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Over de organisatie 
 

Dit onderdeel op de Regiodag van het Gewest Noord –Holland is voorbereid door Ernstjan van Doorn, 

in samenwerking met Rian van Dam van het Gewestelijk bestuur, Statenlid Sandra Doevendans, Inger 

de Bruin als medewerker van de Statenfractie, en voorzitter PvdA Amsterdam, Herman Wiersema.  

Eerder heeft Ernstjan van Doorn samen met Stijn Haanschoten meerdere bijeenkomsten 

georganiseerd waarin deze technieken, vallend onder de noemer van LSI (large scale intervention) 

werden ingezet.  
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Secretaris van de afdeling PvdA Amsterdam Centrum 

Werkzaam als Communicatieadviseur bij het ‘Leids Academisch Centre for Drug Research’ (LACDR) 

Universiteit Leiden 

Telefoon: 06-20638586  

E-mail: e.s.vandoorn@gmail.com 
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1 Doel van de Regiodag 

1.1 Aanleiding 
De Partij van de Arbeid is een ledenpartij. Het is daarom belangrijk dat leden optimaal betrokken 
kunnen raken bij het politieke proces. Juist bij de start van een nieuw-gekozen fractie is het aanreiken 
van inhoud, prioriteiten, cruciaal. Niet alleen vanwege de relevantie van de onderwerpen, maar ook 
om met elkaar in contact te komen. De betrokkenheid moet dan ook verder gaan dan het sturen van 
een e-mail. De betrokkenheid krijgt extra waarde door mee-debatteren en mee-adviseren. En daar 
resultaten van terug te kunnen zien. Vandaar dat de PvdA Noord Holland een bijeenkomst heeft 
opgezet om de leden optimaal bij dit proces te betrekken, juist aan het begin van de start voor een 
nieuwe Staten-Fractie. De uitkomst van deze bijeenkomst, dit rapport, geeft een richting aan, waar de 
gewestelijke leden belang aan hechten, en met een daarbij behorende prioritering.  

1.2 Werkwijze 
Dit onderdeel op de regiodag is voorbereid door Ernstjan van Doorn, in samenwerking met Rian van 
Dam van het Gewestelijk bestuur, Statenlid Sandra Doevendans, Inger de Bruin als medewerker van 
de Statenfractie, en voorzitter PvdA Amsterdam, Herman Wiersema. Eerder heeft Ernstjan van Doorn 
samen met Stijn Haanschoten meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin deze technieken 
werden ingezet.  
 
Met deze technieken, die vallen onder de noemer LSI, ofwel Large Scale Intervention, wordt afscheid 
genomen van het befaamde ‘microfoontje rond, wie heeft wat te vertellen’. In plaats daarvan wordt 
ingezet op optimaal dialoog met alle deelnemers, waar uit een plenaire uitkomst komt. Een van de 
uitgangspunten van deze aanpak is dat alle participanten een centrale rol vervullen als eigenaar en 
ontwikkelaar van het thema van de bijeenkomst, in dit geval de keuze voor thema’s en onderwerpen. 
Daarom is gekozen voor een proces waarin de leden betrokken zijn bij de concrete formulering zowel 
de thema’s, als de insteek. Plenair hebben de deelnemers vervolgens de prioritering kunnen aangeven 
over alle uitkomsten van de deelsessies.  
 

Deze voorbereidingen hebben gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten voor de Regiodag:  

 Een mooie groep mensen (i.c. 70 leden) is aanwezig.  

 Zo groot mogelijke interactie tussen deze leden, dwars door alle functies en afdelingen 

heen.  

 Ieders bijdrage komt tot zijn recht, iedereen is expert in zijn of haar eigen ervaring.  

 Draagt bij aan eigenaarschap voor vervolg, door zelfmanagement in tafelgroepen. 

 Analyse, rapportage van resultaten en conclusies trekken worden zoveel mogelijk door 

deelnemers zelf gedaan.  

 Werkvormen die zoveel mogelijk 

kwaliteiten van individuen 

aanspreken. 

 

 

 

Voor u ligt het verslag van deze brainstormsessies, met achtereenvolgens een beschrijving van de 

uitvoering en de resultaten. 
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2 Uitvoering 

  

Deze bijeenkomst kende 3 rondes:  

Ronde 1: in groepen per thema praten over verschillende thema’s 

Ronde 2: Plenaire terugkoppeling: korte presentaties door een aangewezen spreker van elk groepje: 

hoe is men tot hun uitkomst gekomen?  

Ronde 3: Prioriteren: welke uitkomsten vindt men het beste? 

Ronde 1: Praten per thema 
Er zijn 4 thema’s voorbereid waar men in kleine groepjes (< 

7 personen ) over kon brainstormen. De aanleiding en 

introductie die aan elk groepje in een geschreven 

handleiding is meegegeven is opzettelijk prikkelend 

geformuleerd. Elke tafel had als opdracht om een top 3 op 

te stellen van concrete acties, of punten/voorstellen voor 

plenaire terugkoppeling.  

 

 

De bediscussieerde thema’s zijn:  

- Van Waarde: De inspirerende PvdA       (2 tafels) 

- Versterken vereniging: Lokaal en samenwerking met Provincie/Gewest  (2 tafels) 

- Koppeling lokaal met provinciale Politiek      (1 tafel) 

- PvdA EU en Gewest         (1 tafel) 

 

Ronde 2: Plenaire terugkoppeling 
- Elke tafel heeft een top 3 opgesteld, en presenteert de bevindingen in ongeveer 60 

seconden. Op deze wijze kunnen alle deelnemers kennis nemen van alle uitkomsten.  

 

Ronde 3: Prioritering & draaglvak 
- De leden kunnen hun stickers plakken op de uitkomsten die zij goed vinden. Dit hoeft 

geenszins die van de eigen tafel te zijn, integendeel: het is interessanter als iedereen vrij kan 

stickeren. Door de aantallen stickers wordt aangegeven welke uitkomsten het meeste 

draagvlak hebben onder de aanwezigen. En welke niet.  

- Er wordt plenair geconcludeerd welke uitkomsten het populairst zijn. Zo heeft iedereen een 

goed totaalbeeld van de oplevering van de bijeenkomst.  
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3. Resultaten 
 

3.1. Een scala aan resultaten 
Een sessie in deelgroepen van dit type levert altijd een schat aan informatie op. Logisch: tientallen 

mensen zijn een uur lang met elkaar in gesprek geweest over thema’s die hun aanspreken. Immers, 

men heeft zelf de tafels kunnen kiezen waar men bij wilde aanschuiven.  

3.2. Analysemethode 
Een belangrijk deel van de analyse en het trekken van conclusies is al tijdens de bijeenkomst door de 

deelnemers zelf gedaan: door het prioriteren van de in groepjes uitgewerkte uitkomsten. 

Deze informatie treft u hieronder aan, inclusief de foto’s van de gestickerde uitkomstvellen zoals 

deze door de tafels zijn opgesteld.  

Tot slot geven wordt ook de prioritering weergegeven, waarbij de populairste uitkomst bovenaan 

staat: die met het meeste draagvlak.  
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3.3. Uitwerking van de Thema’s en resultaten 
 

Tafel 1 Van waarde: de Inspirerende PvdA 

2 tafels hebben gebrainstormed over het thema: Van Waarde: De inspirerende PvdA.  

- Hoe kun je de vertaalslag van ‘Van Waarde’ lokaal/provinciaal inzetten? Waar kun je dan 
concreet gezamenlijk mee starten, stoppen, of mee doorgaan? Welke inhoudelijke thema’s 
zouden we nu moeten prioriteren? Welke onderwerpen passen in de vraagstukken van de 
huidige tijd en in Noord-Holland? En kun je daarmee de PvdA ook meer “schwung” geven? De 
tafel komt met een top 3 van concrete actie punten/voorstellen die meegegeven kunnen 
worden. 

 
 
 

 

Men wil dat er geluisterd wordt 

 

De omslag om te denken vanuit de overheid, naar denken vanuit de burger/kiezer vindt men zeer 

van belang. Nog sterker vindt men de wens om consistent, zelfkritisch, belangstellend te zijn. Met 

als sterke aandacht het “luisteren”. De wijze van communiceren herkent men wel, maar de insteek 

(denken vanuit de burger), en met welk doel(zelfkritisch en met een duidelijke luister-component), 

vindt men nog belangrijker.   

Hoe het ‘luisteren’ vervolgens in de praktijk handen en voeten kan krijgen is een interessante 

vervolgstap.  

 

Van denken vanuit de overheid naar  (stickers) 
denken vanuit de burger/kiezer  (12) 
 

- Aansluiten bij zelf-organisatie  (3) 
- Gebruik sociale media   (2) 
- Inzetten van ombudsteams (2) 
- Ambassadeurs. aanjagers  (5) 

(verbinden) 
 

Communiceren    (6) 
 

- Gebeurt wel (zondagsbrief)  (1) 
- Top-down (niet zenden) (3) 
- Ophalen en gebruiken  (2) 
- Transparant 

 
VanWaarde     (14) 
 

- Leg je handelen (als PvdA)   
langs de lat   (2) 

- Belangstelling voor elkaar (2) 
- Doe wat je zegt, en  

zeg wat je doet   (2) 
- Luisteren!   (6) 
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Tafel 2 Van waarde: de Inspirerende PvdA 

2 tafels hebben gebrainstormed over het thema: Van Waarde: De inspirerende PvdA.  

- Hoe kun je de vertaalslag van ‘Van Waarde’ lokaal/provinciaal inzetten? Waar kun je dan 
concreet gezamenlijk mee starten, stoppen, of mee doorgaan? Welke inhoudelijke thema’s 
zouden we nu moeten prioriteren? Welke onderwerpen passen in de vraagstukken van de 
huidige tijd en in Noord-Holland? En kun je daarmee de PvdA ook meer “schwung” geven? De 
tafel komt met een top 3 van concrete actie punten/voorstellen die meegegeven kunnen 
worden. 

 

 
 
 
 
 

 

Regeren is een opdracht!          (stickers) 
 

- Erkennen dat mensen  
buiten de boot vallen   (9) 
 

- Maak gebruik van de  
gouden generatie  (9) 
 

- We zijn allen ambassadeurs  
van wat en wie ons inspireert (16) 

 
 

Uitkomsten: We zijn allen ambassadeurs  

Ook hier steekt er duidelijk 1 uitkomst met kop- en schouders boven de rest uit: we zijn allen 

ambassadeurs van wat en wie ons inspireert. Het is een oproep naar onszelf, wij- als leden, om ook 

zelf ons ideaal uit te dragen, en uit te dragen wat ons inspireert.  

De zelfkritische kanttekening van het huidige beleid wordt ook genoemd: “erken dat mensen buiten 

de boot vallen”. Het is belangrijk dat dit benoemd kan worden. Ook ziet men een kans weggelegd 

voor ouderen, en wel via een positieve benadering: de gouden generatie. Maak er gebruik van!  
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Tafel 3 Versterken Vereniging: Lokaal en samenwerking met Provincie/Gewest 

2 tafels hebben gebrainstormed over het thema: Versterken van de vereniging.  

- Hoe kunnen kleine afdelingen worden versterkt, wat is daarvoor voor nodig, waar heeft men 
behoefte aan, en wat kunnen andere afdelingen betekenen? Wat kan het Gewest betekenen? 
De tafel komt met een top 3 van concrete actie punten/voorstellen die meegegeven kunnen 
worden. nodig? 

-  

 
 
 

Versterken van de Afdelingen        (stickers) 
 
Actie van buiten naar binnen   (15) 

- Met perspectief voor mensen,  
wat zij(!) belangrijk vinden 
 

Fluide en pragmatische partijstructuur  
Opzetten     (1) 
 
 
 
Maak het LEUK! Gezellig en niet zuur (38) 

 

 
 

 

Uitkomsten: Maak het leuk!  

Overweldigende uitkomst dat men bijeenkomsten vooral als “leuk” wil ervaren. Het moet gezellig 

kunnen zijn, en niet zuur. Deze uitspraak krijgt de meeste bijval van alle genoemde uitkomsten. 

De wens om bijeenkomsten vooral prettig, leuk en gezellig te laten zijn, heeft dus een essentieel 

draagvlak.  

Aanvullend wordt het eerste punt sterk genoemd: actie! Waarbij ook informatie gehaald kan 

worden. En waarbij benadrukt wordt wat het perspectief kan zijn voor mensen- en afdelingen, 

wat zij belangrijk vinden. 
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Tafel 4: Versterken Vereniging: Lokaal en samenwerking met Provincie/Gewest 

2 tafels hebben gebrainstormed over het thema: Versterken van de vereniging.  

- Hoe kunnen kleine afdelingen worden versterkt, wat is daarvoor voor nodig, waar heeft men 
behoefte aan, en wat kunnen andere afdelingen betekenen? Wat kan het Gewest betekenen? 
De tafel komt met een top 3 van concrete actie punten/voorstellen die meegegeven kunnen 
worden.  

 

-  

 

 

Uitkomsten: Delen en verbinden 

De meningen zijn verdeeld: Echte 

uitschieters ontbreken. Toch is duidelijk dat 

het delen en verbinden het hoogst scoort. 

Waarbij zelforganisatie en de kennis van 

eigen leden voorop staat. Men ziet graag dit 

bij elkaar komen, en ook dat landelijk een 

rol hierin speelt.  

Kennis van onderop ophalen       (3) 
 
Landelijke partij:        (5) 

- Gebruik maken van kennis en 
ervaring van elkaar 

 
Inhoud kennen we        (3) 

- Vorm en presentatie van inhoud    
aandacht geven 

 
Delen en verbinden        (8) 

- Eigen leden opzoeken,  
kennis en ervaring van leden  
delen. Denktank 

- Aansluiten bij zelf-organisatie  
 
Bij afdelingen meer aandacht        (4) 
besteden aan inhoud en discussie  
“Landelijke” onderwerpen  
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Tafel 5: Koppeling lokaal met provinciale politiek 

- Welke lokale thema’s spelen er die ook voor de provincie zeer van belang zijn? Wat gaat er de 
komende jaren spelen? Met welke thema's heb je elkaar het hardst nodig en wat wil je op dat 
gebied kunnen betekenen? De tafel komt met een top 3 van concrete actie 
punten/voorstellen die meegegeven kunnen worden.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Uitkomsten: Mobiliteit voorop!  

De uitkomst benadrukt vooral mobiliteit. De thema’s zijn vooral duurzame ruimte en 

waterbeheer, en ook het milieu en de circulaire economie. Op deze thema’s ziet men graag 

Waterschap en Staten veel met elkaar afstemmen en gebruik maken van deskundigengroepen. 

Elkaar meer opzoeken is de boodschap.  

 

 

Politiek Lokaal en Gewest        (stickers) 
 
Duurzame ruimte en waterbeheer  (3) 
 

 
Milieu, circulaire economie  (5) 
 
Mobiliteit    (10) 
 

- Structureel overleg   (4) 
o Gemeente- waterschap- 

provincie (politiek) 
- Op thema deskundigengroepen 

elkaar meer opzoeken  (6) 
- Afspraken Provincie-Waterschap  
- Statenleden worden uitgenodigd  

bij CLB-waterschapsbestuur 
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Tafel 6: PvdA Noordholland en EU  

Sinds kort is er een nieuwe PvdA-werkgroep Europa-Noord-Holland die nauw samenwerkt met de 

PvdA MEP’s, Paul Tang, Kati Piri, en Agnes Jongerius om bijeenkomsten te organiseren en (jonge) 

leden te betrekken bij de relatie tussen Europa en de Provincie. 

- Welke thema’s zouden zij het komend jaar moeten oppakken? Wat zijn volgens u de thema’s 
waarvan u zegt: daar moeten ze mee aan de slag? De tafel komt met een top 3 van thema’s 
en acties waar de werkgroep mee aan de slag kan voor het komend jaar.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Vermindering van vele banen door  
de digitale ontwikkelingen   (2) 

- Middenkader  
- Ambachtelijke werkzaamheden 

vmbo/mbo/hbo 
- VS multinationals trekken  

zich terug uit de regio? 
 
Biodiversiteit en natuur- 
bescherming als thema in  
duurzaamheid    (5) 
 
(Regionale) kennisconomie in 
een globaliserende wereld  (3) 

- voldoende talenten die  
daar willen werken  

- Human Capital ICT,  
big data, robotica 

 
TTIP: wat is de impact op onze   (12) 
Samenleving 

- Strijd tegen evenementen 
in parken  

- voedsel en ‘dance’events  
en zuivel 

- ( tegen VS hedgefunds) 
 

- Arbeidsvoorwaarden, 
werknemersrechten gelijk  
trekken op EU-niveau 

- Privacy & veiligheid (NSA) 
 

Uitkomsten: TTIP  

Deze uitkomsten zijn vooral relevant voor de werkgroep om handen en voeten aan te geven. De 

aanwezigen willen graag TTIP als thema terug zien. Met kop en schouders vindt men dit hèt 

onderwerp om verder over te praten. Diverse aspecten worden onder deze titel benoemd zoals 

voedsel, privacy en werknemersrechten. In het verlengde ziet men thema’s zoals robotisering en de 

consequenties daarvan zoals de vermindering van banen in de IT-sector is voor een enkeling een 

interessant topic.  
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4 Uitkomsten: de Prioriteiten op een rij:  
Van waarde De inspirerende PvdA       66 

Van denken vanuit de overheid naar Denken vanuit de burger/kiezer 12 
Communiceren      6 
Van Waarde      14 
          
Erken dat mensen buiten de boot vallen    9 
Maak gebruik van de gouden generatie    9 
We zijn allen ambassadeurs         16 

        

Versterken vereniging         62 

Actie van buiten naar binnen     15 
Fluide en pragmatische partijestructuur    1 
Maak het leuk!      38 
          
Kennis van onderop halen     3 
Gebruik van kennis en ervaringen van elkaar   5 
Inhoud kennen we, nu vorm en presentatie    3 
Delen en 
verbinden      8 
Meer aandacht landelijke onderwerpen       4 

        

Koppeling lokaal met provinciale politiek     15 

Duurzame ruimte en waterbeheer    3 
Milieu, circulaire economie     5 
Mobiliteit           10 

        

PvdA Noordholland en EU         22 

Vermindering van banen door digitale ontwikkelingen  2 
Biodiversiteit en natuurbescherming    5 
(Regionale) kenniseconomie in een globaliserende wereld  3 
TTIP: wat is de impact op onze samenleving?     12 

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

In totaal zijn er 165 stickers geplakt.  

Ook wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat 2 thema’s werden bediscussieerd aan 2 

tafels (Van waarde en Versterken Vereniging), is duidelijk dat dit inderdaad de prioriteiten en het 

draagvlak heeft.  Men ziet bij het Van Waarde-thema vooral dat men de idealen ook wil terugzien, 

dat men daarin een rol voor zichzelf ziet, maar ook er een wens is om een wijziging in het denken: 

van denken vanuit de overheid, naar denken vanuit de burger/kiezer.  

Bij het versterken van de vereniging herkent men zich vooral in de essentie dat bijeenkomsten 

vooral leuk moeten zijn. Kennis en ervaring van leden mag worden gebruikt, maar ook ziet men 

daarin een rol voor landelijk. Delen en verbinden is iets waar men graag handen en voeten aan 

ziet verschijnen.  

In het verlengde daarvan ziet men ook graag een sterkere koppeling tussen gewest en 

waterschap. En voor de werkgroep Europa van PvdA Noord Holland toont men veel interesse 

voor het thema van TTIP. 

 

 


