argument voor de implementatie van een online 
discussieplatform, is wanneer we de informele  
ontmoetingsdemocratie en de verbinding met de formele 
ledendemocratie belangrijk vinden, we ook instrumenten 
beschikbaar moeten stellen waar dit kan plaatsvinden.  
Online zou dit het discussieplatform kunnen zijn. Binnen 
deze online ontmoetingsplek, kunnen PvdA-leden elkaar 
vinden, vrijuit discussiëren en in dialoog met elkaar hun 
standpunten aanscherpen – zonder dat dit direct effect 
heeft op de formele ledendemocratie. Uit deze discussies 
kan het formuleren van een motie of amendement een 
resultaat zijn. En dat zouden we als partij weer kunnen 
stimuleren, om zo de kwaliteit van moties en  
amendementen in de Ledenkamer te verhogen. 

10.1.4 Uitwerking advies

Richtlijnen voor het discussieplatform 
In de basis zou een discussieplatform aan de onderstaande 
uitgangspunten moeten voldoen.
• Toegankelijk: zo gemakkelijk mogelijk, tenminste via   
 push notificaties op je mobiel en/of mail 
• Inhoudelijk: je kan discussies op basis van interesses  
 volgen en zelf aanmaken 
• Verbinden: op basis van interesses kun je leden  
 uitnodigen deel te nemen aan een discussie
• Inclusief: niet alleen tekstgericht, maar ook  
 mogelijkheden om afbeeldingen/foto’s te gebruiken en  
 videogesprekken te voeren. 
• Agenda-setting van onderop: Leden kunnen vrijuit  
 discussiëren over onderwerpen die ze interesseren of  
 die hen op dat moment bezighouden.

Minimale eisen
Wanneer de partij een discussieplatform start, dan zou 
het in ieder geval moeten voldoen aan de onderstaande 
minimale eisen. 
• Het uploaden van afbeeldingen is minimaal mogelijk. 
• Je moet herkenbaar een link naar Samen Online  
 kunnen toevoegen om een discussie via een  
 videogesprek voort te zetten. Wellicht hiervoor een  
 speciale knop aanmaken?
• Overzichtelijk, waarbij je gemakkelijk kan zoeken op   
 interesses.
• Mijn PvdA als toegangsportaal: in de experimentele fase  
 kan dit enkel via een link. 
• Er zijn verschillende autorisatieniveaus, zoals leden,   
 moderators en beheerders.

Betrekken niet-leden
Om gevoel te houden met de buitenwereld, en dan met 
name PvdA-kiezers, wordt er een mogelijkheid geboden op 
pvda.nl om als niet-lid een onderwerp aan te dragen voor 
het discussieplatform. Een PvdA-moderator beslist 
vervolgens of dit onderwerp word ingebracht. De indiener 
krijgt terugkoppeling of het onderwerp inderdaad aan  
PvdA-leden is voorgelegd. Om mee te kunnen discussiëren, 
dient de indiener lid te worden van de PvdA. 

Opzetten experiment
Een succesvol discussieplatform opzetten voor 41.000 
leden doen je niet zomaar. De Permanente Werkgroep 
adviseert dan ook om het platform, werknaam ‘Debathuis’, 
te introduceren middels een experiment dat onderdeel is 
van de algehele communicatie- en verenigingsstrategie. 
Onderstaand hoe een dergelijk experiment er uit zou  
kunnen zien wanneer we hiervoor de huidige PvdApp 
zouden gebruiken. Tevens zou het Debathuis ingezet  
kunnen worden om het ToekomstLab te revitaliseren, daar 
zij werd ondersteund met een online platform waar ideeën
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ingezonden konden worden. In de toekomst zou een motie 
of amendement al in het Debathuis door meerdere leden 
kunnen worden geschreven in concept, om daarna met een 
koppeling doorgezet te worden naar de Ledenkamer.

Ontwerp van het experiment 
• Het experiment heeft tot doel te bewijzen dat het voor  
 PvdA-leden mogelijk is om zonder veel moeite digitaal,  
 los van tijd en plaats, met elkaar in contact te komen om  
 te discussiëren op inhoud of samen dingen te  
 organiseren. Huidige voorbeelden zijn de discussie  
 WhatsApp-groepen.
• Het succes van het experiment moet getoetst worden  
 aan een aantal objectieve criteria, voorbeelden:

• Minimaal 300 deelnemers die minimaal twee keer   
  interactie hebben met het platform (Ter vergelijking  
  de PvdA 020 | Discussiegroep heeft 119 deelnemers  
  waarvan ongeveer de helft weleens    
  echt actief is geweest.). De deelnemers moeten   
  enigszins representatief zijn voor de PvdA.

• Alle deelnemers moeten met elkaar in contact   
  kunnen komen zonder dat de AVG-richtlijnen ook   
  maar enigszins in de knel komen

• Bij de evaluatie van het experiment moet een   
  significant en representatief deel van de deelnemers 
  op de vraag ‘Zou jij het Debathuis aanbevelen bij   
  andere partijgenoten?’ positief reageren.
• Het experiment moet een half jaar duren, langer mag   
 maar dan moet er wel een moment zijn waarop het   
 experiment geherdefinieerd wordt. 
• Het experiment zou uitgevoerd kunnen worden onder  
 afdelingen, gewesten en netwerken die al ervaring   
 hebben met het Debathuis en voor wie dat nieuw is;   
 suggesties:

• Afdelingen: Purmerend, Amsterdam Oost, Oude-   
  IJsselstreek, Voorne, Lelystad

• Gewesten: Noord-Holland, Drenthe, Flevoland,   
  Limburg

• Netwerken: Rooie Vrouwen, Onderwijs, Diversiteit,  
  Defensie

• Diversen: een afdelingsbestuur, leden Waterschap  
  Amstel, Gooi en Vecht
• Toezicht en moderatie op het Debathuis dient te worden  
 uitgewerkt en opgezet – dit zou bijvoorbeeld kunnen   
 met behulp van gekozen, onafhankelijke mensen, zoals  
 leden van het presidium.
• Betrekken van niet-leden wordt voor dit experiment   
 buiten beschouwing gelaten. 

Voorbereiden experiment
• Deelnemers moeten uitgenodigd worden voor het  
 Debathuis. Dat kan op verschillende manieren:

• Het verdient de voorkeur een koppeling te maken   
  met Mijn PvdA, dat kan de leverancier realiseren,   
  maar de vraag is of dat vanuit Mijn PvdA/ de  
  ledenadministratie mogelijk is (De huidige ruim 2000 
  PvdApp accounts moeten dan gematched worden op 
   email en voortaan inloggen met hun Mijn PvdA   

  wachtwoord.) Dat maakt het ook eenvoudig om het  
  videobellen met Samen Online te integreren. Anders  
  is het verstandiger om het via een ander programma  
  te doen.

• Een handmatige import van de emailadressen van  
  de betrokken leden die dan inloggen met hun   
  Debathuis-wachtwoord. Dat kan met inachtneming  
  van de AVG-richtlijnen. (De leverancier is aangemeld  
  bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft een   
  verwerkersovereenkomst met de PvdA.) 

• Alle deelnemers apart uitnodigen om zich aan te   
  melden. Het bezwaar daarvan is dat de deelname   
  terugvalt tot een tiende van wat bij de eerste opties  
  mogelijk is.

• De leverancier leidt voor iedere groep of thema een  
  moderator op tot basis of geavanceerd niveau.  

• In overleg met de communicatieafdeling van de partij  
  geven we de huidige lay-out een opfrisbeurt en  
  passen we de indeling aan de eisen van het  
  experiment aan.

• Simpele lay-out aanpassingen kunnen we in overleg  
  doen, maar het is handig om het als onderdeel van  
  een ontwikkelsprint uit te voeren: zoeken op thema 
   bij de tab leden en de chat balk meer naar boven   
  kost misschien twee uur inclusief release  
  management.

Experiment
• Twee wekelijks video-overleg met moderatoren om hun  
 ervaringen te horen.
• Twee wekelijks video-overleg met toezichthouders om  
 bij te sturen.
• Onafhankelijk toezicht op de integriteit van de procedure, 
  data en de code.
• Een testprogramma ontwikkelen om gedurende het  
 experiment kleine onderzoeken te doen: interactie, A-B  
 testen etcetera.

Afronden en evaluatie
• Tijdens en na het experiment worden de deelnemers   
 bevraagd over hun ervaring, met als belangrijke vraag  
 ‘Zou jij het Debathuis aanbevelen bij andere  
 Partijgenoten?’ 
• Resultaten over het gebruik van het Debathuis en de   
 tevredenheid van de gebruikers zijn tijdens en na het   
 experiment voor de toezichthouders, moderatoren en  
 deelnemers beschikbaar.
• De belangrijkste conclusies en resultaten worden in een  
 korte videopresentatie gegeven. 
• Er is na afloop een gedetailleerd plan, inclusief of en   
 hoe op basis van de evaluatie het Debathuis gebruikt  
 kan worden en een inschatting van de kosten en de   
 belasting voor de organisatie.
  
10.1.5 Capaciteit en kosten 
Het Debathuis zal in de beginfase flink moeten worden 
aangejaagd: leden moeten het Debathuis leren kennen, de 
stap maken om er naartoe te gaan en de relevantie zien 
om er (regelmatig) gebruik van te gaan maken.
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De implementatie van het Debathuis dient dan ook  
onderdeel te zijn van de  communicatie- en verenigings- 
strategie voor partijdemocratie en verder uitgewerkt te 
worden. De communicatieadviseur die deze strategie gaat 
trekken, zou ook de aangewezen persoon zijn om dit 
experiment op te pakken.

De leverancier rekent voor dit experiment alleen de uren 
voor het programmeren. Gezien de wensen kunnen we 
uitgaan van minimaal 30 uur, gelijk aan 3400 euro exclusief 
BTW. Hosting en technisch beheer zijn gratis maar kunnen 
eventueel ook op een server van de partij plaatsvinden. 
Opleiding, indeling, overleg en moderatie kan in principe 
allemaal door vrijwilligers van de partij worden gedaan.

10.2 Voorcongressen nieuwe stijl

10.2.1 Opdracht 
De Permanente Werkgroep is gevraagd om te kijken naar 
een optimale inrichting van de voorcongressen. Deze 
vraag komt voort uit de resultaten van het onderzoek dat 
de Tijdelijke Werkgroep heeft uitgevoerd. Hieruit bleek 
dat leden een vrij positieve houding ten opzichte van de 
voorcongressen hebben. De gewesten echter, waren meer 
verdeeld over het nut van voorcongressen. 

10.2.2 Advies  
De Permanente Werkgroep adviseert om voorcongressen 
voor te zetten, maar wel volgens een compleet nieuw 
format. Richtlijnen hiervoor zijn:

• Inzetten op thema’s, inhoud en samenkomen met leden, 
• Niet verplichten, maar goed faciliteren.
• Het format kan naast gewesten, ook door afdelingen   
 gebruikt worden.
• Er kunnen tijdens voorcongressen geen moties en   
 amendementen ingediend worden (deze gaan via de   
 Ledenkamer).

10.2.3 Argumentatie en bevindingen 
De Permanente Werkgroep heeft ondersteuning geboden 
bij de organisatie van een aantal voorcongressen in 
november 2020. Met als resultaat dat op basis van deze 
praktische ervaringen een aantal verbeterpunten aan de 
gewesten zijn voorgesteld, zoals het beschikbaar maken 
van een draaiboek. Tevens hebben alle gewesten  
voorcongressen georganiseerd in aanloop naar het  
verkiezingscongres, wat een mooi uitgangspunt vormde 
voor de evaluatie die de Permanente Werkgroep eind 
maart initieerde. 

Uitkomsten evaluatie

• De grootste gemene deler tussen gewesten is dat zij  
 waarde hechten aan het samenkomen met leden. Daar- 
 naast is er grote behoefte aan inhoudelijke (thema)  
 bijeenkomsten en er moet ruimte zijn voor het gesprek.  
 Dat zij meer willen inzetten op themabijeenkomsten   
 werd dan ook door alle gewesten genoemd. Een aantal  

 gewesten vertelden hier ervaring mee te hebben en   
 gaven aan dat voor dit type bijeenkomsten animo is, ook  
 onder jonge leden.  

• Geen van de gewesten was voorstander van het 
 ‘dubbelspoor’. Dit is het proces waarbij moties en  
 amendementen via voorcongressen en de Ledenkamer  
 ingediend kunnen worden. Een aantal gewesten gaven  
 aan dat dit soms leidde tot misbruik van het  
 voorcongres. Er wordt dan geprobeerd om moties en   
 amendementen die in de Ledenkamer niet de 100   
 steunverklaringen halen, alsnog via voorcongressen in  
 het Stemlokaal te krijgen. Andere gewesten vinden het  
 dubbelspoor niet bij de one person, one vote gedachte  
 passen, hun standpunt: ‘Invloed uitoefenen kan 
 rechtstreeks via de Ledenkamer.’

• Een aansprekende inhoudelijke spreker tijdens het   
 voorcongres wordt door de gewesten en leden zeer   
 gewaardeerd – voor sommige leden dé (enige) reden  
 om naar het voorcongres te gaan. 

• Alle gewesten gaven aan dat het organiseren van een  
 voorcongres veel tijd kost en hun capaciteit beperkt is. 
 Wanneer landelijk graag wil dat gewesten voorcongressen  
 organiseren, zou daarom praktische ondersteuning zeer  
 gewaardeerd worden. Denk aan een handboek, een  
 vast contactpersoon, training ofwel begeleiding als het  
 gaat om proceszaken, ondersteuning IT en een passend  
 online systeem waar je ook in kan stemmen. Samen   
 Online biedt namelijk geen polling tool.

• Een aantal gewesten gaven aan met name waarde voor 
 leden te kunnen bieden binnen de ontmoetings- 
 democratie, waarbij samen wordt gekomen op inhoud  
 in plaats van stemmen op moties en amendementen. De  
 formele status van gewesten is ruimschoots  
 gewaarborgd in de vele andere taken waarvoor zij  
 verantwoordelijk zijn. Een aantal andere gewesten   
 zeiden nog wel belang te hechten aan de formele   
 status van voorcongressen.

Uit de evaluatie bleek verder:
• Gewesten staan voor heel wat uitdagingen, veel breder 
 dan enkel de partijdemocratie. Het gesprek dat de 
 Permanente Werkgroep heeft geïnitieerd met alle   
 gewesten, zouden zij graag opvolgen. Kijkend naar de  
 toekomst, opperde een gewest bijvoorbeeld het maken  
 van een gezamenlijk vierjarenplan. 

10.2.4 Uitgewerkt advies  
Op basis van de richtlijnen van ons advies, stellen we een 
andere vorm van samenkomen voor met een looptijd van 
zo’n drie maanden. 

Inzetten op thema’s
We geven gehoor aan de roep om samen te komen op 
basis van inhoud. In aanloop naar een congres stellen we 
het debat op inhoud voor in ‘getrapte vorm’. 
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Trap 1
Gewesten halen onderwerpen op uit de vereniging die 
leden in aanloop naar het Congres willen bespreken. Deze 
onderwerpen (of een selectie) worden met leden  
besproken tijdens een eerste online en/of offline sessie(s). 
Om onderwerpen op te halen, kan het discussieplatform 
een prominente rol spelen. De dialoog zou dan al ingang 
gezet kunnen worden voordat de eerste sessie 
plaatsvindt. Naast het discussieplatform kunnen ook 
Ledenpanels ingezet worden. 

Trap 2
Na trap 1 vindt een aantal trainingen plaats. Dit zijn (online 
of offline) debattrainingen en schrijfsessies waarbij je leert 
jouw standpunt om te vormen tot een goede motie, waarmee 
je dictum daadwerkelijk impact maakt. Wanneer er een stuk 
voorligt in aanloop naar een Congres, wordt er in de  
trainingen ook aandacht besteed aan amendementen. 

Trap 3
Indien mogelijk/geen corona, is trap 3 altijd een fysieke  
bijeenkomst waarbij alles samenkomt. De bijeenkomst is 
een voorbereiding op het Congres. Zo wordt er gesproken 
en gediscussieerd over onderwerpen die leden willen 
agenderen op het Congres. Onderwerpen waarbij een 
groot draagvlak bestaat, worden tevens door gewestelijke  
bestuurders doorgegeven aan de landelijke Congres- 
organisatie om zo agenda-setting van onderop te  
bemoedigen. Er wordt tijdens deze bijeenkomst niet op 
moties en amendementen gestemd. Partijleden kunnen 
op basis van de discussie zelf ervoor kiezen een motie of 
amendement in te dienen in de Ledenkamer. 

Bij de organisatie van deze events, wordt samenwerking 
gestimuleerd tussen gewesten, netwerken, presidium of 
eventueel andere gremia binnen de PvdA.

Afschaffen van het dubbelspoor 
Ooit heeft de PvdA gekozen voor one person, one vote. De 
Permanente Werkgroep is van mening dat we daar dan ook  
écht voor moeten kiezen. Het dubbelspoor past daar niet bij 
en leidt enkel tot verwarring over het proces. Deze mening 
wordt tevens gedeeld door een aantal gewesten.

Niet verplichten, maar goed faciliteren
In plaats van verplicht stellen, willen we veel liever toe 
groeien naar een model waarin we samen het inhoudelijk 
debat organiseren. Waarbij alle stakeholders zich  
verantwoordelijk voelen omdat wat we organiseren, waarde 
toevoegt aan de leden en de partij. Dit betekent ook dat 
het partijbureau de gewesten goed dient te faciliteren bij de 
organisatie, denk hierbij aan beschikbaar stellen van draai- 
boeken, eventuele toolkits op een thema en een vraagbaak 
zijn voor gewesten en andere afdelingen die dit concept 
oppakken. 

 

10.2.5 Capaciteit en kosten 

Tactische uitvoer 
Er is een medewerker/vrijwilliger (van het partijbureau/
CLB?) beschikbaar om dit nieuwe proces op te zetten.

Een eerste aanzet van taken: 
• Werkt dit concept verder uit, maakt een draaiboek en   
 zorgt dat deze actueel blijft.
• Zorgt dat er mensen zijn om debattrainingen, etc. te 
 kunnen organiseren (dit wordt opgenomen in het  
 draaiboek).
• Aanvullend op het draaiboek, ondersteunt – middels 
 toolkits – bij het ophalen van onderwerpen uit het  
 gewest
• Geeft ruchtbaarheid aan het discussieplatform, 
 Ledenpanels, etc.
• Is een vraagbaak voor gewesten en eventuele andere  
 afdelingen die dit concept willen toepassen.  
• Onderzoekt of Samen Online uitgebreid kan worden met  
 break out rooms en polls, om ook online een gevarieerd  
 event te kunnen organiseren. 

Verantwoordelijkheden gewesten/PvdA-besturen:
• Gewestelijke en afdelingsbestuurders met in hun   
 portefeuille partijdemocratie, zijn verantwoordelijk voor  
 de organisatie van de voorcongressen nieuwe stijl.
• Bij het landelijke partijbestuur is één bestuurslid  
 eindverantwoordelijk voor ledendemocratie. Hij of zij   
 evalueert ieder jaar de voorcongressen en op basis van  
 de uitkomsten stellen gewesten gezamenlijk  
 verbeterplannen op. Na een experimenteerperiode van  
 twee jaar, kunnen de aangepaste verbeterplannen  
 voorgelegd worden aan het Congres voor een  
 statutenwijziging.

10.3 Ledenpanels

10.3.1 Opdracht
De Permanente Werkgroep is gevraagd om in overleg met 
Het Rode Nest, verder te concretiseren hoe Ledenpanels 
een laagdrempelige en aansprekende manier kunnen zijn 
om leden te betrekken bij ideevorming op zowel landelijk 
niveau, als gewest en afdeling. 

Twee concrete vragen die daarbij werden gesteld:
• Een voorstel te doen voor een onderwerp en vragen om 
 dit najaar een ledenpanel uit te doen. (Dit is niet gedaan  
 vanwege het net gepresenteerde verkiezingsprogramma.)
• Om een kader te ontwikkelen waar Ledenpanels aan  
 moeten voldoen qua vraagstelling en in verhouding tot  
 andere vormen van ledendemocratie.  

10.3.2 Advies
De Permanente Werkgroep adviseert het partijbestuur om 
met het Rode Nest een concreet ontwikkelingsplan voor 
Ledenpanels te maken, inclusief een inschatting en  
afspraken omtrent de benodigde financiële middelen. 
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10.3.3 Achtergrond 

Over het Rode Nest en haar rol binnen Ledenpanels
Het Rode Nest is een onafhankelijke PvdA-vrijwilligersor-
ganisatie met als doel de vereniging te versterken en te 
moderniseren met de concrete uitvoering van de  
ledendemocratie. Zij heeft hier handen en voeten 
aangegeven door het instrument Ledenpanels binnen de 
PvdA te introduceren.

De afgelopen jaren heeft het Rode Nest vele PvdA-besturen 
naar tevredenheid begeleid bij Ledenpanels. Zij treedt  
hierbij op als een onafhankelijke ‘interne consultant’ en 
geeft instructie en advies met betrekking tot het hele proces 
en de organisatie omtrent Ledenpanels, inclusief de  
vragenlijst, begeleiden van het uitsturen en verzorgen van 
de analyse en de rapportage. Voor het uitvoeren van deze 
activiteiten heeft het Rode Nest via PvdA toegang tot een 
survey systeem van een commerciële partij. Net als met 
een consultancy constructie, blijft de opdrachtgever, het  
PvdA-bestuur, eindverantwoordelijk voor het Ledenpanel.  

Binnen het Rode Nest zijn PvdA-leden actief met deskun-
digheid op bestuurlijk, politiek, management, organisatie, 
projectmanagement, ICT en ICT-management gebied.

Huidige toepassing Ledenpanels
Het Rode Nest geeft aan dat in principe elk onderwerp of 
thema dat op een ALV met leden besproken wordt,  
geschikt is voor een Ledenpanel. Dit levert een lange lijst 
van onderwerpen op waarover Ledenpanels gehouden 
kunnen worden, van verkiezingscampagne, tot  
bouwwoede, samenwerking op links, en nog veel meer.

Er wordt door het Rode Nest benadrukt: een Ledenpanel 
is geen doel, maar altijd een middel om de participatie van 
leden te verbeteren en het debat aan te jagen. Zij geeft aan 
dat een Ledenpanel binnen de PvdA dus wat anders is dan 
een onderzoek waarvan de uitkomsten onderbouwd dienen 
te worden op basis van wetenschappelijke criteria. Wel zijn 
er gedegen richtlijnen noodzakelijk om de kwaliteit van de 
vragen in een Ledenpanel te waarborgen. De Tijdelijke en 
Permanente Werkgroep zien alleen wel, dat de  
implementatie van deze richtlijnen soms te wensen overlaat. 

PvdA-besturen die Ledenpanels inzetten hebben veel 
begeleiding nodig. Het Rode Nest geeft aan dat bij een 
vragenlijst waarbij als het ware ‘vanaf nul’ moet worden  
begonnen, de gemiddelde doorlooptijd kan worden gesteld 
op 20 weken. Bij een Ledenpanel met een relatief  
eenvoudige vragenlijst moet rekening worden gehoud-
en met een doorlooptijd van 8 weken als ondergrens. Bij 
gecompliceerde Ledenpanels met noodzakelijkerwijs veel 
overleg, één of meer proefversies en een bewerkelijke test-
fase, is een tijdsbeslag van 27 weken geen uitzondering.

10.3.4 Uitwerking advies
Voor Ledendemocratie van onderop is het belangrijk dat we 
weten wat er onder leden speelt. Welke onderwerpen  
vinden zij belangrijk? Wat is hun standpunt op specifieke 
onderwerpen? Wanneer PvdA-besturen hiervan op de 
hoogte zijn, kan hierop geanticipeerd worden bij de  
organisatie van (thema)bijeenkomsten en het organiseren 
van de dialoog binnen de ontmoetingsdemocratie. De  
Permanente Werkgroep is van mening dat Ledenpanels 
een geschikt instrument zijn om hiervoor in te zetten.  
Professionalisering van het instrument is nodig, voordat we 
het kunnen inzetten voor dit doeleinde. Denk o.a. aan:
 
• De kwaliteit Ledenpanels wordt naar een volgend   
 niveau gebracht.

• Methode Ledenpanels dienen wetenschappelijk  
  verantwoord te zijn. Dit wordt op een gedegen en   
  transparante manier gewaarborgd. 

• Meer kennis over Ledenpanels binnen PvdA-besturen, 
  zodat zij beter in staat zijn het proces voor het   
  opzetten van Ledenpanels te begeleiden.
• Ledenpanels dienen gemakkelijker door PvdA-besturen  
 ingezet te kunnen worden, hiervoor dient onder meer   
 het consultancy traject omtrent Ledenpanels te worden  
 geëvalueerd.
• Bij het breder en vaker inzetten van Ledenpanels, dient  
 nagedacht te worden over afstemming om dubbelingen  
 of ‘overkill’ te voorkomen.
• In de toekomst zou het initiatief om een ledenpanel te  
 starten ook vanuit (groepen) leden (inclusief netwerken)  
 of fracties kunnen komen. Een bestuur zal vervolgens  
 over deze aanvraag beslissen, hiervoor dienen criteria  
 te worden uitgewerkt. 

10.3.5 Capaciteit en kosten  
Nog onbekend – afhankelijk van het nog te ontwikkelen 
plan. 

10.3.6 Suggestie voor de toekomst 
Op gebied van actuele kwesties binnen belangrijke  
dossiers, kunnen volksvertegenwoordigers in de Tweede 
Kamer een vraag stellen aan een hiervoor zorgvuldig  
geselecteerd ledenpanel (en eventueel PvdA-kiezers), om 
zo de ‘temperatuur’ bij de achterban snel te kunnen pijlen. 

10.4 De Zeepkist 

10.4.1 Opdracht 
De Zeepkist was geen onderdeel van de  
opdrachtbeschrijving. 

10.4.2 Advies en argumentatie
De Permanente Werkgroep adviseert het menselijk gezicht 
achter thema’s die belangrijk zijn voor de PvdA vaker te  
laten zien. Niet door een partijprominent hierover te laten 
vertellen, maar juist door haar eigen leden hun verhaal te 
laten vertellen. Geen video die het verhaal mooier maakt 
dan het is, maar zeggen waar het op staat. Zonder opsmuk. 
Rechtstreeks uit het leven gegrepen. Op de (digitale)
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Zeepkist – waar ook de partijtop naar luistert. Agenda-setting 
van onderop, die het hart raakt.

10.4.3 Uitwerking advies 
Elke Ledenraad en Congres dient te starten met de Zeepkist. 
Om ons te herinneren waarvoor en voor wie de PvdA haar 
werkt doet: voor mensen. Afhankelijk van de agenda, wordt 
ruimte gegeven aan minimaal één verhaal. 

Wanneer een Ledenraad of Congres wordt aangekondigd, 
kan ook de inschrijving voor de Zeepkist open. Mensen 
kunnen dan schriftelijk of op video hun persoonlijke verhaal 
indienen, deze moeten voldoen aan een aantal nog te  
bepalen criteria. Op basis van hun persoonlijke verhaal, 
bijvoorbeeld in de vorm van een korte speech of column, 
stellen ze een vraag, of delen ze een oproep aan het  
partijbestuur ofwel de fractieleden van de TK, EK, ofwel het 
EP. Fractieleden geven een eerste reactie, maar volledig  
antwoord geven hoeft niet direct. Binnen een nader te 
bepalen terugkoppelingstermijn dient de persoon op de 
Zeepkist van antwoord te worden voorzien – welke (deels) 
tevens met alle andere leden wordt gedeeld. 

10.4.4 Capaciteit en kosten
Er zal op het partijbureau binnen Team Ondersteuning 
en/of Team Projecten rekening gehouden dienen te worden 
met de beoordeling van ingestuurde verhalen. Dit kan drie 
keer per jaar zijn, in geval van twee Ledenraden en een 
Congres. Wel zouden bestuursleden verantwoordelijk voor 
partijdemocratie, of een presidiumlid, om ondersteuning 
gevraagd kunnen worden. Verder kan er gewerkt worden 
met reeds bestaande aanmeldformulieren voor 
bijeenkomsten. 

10.5 Netwerken

10.5.1 De opdracht 
Advies geven over de rol van netwerken binnen de partij-
democratie, was geen onderdeel van de opdrachtbeschrij- 
ving aan de Permanente Werkgroep. Toch geven we  
hierover advies, omdat netwerken vanwege hun expertise 
én betrokken achterban op hun thema een zeer waardevolle 
rol kunnen spelen binnen de ontmoetings- en  
ledendemocratie. De Permanente Werkgroep baseert zich 
hiervoor op de notitie netwerken van januari en september 
 2020 en de netwerkbijeenkomst die het partijbureau 
december 2020 organiseerde. In april heeft de werkgroep 
zelf een bijeenkomst georganiseerd, waarbij vrijwel alle 
netwerken aanwezig waren. Gevoed met deze opgedane 
kennis, doet de Permanente Werkgroep een aantal  
voorstellen om beter gebruik te maken van de netwerken 
ter verbetering van de partijdemocratie.  

10.5.2 Uitgewerkt advies
Het advies van de Permanente Werkgroep bestaat uit 
onderstaande vijf onderdelen die we hieronder toelichten:
• Netwerken verbinden aan themabijeenkomsten
• Netwerken invloed geven op de partijkoers
• Netwerken beter ondersteunen bij communicatie

• Netwerken ondersteunen bij hun positie binnen de partij
• Netwerken houden aan hun plichten

Netwerken verbinden aan themabijeenkomsten 
Netwerken richten zich op een thema waarvan zij expertise 
in huis hebben. Dit sluit goed aan bij de huidige roep uit de  
partij om meer inhoudelijke themabijeenkomsten te  
organiseren. Naast het organiseren van activiteiten voor 
de eigen achterban, kunnen netwerken in samenwerking 
met andere PvdA-gremia handen en voeten geven aan de 
inhoudelijke bijeenkomsten voor leden van bijvoorbeeld 
afdelingen. Door samen te werken kunnen netwerken  
zichzelf op de kaart zetten, hun kennis delen, is er meer 
capaciteit voor de organisatie van dergelijke bijeenkomsten  
en worden er wellicht meer leden bereikt. 

Netwerken invloed geven op de partijkoers 
Vanwege hun expertise, zouden netwerken standaard 
gevraagd moeten worden om een bijdragen te leveren 
aan verkiezingsprogramma’s, zowel landelijk als voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Staten en Europa. 
Netwerken zouden tevens minimaal eens per jaar hun visie 
en kennis moeten mogen delen met fractieleden uit de EK, 
TK en EP. Mogelijk vloeien hier meer nauwe samen- 
werkingsverbanden uit, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken 
naar wat het netwerk kan betekenen voor een fractie. Zo 
zou een netwerk kunnen worden gevraagd om onderzoek 
te doen op bepaalde dossiers voor een kamerlid. 
Netwerken zouden ook actief benaderd kunnen worden 
voor werkgroepen of andere initiatieven die vanuit de  
inhoud bezig zijn om de partij te ondersteunen. Mogelijk 
kunnen hier verdere eisen voor gesteld worden aan 
netwerken, bijvoorbeeld dat hun achterban een minimale 
grote moet hebben en duidelijk aangetoonde expertise 
beschikbaar is.

Verder is elk partijbestuurslid verantwoordelijk voor een 
aantal netwerken. Op gezette tijden zouden beide overleg 
met elkaar kunnen hebben. Tijdens deze meetings zou 
naast resultaten die netwerken boeken, wensen, 
verwachtingen en eisen naar elkaar uitgesproken moeten 
kunnen worden om het optimale uit netwerken te halen – 
waar beide kanten dan ook concreet iets doen. 

Als het gaat om de formele ledendemocratie, gaan 
netwerken mee in het one person, one vote concept. 

Netwerken beter ondersteunen bij communicatie
Om een netwerk draaiende te houden zijn actieve leden 
nodig. Hiervoor is het belangrijk dat leden weten van 
het bestaan van netwerken, zodat zij zich aansluiten. 
Netwerken worden op moment nauwelijks gepromoot, 
daarom adviseert de Permanente Werkgroep:

• Via Mijn PvdA zou je je gemakkelijk moeten kunnen   
 aanmelden voor een netwerk. En wanneer je dit doet,  
 ontvang je direct hun nieuwsbrief.
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• Netwerken zouden in het welkomstproces veel beter   
 gepromoot dienen te worden.
• Netwerken zouden beter vindbaar en op een meer   
 inspirerende wijze op pvda.nl moeten staan.
• Activiteiten van netwerken zelf worden standaard in de  
 agenda van activiteiten gezet op de landelijke website. 
• Vanuit het landelijk wordt veel gecommuniceerd over de 
 campagne of het aantrekken van nieuwe leden. Kijk   
 naar de mogelijkheden om vanuit het inhoudelijke  
 perspectief van netwerken ook campagne te voeren of  
 nieuwe leden te kunnen aantrekken.
• Zorg dat essentiële en praktische zaken als een website  
 snel geregeld is. 

Netwerken ondersteunen bij hun positie binnen de partij
Netwerken moeten nu nog vaak proactief op zoek om hun 
kennis te delen met andere PvdA-gremia, niet altijd met 
resultaat. Om afdelingen, gewesten en facties te laten 
weten wat een netwerk voor hun kan beteken, zou de 
positionering van netwerken onderdeel van de 
communicatie- en verenigingsstrategie (zie 9.2) moeten 
zijn. Tevens dient er worden gekeken naar een betere 
samenwerking met het CLB.

Netwerken houden aan hun plichten 
Wanneer het partijbestuur daadwerkelijk besluit netwerken 
een stevige rol te geven binnen de partijstructuur, mag er 
ook wat van netwerken worden verwacht. Dit betekent niet 
dat we de bureaucratie gaan verhogen door uitgebreide 
statuten te eisen, wel betekent dat er moet worden voldaan 
aan eisen als het organiseren van een ALV en bestuurs- 
verkiezingen. Ook zal het netwerk moeten aantonen dat zij 
een inclusieve, transparante en democratische club is, een 
brede achterban vertegenwoordigd en dat leden die actief 
bijdragen aan fundamentele zaken als verkiezingsprogram-
ma’s, dit doen namens de achterban en expertise hebben 
op het onderwerp vanuit de eigen werkpraktijk. Hoe dit 
exact ingericht wordt, dient verder te worden uitgewerkt, 
waarbij we ook graag verwijzen naar de adviezen in de 
notities over de netwerken van het partbureau. De  
Permanente Werkgroep adviseert verder dat bij de opstart 
van netwerken zaken als statuten niet te veel energie  
moeten kosten. Dit kan een overzichtelijk document moet 
zijn dat elk netwerk gemakkelijk kan aanpassen naar 
gelang haar eigen situatie. De energie zou gericht moeten 
zijn op het inhoudelijke werk. 

10.5.3 Capaciteit en kosten
Er zal voor de eerste twee tot drie jaar veel geïnvesteerd 
moeten worden om netwerken een duidelijke plek en rol te 
geven binnen de partijstructuur. Hiervoor is extra  
ondersteuning nodig op gebied van communicatie, maar 
ook hoe je dit procesmatig inricht. Wanneer dit eenmaal zijn 
plek heeft gevonden en het functioneert, zullen netwerken 
en andere PvdA-gremia dit zelf kunnen organiseren en is er 
minder capaciteit nodig vanuit het partijbestuur en  
partijbureau. 

Wanneer het partijbestuur besluit te investeren in de 
netwerken in lijn met dit advies, dan adviseert de  
Permanente Werkgroep dat de positie en democratische 
plichten van officiële netwerken in de statuten van de PvdA 
worden vastgelegd, zonder een experimentele periode. 
Zowel voor de partij als voor de netwerken, moeten de 
voorwaarden die gelden helder zijn. 

10.6 Mix online en offline bijeenkomsten 

10.6.1 Opdracht
De Permanente Werkgroep is gevraagd om een voorstel te 
doen voor een optimale mix van online en fysieke 
bijeenkomsten op landelijk niveau. 

10.6.2 Advies
De Permanente Werkgroep adviseert:
• De voorstellen rondom de voorcongressen goed te 
 implementeren, hierin is gezocht naar een balans  
 tussen online en fysiek.  
• Wanneer een groot aantal leden zich bezighouden 
 met een onderwerp, bijvoorbeeld omdat het politiek   
 actueel is, deze onderwerpen bij de horens pakken door  
 vanuit het landelijk ledengesprekken te organiseren. Het  
 ledengesprek van 27 maar is een succesvol voorbeeld  
 hoe dit kan uitpakken.
• Inzet op themabijeenkomsten wordt door iedereen   
 genoemd. Het loont daarom om de ToekomstLabs weer 
 te revitaliseren. Een online platform waar ideeën   
 aangedragen konden worden as hiervan een belangrijk  
 onderdeel. Met de adviezen van de Permanente  
 Werkgroep, zou het online discussieplatform hierbij een  
 prominente rol kunnen spelen. 
• Om een partij te zijn waar dialoog centraal staat en een  
 open debatcultuur heerst, adviseert de Permanente   
 Werkgroep om te kijken of debattrainingen met daar- 
 opvolgend debatwedstrijden, een mooi concept is   
 om die dialoog openlijk met elkaar te voeren en andere 
 partijleden te inspireren om op respectvolle manier het 
 gesprek met elkaar aan te gaan – zonder dat hier formele 
 consequenties aan verbonden zijn. De debattrainingen  
 en -wedstrijden kunnen fysiek worden georganiseerd,  
 maar de wedstrijden bijwonen zou heel goed online   
 uitgezonden kunnen worden. 
• Dat voor bijeenkomsten en activiteiten in de ontmoetings- 
 democratie, het uitnodigen van potentiële leden,  
 sympathisanten van de sociaaldemocratie ofwel  
 samenwerkingen met maatschappelijke partners  
 gestimuleerd mag worden. 
• Een goed online stemsysteem te implementeren voor  
 afdelingen, gewesten en ook netwerken, die tevens   
 geschikt is om op personen te stemmen. Dit is relevant  
 daar in Samen Online er geen stemtool zit en we na   
 corona een mix zullen zien van online en offline ALV’s  
 en andere vergaderingen. 
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Moderne vormen van bijeenkomsten organiseren 
De ontmoetingsdemocratie start bij meer focus op inhoud, 
thema’s, agenda-setting van onderop en het gesprek met 
elkaar aangaan – juist ook op gevoelige thema’s. Een 
bijeenkomst met goede gastsprekers, afwisselend met 
interactieve delen en waarbij leden concreet en transpar-
ant teruggekoppeld worden met wat er met de inzichten 
worden gedaan, is al een mooie stap waar behoefte aan 
is. Afsluitend met een borrel, heb je in de basis al een 
mooie meet-up. In vervolg kunnen spannendere concepten 
worden gelanceerd, als daar genoeg capaciteit voor is. 
Je kan hierbij denken aan events waar je samen met een 
team in een soort ‘pressure cooker’ werkt aan oplossingen 
voor maatschappelijke thema’s, of wellicht zelfs hackathons 
of simulatiespellen. 
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Hoofdstuk 11: De prioriteiten 

De afgelopen jaren is er door werkgroepen en clubs binnen 
de PvdA nagedacht over ledendemocratie. Er is veel over 
gezegd en geschreven. Ondanks de concrete voorstellen in 
deel 3, sluit ook dit rapport aan in de lange rij lijvige  
PvdA-rapporten. Daar moet verandering in komen. Sinds 
de implementatie van one person, one vote in 2015/2016, 
is het nu tijd voor de volgende concrete stap binnen de 
partijdemocratie. We zullen een transitie moeten maken 
van werkgroepen die adviesrapporten opleveren naar  
projectgroepen met medewerkers en/of vrijwilligers die pro-
jectplannen maken én uitvoeren. Het moet helder zijn dat 
de ontmoetings- en ledendemocratie geen doelen op zich 
zijn. De partijdemocratie zou in zijn geheel moeten 
bijdragen aan een toekomstbestendige partij. 

11.1 De opdracht

De Permanente Werkgroep heeft de opdracht die zij heeft 
gekregen van het partijbestuur, waarbij om veel advies 
werd gevraagd, zo compleet mogelijk uitgevoerd. Dit heeft 
geleid tot de vele adviezen in dit rapport die niet allemaal 
(direct) uitgevoerd kunnen worden. De Permanente Werk-
groep heeft daarom drie prioriteiten geformuleerd die 
essentieel zijn voor een toekomstbestendige PvdA. Zij zijn 
richtinggevend voor de implementatie van de voorstellen. 

11.2 Prioriteit: Verjonging en PvdA als brede 
volkspartij 

Gezien de vergrijzing van de PvdA, moeten we écht werk 
maken van het aanspreken en betrokken houden van jonge 
leden tussen de 18-40 jaar. Grofweg zijn dit Millennials en 
Generatie Z. Hiervoor adviseert de Permanente Werkgroep 
om in te zetten op inhoud en impact. Tegelijkertijd is het 
belangrijk dat we een brede volkspartij blijven. We moeten 
niet alleen interessant zijn voor hoogopgeleide jongeren 
in studentensteden, maar ook voor praktisch opgeleiden, 
jonge leden die in andere regio’s dan de Randstad wonen, 
enzovoorts.

11.3 Prioriteit: Open en transparante (debat)
cultuur  

De PvdA wil een inclusieve partij zijn waar iedereen welkom 
is, gelijkwaardig is en een openhouding heeft naar elkaar. 
We opereren vanuit vertrouwen en gaan met respect met 
elkaar om. Daardoor is er volop ruimte voor een open en 
transparante debatcultuur waar naar elkaars ideeën wordt 
geluisterd en leden elkaar op zoeken om elkaars gedachte 
te scherpen. Alleen dan kan de PvdA dé partij zijn van de 

goede ideeën. Om dit in praktijk te realiseren, adviseert de 
Permanente Werkgroep om in te zetten op agenda-setting 
van onderop en verbinding te creëren tussen leden 
onderling en tussen leden en de partijtop. 

11.4 Prioriteit: Communicatie, faciliteren en IT 

De Permanente Werkgroep stelt vast dat op gebied van 
partijdemocratie het communicatiebeleid veel effectiever 
kan, PvdA-afdelingen, -gewesten en -netwerken beter 
gefaciliteerd kunnen worden, en dat de IT-structuur en de 
gebruiksvriendelijkheid van de separate systemen beter 
kan. Met name over de formele ledendemocratie wordt 
nauwelijks gecommuniceerd – met wellicht als gevolg de 
relatief lage deelnemersaantallen. De Permanente 
Werkgroep adviseert daarom serieus in te zetten op  
communicatie en IT die leden en PvdA-gremia beter  
informeren en faciliteren. 
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Hoofdstuk 12: De uitvoering

De Permanente Werkgroep beveelt aan om met een aantal 
activiteiten op gebied van communicatie en IT vrijwel direct 
te starten. Tegelijkertijd stelt zij voor om een projectaanpak 
voor te bereiden, waarbij partijdemocratie vanuit de 
vereniging wordt opgebouwd. Met deze projectaanpak 
willen we zorgen voor meer samenhang tussen de 
verschillende onderdelen en belanghebbenden. De kans 
dat partijdemocratie in de haarvaten van de verenging gaat 
zitten, is daarmee het grootst is. 

12.1 Communicatie en IT 

Om communicatie goed op te pakken, adviseert de  
Permanente Werkgroep een ervaren (senior) communicatie- 
adviseur in te zetten die de tijd en het mandaat krijgt om 
communicatie omtrent partijdemocratie op te pakken.  
Startpunt zijn de richtlijnen uit hoofdstuk 9.2, het warm  
welkom-traject, de Zeepkist en het online discussieplatform. 
Ook zijn de verbeteringen omtrent de IT systemen binnen 
de ledendemocratie onderdeel van deze functie. Om dit 
goed op te pakken, zal er ook tijd vrij gemaakt moeten 
worden bij relevante collega’s op het partijbureau. 

De communicatieadviseur is contactpersoon en adviseur 
met betrekking tot partijdemocratie voor de partij en 
ondersteunt bij het organiseren en verslagleggen van de 
bijeenkomsten van de Permanente Werkgroep  
Ledendemocratie/stuurgroep (zie 12.2.)

Ledenpanels
Voor het organiseren van betere ondersteuning en 
professionalisering van de Ledenpanels, luidt het advies 
dat het partijbestuur samen met het Rode Nest hiervoor 
een plan dient te maken. Eventueel kan het partijbestuur 
deze professionaliseringsslag van de Ledenpanels  
uitbesteden aan de communicatieadviseur. 

12.2 Projectaanpak

Ledeninspraak organiseren we binnen de partij via de 
partijdemocratie en moet komen tot in de haarvaten van 
de gehele vereniging. Verbetering zou dus niet moeten 
afhangen van een enkele werkgroep, maar zou vanuit de 
vereniging opgebouwd moeten worden. Ambitieus, maar 
niet onmogelijk als we het goed organiseren. De Perma-
nente Werkgroep adviseert daarom de implementatie van 
de adviezen uit het rapport neer te leggen bij mensen die er 
daadwerkelijk mee aan de slag moeten en beslissings- 
bevoegd zijn. Hiervoor stellen we een projectstructuur voor. 
De Permanente Werkgroep zou de komende weken aan de  

slag kunnen gaan met het optuigen van het project, zodat 
deze na de zomer van start kan gaan.  

12.2.1 Toelichting projectorganisatie
Het advies is om de Permanente Werkgroep op te laten 
gaan in een stuurgroep. De bestuurlijke en budgettaire 
verantwoordelijkheid valt onder de stuurgroep, vandaar dat 
in onderstaand organogram ook het MT is toegevoegd. De 
stuurgroep wordt ondersteund en in goede banen geleid 
door een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De 
dagelijkse werkzaamheden worden uitbesteed binnen de 
projecten. In een project is een PvdA-gremium 
vertegenwoordigd door één persoon. Hij of zij heeft de 
kennis en het mandaat om binnen het eigen niveau de 
gemaakte plannen te coördineren én implementeren. 

Voor het goed functioneren van de partijdemocratie zal er 
altijd aandacht voor het onderwerpen moeten blijven. In 
welke vorm dan ook, in een stuurgroep of later wellicht 
weer in werkgroep-vorm, de Permanente Werkgroep  
ledendemocratie zal blijven monitoren of er koers wordt 
gehouden op de ambities zoals verwoord in dit rapport.  
De werkgroep is immers ‘permanent.’  

(Zie schematische weergave van de voorgestelde  
projectorganisatie op de volgende pagina.)
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Partijbestuur

Projectgroep 
ontmoetingsdemocratie

Projectleider
Leden:
• Kleine afdelingen
• Middelgrote afdelingen
• G7 
• Gewesten
• Netwerken 
• Medewerker partijbureau
• Communicatieadviseur  
 partijdemocratie
• Projectleider  
 ledendemocratie
• CLB

Schematische weergave van de  
voorgestelde projectorganisatie 
om tot realisatie te komen van de 
prioriteiten. 

Stuurgroep Partijdemocratie

Onafhankelijke voorzitter
Secretaris
Leden:
• Lid partijbestuur
• Lid presidium
• Lid Verenigingsraad
• MT

(senior) 
communicatieadviseur 
partijdemocratie

Projectgroep 
ledendemocratie

Projectleider
Leden:
• Team Projecten
• Team Ondersteuning
• Communicatieadviseur  
 partijdemocratie
• (Evt. onafhankelijke  
 IT-partner)

Projectgroep cultuur,  
diversiteit en inclusiviteit

Projectleider
Leden:
• Netwerk diversiteit en  
 inclusiviteit
• Roze netwerk
• Externe professional
• Taskforce Verjonging
• Netwerk VN Verdrag  
 Handicap
• CLB
• Medewerker(s) Partij- 
 bureau/ Communicatie- 
 adviseur partijdemocratie

12.2.2 Het oppakken van prioriteiten   
De projectgroepen starten met het uitwerken en uitvoeren 
van acties die invulling geven aan de eerder genoemde  
prioriteiten. Elke projectgroep formuleert meetbare doelen 
en heeft een projectleider die rapporteert aan de stuurgroep. 
De projectleiders en stuurgroep worden aangewezen door 
het partijbestuur. De projectleden worden door de  
projectleider en de stuurgroep geworven en aangewezen. 
Hieronder per projectgroep de prioriteiten die de  
Permanente Werkgroep adviseert op te pakken. 

Projectgroep ontmoetingsdemocratie 
De ontmoetingsdemocratie vindt al plaats, maar kan ver-
beterd worden. Dit kan door activiteiten beter op elkaar aan 
te laten sluiten en samenwerking tussen gewesten, 
afdelingen en netwerken te versterken. Er zou ondersteu-
ning vanuit het partijbureau ofwel het CLB ingericht kunnen 
worden en er dient een betere verbindingen te komen met 
de ledendemocratie. 

Activiteiten voor verjonging en PvdA als brede volkspartij
• Investeer in PvdA-netwerken. Op deze manier willen   
 we de focus op inhoud stimuleren, samenwerkingen 
 voor (fysieke) themabijeenkomsten tussen netwerken  
 en andere PvdA-gremia aanwakkeren en impact op de  
 koers handen en voeten geven.  
 
 Capaciteit en kosten: De uitvoering ligt met name bij  
 de vereniging. Het gaat hier om vrijwilligers. Wel dienen  
 netwerken vanuit het partijbureau beter ondersteunt te 
 worden. Hier liggen reeds plannen en intenties voor klaar
 en zal dan nu écht prioriteit moeten worden gegeven.  
 De communicatieadviseur zal niet de trekker van dit  
 project zijn, maar kan hier eventueel wel bij  
 ondersteunen. Zie toolbox 10.5.
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• Implementeer voorcongressen nieuwe stijl met  
 gewesten – en (later) ook met afdelingen. Op deze   
 manier geven we aandacht aan agenda-setting van  
 onderop, maar verbinden we ook de link tussen de 
 ontmoetingsdemocratie op inhoud en de  
 ledendemocratie.  

 Capaciteit en kosten: Het partijbureau zal hierbij beter  
 moeten ondersteunen. Eventueel kan in de periode   
 dat de voorcongressen spelen een vrijwilliger worden  
 aangetrokken. Ook de rest van de organisatie draait op  
 vrijwilligers. Voor het online gedeelte is de wens dat 
 Samen Online meer functies krijgt, hier zou als onder- 
 deel van de IT naar gekeken moeten worden door   
 de communicatieadviseur. Eventuele kosten zijn  
 vooralsnog onbekend. Zie toolbox 10.2 

Overig: (bovenste twee bullets hebben de prioriteit)
• Revitalisatie originele concept ToekomstLab. 
 Zie toolbox 10.6.2

Open en transparante (debat)cultuur 
• Introduceer een bestuursportefeuille partijdemocratie 
 binnen besturen van gewesten, afdelingen en 
 netwerken. Op deze manier wordt aandacht voor  
 partij democratie binnen de vereniging gewaarborgd. 
  
 Capaciteit en kosten: Dit zal zeker in de opstartfase,  
 waarbij deze nieuwe rol vorm wordt gegeven binnen   
 de projectgroep, tijd kosten. In overleg met het CLB, zal 
 gekeken worden of zij hier ondersteuning kunnen   
 bieden. Zijdelings zou Team Ondersteuning en de  
 communicatieadviseur partijdemocratie ondersteuning  
 kunnen bieden. Zie toolbox 8.1

• Investeer in een online discussieplatform met videobel- 
 tool waar leden elkaar kunnen vinden op basis van   
 lopende discussies en interesses. 
  
 Capaciteit en kosten: Aan het discussieplatform zit een  
 kostenplaatje verbonden, maar zou nog passen binnen  
 de begroting. Trekker van het online discussieplatform  
 is de communicatieadviseur, in samenwerking met 
 medewerkers van het partijbureau die hiervoor tijd  
 beschikbaar hebben. Zie toolbox 10.1

Projectgroep ledendemocratie
Voor een toekomstbestendige ledendemocratie zijn met 
name verbeteringen op gebied van agenda-setting van  
onderop, transparantie en goedwerkende IT-systemen, 
zoals de Ledenkamer essentieel. De projectgroep pakt op 
basis van de prioriteiten de onderstaande activiteiten als 
eerste op.

Open en transparante (debat)cultuur
• Zet in op agenda-setting van onderop, startend met de  
 implementatie van de Zeepkist op ledenraden en  
 congressen.  

 Capaciteit en kosten: De communicatieadviseur is   
 de trekker van de Zeepkist. De beoordeling van 
 de ingezonden verhalen wordt gedaan samen met  
 medewerkers van het partijbureau en eventueel hulp   
 van vrijwilligers. Zie toolbox 10.4

• Organiseer twee, of wanneer daar verantwoording over  
 wordt afgelegd naar de leden, één Politieke Ledenraad  
 per jaar, waarbij agenda-setting van onderop wordt 
 toegepast. Het moet helder zijn dat zij adviserend is,   
 maar kan een mooi vehicle zijn waar goede ideeën  
 van leden de revue passeren bij de partijtop. Een   
 Spoedeisende Politieke Ledenraad kan geen vervanging  
 zijn van een reguliere Ledenraad. Zie toolbox 8.3 
 
• Werk uit en voer door het voorstel omtrent het ter  
 discussie stellen van partijfunctionarissen.  
  
 Capaciteit en kosten: Het techniek gedeelte valt onder  
 IT. Voor enkel de functie die in 8.2 wordt voorgesteld, is  
 budget. Zie toolbox 8.2

Activiteiten communicatie, facilitering en IT 
• De huidige IT-structuur en -systemen ter ondersteuning 
 van de ledendemocratie zijn vrij inefficiënt, rigide en 
 kosten veel geld. In het kader van een   
 toekomstbestendige ledendemocratie, adviseert de  
 Permanente Werkgroep de huidige systemen nog eens 
  goed onder de loep te nemen, te kijken naar de  
 mogelijkheden, om van daaruit een langetermijnstrategie 
  te bepalen. Er liggen momenteel geen heldere doel- 
 stelling voor het gebruik van deze systemen, wat wel   
 aan te raden is. Zo kunnen we scherper zijn op de   
 kosten en de baten. 
  
 Capaciteit en kosten: De richtlijnen en ambities die de 
 Permanente Werkgroep heeft geformuleerd, met gebruik 
 van de huidige IT-systemen, leidde enkel voor de eerste  
 stappen al tot een onrealistisch kostenplaatje van 80K.   
 De communicatieadviseur, samen met medewerkers van  
 het partijbureau, zal zich buigen over een realistische   
 langetermijn strategie met betrekking tot de IT-systemen  
 die de partijdemocratie ondersteunen. Zie toolbox 9.1  
 en 10.1

• Investeer in een goed welkomsttraject voor leden, zodat  
 zij direct gemakkelijk hun weg binnen de partij vinden en  
 gemotiveerd raken om bij te dragen. 
  
 Capaciteit en kosten: Het begrote budget voor leden- 
 democratie kan deels ingezet worden voor het  
 ontwikkelen van het welkomsttraject. Het verder  
 ontwikkelen en uitvoeren van het Welkomsttraject valt  
 onder de verantwoording van de communicatieadviseur. 
 Zie toolbox 9.3
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Projectgroep cultuur, diversiteit en inclusiviteit
Om ook écht de inclusieve partij te zijn die we beogen (zie 
hoofdstuk 4), is het belangrijk dat we bewuster worden van 
onze houding en gedrag – van individueel lid tot partijtop. 

De Permanente Werkgroep adviseert hiervoor een  
(nieuwe) projectgroep in te stellen die met dit onderwerp 
aan de slag gaat. Naast het vergroten van ons bewustzijn 
op dit thema, werkt deze projectgroep aan concrete  
handvatten die helpen ons gedrag te veranderen. Zo zet zij 
bijvoorbeeld de standpunten en adviezen uit hoofdstuk 4 en 
7 om in concrete richtlijnen. Om dit goed te onderbouwen, 
bestaat de werkgroep uit experts binnen de PvdA op dit 
gebied en doet zij eventueel aanvullend extra onderzoek. 
Aanvullend, om ons zelf écht een spiegel voor te houden, 
pleit de Permanente Werkgroep voor een externe 
professional op dit gebied die onderdeel is van deze werk-
groep ofwel nauw betrokken is bij de voortgang. 

Capaciteit en kosten: Deze projectgroep zal grotendeels 
bestaan uit vrijwilligers. Afhankelijk van de uren die we  
vragen van de externe professional, kunnen hier kosten 
aan verbonden worden. 
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Appendix I – Opdracht beschrijving Permanente Werkgroep

Aan: Partijbestuur
Van: Nelleke Vedelaar, in afstemming met Jimme Nordkamp en Harry Vogelaar

Betreft: opdracht Permanente Werkgroep ledendemocratie 
Datum: 27 mei 2020

Op het congres in maart 2020 zijn de aanbevelingen van de tijdelijke werkgroep Ledendemocratie besproken. Een van de 
aanbevelingen was het aanstellen van een Permanente Werkgroep. Daarover heb ik contact gezocht met het presidium, 
dat in de lead was bij de tijdelijke werkgroep, en met de Verenigingsraad (specifiek de commissie strategie en ledendem-
ocratie). Met hen is gesproken over het instellen van een Permanente Werkgroep, onder leiding van een onafhankelijke, 
gezagsvolle en verbindende voorzitter en een heldere uitwerking van de opdracht voor de werkgroep Ledendemocratie 
met bijbehorend tijdspad en ondersteunende randvoorwaarden.

Dit memo bevat een uitwerking van de opdracht, tijdspad en randvoorwaarden evenals de samenstelling van de werk-
groep.

Het partijbestuur wordt gevraagd de opdracht en de samenstelling van de werkgroep vast te stellen.

Afbakening opdracht werkgroep ledendemocratie
Voor het formuleren van de opdracht hebben we een aantal bronnen gebruikt. Allereerst het advies (Ledendemocratie: 
het fundament van de partij) dat door de tijdelijke werkgroep Ledendemocratie is aangeboden is aan het partijbestuur. Dit 
advies is grotendeels gebaseerd op een enquête gehouden onder de leden van de PvdA, het partijbestuur heeft hierop 
gereageerd en het is besproken op het congres. 

Daarnaast hebben we het onderzoek van de Taskforce Jong in de PvdA onder jonge leden van de partij betrokken. Al-
lereerst omdat bleek dat weinig jonge leden hadden meegedaan aan de ledenenquête en daarnaast omdat we specifiek 
aandacht willen geven aan de betrokkenheid en zeggenschap van onze jonge leden.

Ten slotte betrekken we de ontwikkelingen in de corona-crisis bij de opdracht. Op vele en diverse manieren wordt bin-
nen onze partij invulling gegeven aan het online samenkomen. Vergaande toepassingen (via Samen Online) en digitaal 
stemmen op lokaal niveau zijn mogelijk gemaakt in deze tijd. De lessen die we hieruit leren willen we vertalen naar de 
toekomst.

De opdracht
De opdracht voor de werkgroep Ledendemocratie bestaat uit drie pijlers, met een aantal subopdrachten:
 
1. Ga in gesprek met de taskforce verjonging over de uitkomsten van hun vragenlijst, over hun ideeën voor het betrekken 
van jongeren bij inspraak en ideevorming in onze partij. Verwerk deze ideeën bij de uitvoering van het advies ‘Ledendem-
ocratie: het fundament van de partij’.

2. Haal de lessen en ervaringen uit de partij op ten aanzien van de online ontmoetingen, vergaderingen, besprekingen en 
vertaal deze naar concrete aanbevelingen voor de toekomst (voor zover niet aan de orde bij de deelopdrachten onder 1 
en 3). 

3. Geef concrete invullen aan de aanbevelingen uit het advies van de tijdelijke werkgroep:  
a. Ledendemocratie (Ledendemocratie: het fundament van de partij) 
De recente ontwikkelingen hebben getoond dat veel bijeenkomsten ook digitaal kunnen plaatsvinden, maar fysieke ont-
moeting wordt ook gemist. De vraag is aan welk type bijeenkomsten landelijk behoefte is.
De werkgroep wordt gevraagd:
· Maak een uitwerking van het begrip ontmoetingsdemocratie
· Een voorstel te doen voor een optimale mix van online en fysieke bijeenkomsten op landelijk niveau, inclusief een 
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voorstel voor het aantal ledenraden 
b. Ledenpanels
Uit het advies blijkt dat ledenpanels een laagdrempelige en aansprekende manier zijn om leden te betrekken bij ideevorm-
ing. De Permanente Werkgroep wordt gevraagd dit, in overleg met het Rode Nest, te concretiseren.  Waarbij de vraag is 
hoe op landelijk niveau gebruik gemaakt kan worden van dit middel en op het niveau van afdelingen en gewesten. 
De werkgroep wordt gevraagd: 
· Een voorstel te doen voor een onderwerp en vragen om dit najaar een ledenpanel uit te doen. 
· Om een kader te ontwikkelen waar ledenpanels aan moeten voldoen qua vraagstelling en in verhouding tot andere 
vormen van ledendemocratie.  
c. Communicatie
Uit het advies kwam naar voren dat de communicatie over ledendemocratie verbeterd kan worden. Het gaat daarbij om 
de website over ledendemocratie en om de berichten die rond congres en ledenraad worden gestuurd aan leden. 
De werkgroep wordt gevraagd: 
· Richtlijnen te geven voor de communicatie rond ledendemocratie. 
d. Voorcongressen
In het advies staat dat met gewesten gesproken moet worden over de optimale inrichting van voorcongressen. Ook moet 
gekeken worden naar het effect van steun van voorcongressen op moties en amendement. 
De werkgroep wordt gevraagd:
a. Een voorstel te doen voor een format voor voorcongressen, eventueel in regionaal verband, met een aantal gewesten 
tegelijk. 
b. Een voorstel te doen voor het formele effect van voorcongressen op de besluitvorming. Waarbij de vraag is of voorstel-
len van een voorcongres direct moeten doorgaan naar het Stemlokaal.
 e. Tools
Uit de ledenenquête kwam naar voren dat de gebruikte tools verschillend worden gewaardeerd. Een aantal tools heeft 
specifieke aandacht nodig. 
De werkgroep wordt daarom gevraagd: 
· Criteria te formuleren waaraan een motievolgsysteem moet voldoen. 
· Kaders te geven voor de ontwikkeling en optimalisering van de Ledenkamer. 
· Advies te geven over de nieuwe stemapplicatie. 

De adviezen van de werkgroep worden ook besproken met het presidium en de verenigingsraad. 

Planning
De werkgroep wordt permanent ingesteld, maar voor de komende periode zijn er drie periodes met concrete opdrachten: 
1. Tot begin oktober 2020: als gevolg van de opdracht die voorligt voor de eerste periode kan een wijziging van de stat-
uten en reglementen nodig zijn. Daarom wordt de commissie gevraagd half september de eerste uitwerking te leveren, 
dat in ieder geval betrekking heeft op het aantal ledenraden en het effect van voorcongressen op de status van moties en 
amendementen. Een eventuele statutenwijziging kan dan nog voor eind oktober worden voorbereid. Ook voor de begrot-
ing van 2021 wordt de commissie gevraagd in september een inschatting te maken van wat nodig is voor het uitvoeren 
van bovenstaande opdrachten. Dat geldt ook voor een format voor de voorcongressen, omdat die halverwege november 
moeten plaatsvinden. 
2. Tot het congres van januari 2021: voor de uitwerking van de overige adviezen wordt de commissie gevraagd op 16 jan-
uari 2020 op het congres een stand van zaken te geven. Het gaat dan om de optimalisering van de tools, de ledenpanels, 
de communicatie en de resultaten van de gesprekken met de taskforce verjonging. 
3. Tot aan de zomer van 2021: in deze fase moeten de adviezen en voorstellen worden uitgevoerd. Ook moet er dan een 
beeld zijn van de definitieve taakstelling voor de Permanente commissie. 

Samenstelling
In mei 2020 is met de verenigingsraad en het presidium overleg gevoerd over de vorming en de samenstelling van de 
werkgroep Ledendemocratie. Ook vanuit deze gremia kwam het advies om een voorzitter voor deze werkgroep te vragen, 
die niet komt uit één van de gremia die zich vanuit een reglementaire rol bezighoudt met ledendemocratie. 
Deze onafhankelijke voorzitter kan de wensen die leven en ideeën die er in verschillende gremia bestaan binden. Het 
partijbestuur heeft Otwin van Dijk bereid gevonden voorzitter te worden van deze werkgroep. Hij heeft als voormalig Ka-
merlid en vanuit zijn huidige functie als burgemeester veel ervaring met democratische besluitvormingsprocessen. 
Daarnaast nemen twee leden van het presidium deel aan de werkgroep en twee leden van de werkgroep strategie en 
ledendemocratie. Vanuit het partijbestuur zullen Jimme Nordkamp en Harry Vogelaar zitting nemen in de werkgroep. 
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Betrokkenheid derden
De vaste bezetting van de werkgroep zal bestaan uit deze zeven personen. Afhankelijk van het thema wordt de werk-
groep verzocht andere mensen te betrekken bij hun werk. Voor de opdracht over verjonging gaat het daarbij om de 
taskforce en de JS, voor de ledenpanels en ontmoetingsdemocratie gaat het om het Rode Nest. Bij communicatie en 
optimalisering van de tools gaat het om medewerkers van het partijbureau. 

Randvoorwaarden
Voor het functioneren van de permanent werkgroep is een aantal randvoorwaarden cruciaal: 
- Ondersteuning: op het partijbureau wordt een medewerker (0.5 fte) aangesteld voor de ondersteuning van de werk-
groep Ledendemocratie. Deze medewerker fungeert als secretaris van de werkgroep en ondersteunt hen procedure en 
inhoudelijk. Hij is de linking-pin tussen de commissie en medewerkers op het partijbureau en externe partijen die betrok-
ken zijn bij ledendemocratie. Ook zoekt hij naar inspirerende voorbeelden en best practices in Nederland en het buiten-
land. 
- Financieel: De uitwerking van de deelopdrachten zullen leiden tot een financiële vraag. Deze vraag moet eind septem-
ber bekend zijn om hem om te kunnen nemen in de begroting voor 2021. De werkgroep wordt gevraagd, in overleg met 
de directeur, tot een inschatting voor het benodigde budget in 2021 te komen. 

Besluit
Het partijbestuur wordt gevraagd akkoord te gaan bovenstaande opdracht en voorgestelde werkwijze en samenstelling. 
Voor eventuele wijzigingen in de opdracht worden de portefeuillehouders vanuit het PB gemandateerd om aanpassingen 
te doen. 

Appendix II  – Kosteninschatting aanpassingen Ledenkamer, Stemlokaal en motievolgsysteem

Voor het verbeteren van de huidige Ledenkamer en een eerste stap richting een motievolgsysteem zijn de onderstaande 
acties en kosten geïnventariseerd. Totaal aantal uren om alle aanpassingen door te voeren is 800, gelijk aan EUR 80k. 

(Tevens kost de partij het Consul platform EUR 207,00 per maand, terwijl het slechts een paar weken open is per jaar.)

Functionaliteiten op hoofdlijnen 
• Koppelen Ledenkamer aan het stemlokaal. (Beschikbaar maken Stemlokaal in de Ledenkamer)
• Inbouwen functionaliteit ter discussie stellen PvdA bestuurders/politici 
• Inbouwen reviewstap tussen het indienen en publiceren van moties/amendementen 
• Moties/amendementen kunnen labelen per gewest (en in een later stadium ook afdeling)
• Optimaliseren van het amendementen format in de ledenkamer 
• Implementeren van een motie/amendement volgsysteem van ledenkamer t/m stemlokaal

Uitwerking van deze functionaliteiten, inclusief kosten

Stemlokaal integreren
• Stemlokaal integreren in Ledenkamer
• Moties met 100 steun gaan automatisch door naar stemming.
• Steun knop wordt vervangen door drie keuze knop voor – neutraal – tegen
• Veld voor presidium pre-advies is aanwezig, zie bij motie functionaliteit
• Door label en zoek functie kunnen leden stukken selecteren op het hoofdstuk/ thema
• Stemlokaal functie in wordt geïntegreerd in de Ledenkamer. De authenticatie verloopt dan op dezelfde manier via  
 Mijn PvdA

Uren (maximaal ingeschat): 55
Totale kosten: EUR 5.500

Verbeteringen motie functionaliteiten
• Ledenkamer functie aan- en uitzetten op een datum en tijd.
• Steun functie per motie aan en uit zetten, bijvoorbeeld als het een motie die is gericht op een bestuurder of politicus.
• Admin kan motie labelen, zie bij motievolg-functionaliteit.
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• Tekstveld voor advies van presidium/admin en pre-advies van partijbestuur.
• Motie review optie door steun-functie inactief te stellen en gebruik te maken van het tekstveld voor advies van  
 presidium/admin. Dit kan dan fungeren als een review stap.

Uren (maximaal ingeschat): 310
Totale kosten: EUR 31.000
Kosten voor enkel review moties en amendementen: EUR 8.000

Verbeteringen Amendeer functionaliteiten
• De motie functionaliteit wordt grotendeels overgenomen voor het indienen en steunen van Amendementen.
• De leden selecteren de tekst en worden naar een nieuwe pagina gestuurd vergelijkbaar met de lay-out van de motie   
 indien pagina, hierbij wordt de geamendeerde tekst automatisch gevuld in het nieuwe formulier. 
• 3x Keuze check box: aanpassen - vervangen – verwijderen 
 De volgende invulvelden:

• (sub).hoofdstuk-regel-volg-nummer [1.2-325-0002]
• Hoofdstuk naam (of selectie met label)
• Te amenderen tekst (automatisch)
• De gewijzigde tekst
• Toelichting
• Pre-advies veld voor presidium

• Omdat de functionaliteiten worden geadopteerd vanuit de motie functie is de review functie, motie/amendement-   
 volgsysteem en de werking voor het stemlokaal ook hetzelfde.
• De steun, zoek en overzicht functionaliteit zal hetzelfde zijn als bij moties.

Uren (maximaal ingeschat): 330
Totale kosten, incl. Review moties en amendementen: EUR 33.00

Motie/Amendement volgsysteem
• Labeling handmatig door admin (in bulk) en of automatisch in Ledenkamer
• Ingediend – ter review 
• Gepubliceerd voor de Ledenkamer of doorgesluisd naar gewest voor stemmig tijdens een voorcongres
• Genoeg steun/niet genoeg steun binnen de Ledenkamer of gewest
• In stemming in het Stemlokaal
• Resultaat stemlokaal
• In stemming bij het congres (handmatig, want geen koppeling met Stemtool)
• Resultaat congres (handmatig, want geen koppeling met Stemtool en omdat het partijbestuur kan besluiten een motie   
 of amendement toch in stemming te brengen wegens inhoudelijk belang.)
• Een overzicht pagina voor de leden in de Ledenkamer (zoekfunctie)
• Leden kunnen stukken met tabs categoriseren en selecteren.

Uren (maximaal ingeschat): 90
Kosten: 9.000

Geschikt maken voor gewesten en afdelingen 
• Stukken indienen op landelijke, gewestelijk en afdeling niveau. Deze functionaliteit zit al in de Ledenkamer en moet   
 getest worden.

Uren (maximaal ingeschat): 15
Kosten: 1500

Overig
• Zoekfunctie: De voorgaande ledenkamer was Consul versie 0.19 waar de zoek functie niet goed werkte. In de nieuwe   
 huidige Ledenkamer versie Consul 1.2 werkt de zoek functie wel naar behoren.
• In de toekomst zou je nog kunnen kijken naar een nog betere koppeling van Mijn PvdA naar Consul. 
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Appendix III  - Verslag bijeenkomst PvdA erkende netwerken 12 april

Er zit veel energie in de netwerken. Netwerken zijn samengesteld uit mensen met kennis, inzicht en ervaring uit hun eigen 
vakgebieden die een grote bereidheid hebben zich in te zetten voor de partij. Ze voelen zich echter niet altijd serieus 
genomen. Sommigen merken wel dat hun inbreng voor het verkiezingsprogramma van 2021 goed terecht is gekomen, 
anderen hebben wel degelijk inbreng geleverd, maar kregen niet eens een reactie ter ontvangst. Weer anderen vonden 
het niet in orde dat zij niet actief waren benaderd vanuit de VKP commissie, maar dat zij zelf het initiatief moesten nemen. 

De netwerken vertelden over de insteek van het eigen netwerk en zaken als de eigen positionering en invloed in de partij, 
omdat daar de meeste knelpunten in werden ervaren. Bestuursleden vertelden bijvoorbeeld over de eigen activiteiten, 
waarbij interne processen werden verbonden aan externe processen waarbij invloed op de een of andere manier een 
gewenste uitkomst was. 

Een netwerk vertelde over de verschillende werkgroepen die voor hun actief zijn in alle regio’s in Nederland, een hoev-
eelheid masterclasses die ze georganiseerd hadden, maar ook dat ze mensen hebben gemotiveerd om zich kandidaat 
te stellen - om zo tot een diverse lijst te komen. Minder te spreken waren ze over dat veel kandidaten die zich hadden 
aangemeld voor de lijst, en daar hun ziel en zaligheid in hadden gestopt, werden afgedaan met enkel een brief. Het is een 
apparaat, maar het blijft ook mensenwerk, zo werd gezegd.

De netwerken gaven aan dat hun positie wel wat beter mag, iedereen was het erover eens dat er veel expertise aanwezig 
is in de netwerken en dat dat nu echt weer serieus genomen moet worden door volksvertegenwoordigers op alle niveaus. 
Dat serieus nemen begint met mensen een fatsoenlijke reactie geven wanneer ze contact zoeken of een stuk insturen, 
maar gaat verder naar partijgenoten te woord te staan en bij discussies niet defensief en afwijzend tegemoet treden. 
Sommige netwerken hadden wel goed contact met volksvertegenwoordigers. 

De meeste netwerken waren het ook eens dat hun waarde vooral ligt in vooraf input leveren. Zo werd er gezegd dat we 
eigenlijk vier jaar bezig moeten zijn met hoe het VKP er uit ziet. Of zoals anderen het verwoordden, niet dat we twee 
maanden van tevoren, of zelfs op het laatste moment nog wat kunnen aanleveren. Niet alleen landelijk, maar ook op 
andere niveaus, zouden ze meer georganiseerd en gestructureerd aangehaakt willen zijn bij verkiezingsprogramma’s, 
zodat hun expertise ook écht benut wordt en ze vanuit hun expertise ook echt kunnen bijdragen aan de partij. Dit is ook 
belangrijk om leden enthousiast te krijgen om actief mee te blijven doen. Leden binnen een netwerk willen het gevoel 
hebben dat ze ook écht impact maken. Als dit niet gebeurt, haken leden nog wel eens af. En met de beperkte facilitering 
van nieuwe aanwas, wordt het op een gegeven moment steeds lastiger om ook alle formele activiteiten te kunnen blijven 
uitvoeren. 

Facilitering is voor netwerken dan ook een belangrijk punt, zoals die in ledenadministratie, pr, ruimte op de website en 
een aandeel in landelijke mailingen. Het voorcongres speciaal voor netwerken, die we in een hele grove schets aan de 
netwerken hadden voorgelegd, werd door een deel als positief ervaren. Een even grote groep zag meer heil in thema-
tische bijeenkomsten en het leggen van contacten met netwerken die thematisch in elkaars verlengde lagen. Zoals het 
diversiteitsnetwerk, dat contact zoekt met het roze netwerk en het cultuurnetwerk. 

Hier en daar ontstond de wens de statutaire status gelijkend dat van een gewest te willen, dus zoals vóór het one-person-
one-vote systeem. Maar ook netwerken die niet deze status bepleitte, gaven aan dat wanneer zij meer onderdeel van de 
partijstructuur zouden zijn met meer invloed, dat daar natuurlijk iets tegenover moet staan. Minimale eisen als het ophalen 
van een mandaat, regelmatige ALV’s en bestuursverkiezingen, daar was bijna iedereen het over eens. Een of twee op-
perden dat ALV’s niet al te formeel hoeven te zijn en dat er een andere vorm aan de leden inbreng gegeven kon worden, 
maar dat dit in de basis aan de eisen zou moeten voldoen. 
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Bronnenlijst

Onderstaande rapporten, notities of artikelen gaan specifiek of onder meer over ledendemocratie binnen de PvdA   
en zijn gebruikt bij de totstandkoming van dit rapport. 

• Tussen Leden en Leider. (PvdA Commissie Ledendemocratie, 2013) 

• Samenvatting rapport De Leden zijn de Baas. (PvdA Werkgroep Ledendemocratie, 2014) 

• Resolutie Ledendemocratie. (PvdA Congres januari, 2015) 

• Koole, R. (2016). Lessen voor de ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing. S&D jaargang 73, nr. 6  

• Advies inzet digitale tools Ledendemocratie en communicatieplan ledendemocratie. (Enablist en Janneke    
 Leerink, 2017) 

• Positief Voorwaarts. (Partijbestuur PvdA, 2018) 

• Rapport Ledendemocratie in de 21e eeuw. (Verenigingsraad PvdA, 2019) 

• Tien over Rood in de 21e eeuw. (Verenigingsraad PvdA.2019) 

• Analyse uitkomsten Vragenlijst Evaluatie Ledendemocratie. (het Rode Nest binnen de PvdA, 2019) 

• Ledendemocratie: het fundament van de partij.(PvdA Tijdelijke Werkgroep, 2020) 

• Analyse Peiling Jonge Leden. (Partijbureau PvdA, 2020) 

• Ledendemocratie Advies. (Enablist, 2020) 

• Notitie Netwerken. (Partijbureau januari en september 2020)
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