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Inleiding



Inleiding (2)

 Sinds Tussen leden en leiders zijn er al vele stappen gezet
op het gebied van ledendemocratie. Maar:

 De leden weten hier (over het algemeen) nog te weinig 
van en weten niet wat van hen verwacht wordt;

 De afdelingsbesturen en gewestelijke besturen weten 
niet wat er van hen verwacht wordt in deze nieuwe 
situatie, laat staan hoe ze hier op in moeten spelen.

 En de tijd begint te dringen…
 Daarom: hulde voor deze heidag!



Rol afdeling en gewest

 Taak: samen met de leden de voorbereiding op 
congres en politieke ledenraden voorbereiden

 Voorbereiding:
 Niet alleen met elkaar formuleren voorstellen en 

moties 
 Ook hoe om te gaan met voorstellen van het 

partijbestuur en de moties van andere gewesten 
en afdelingen

 Het formuleren van een standpunt en het 
uitdragen daarvan.



Samenwerking Noord-Holland en Amsterdam

 Samenwerking in deze nieuwe uitdaging
 Basis vormt de Amsterdamse structuur van 

voorbereiding congres en politieke ledenraad
 Een pilot met de voorbereiding van de politieke 

ledenraad van 24 september om zo ervaring op te 
doen

 Op basis van de ervaringen met de pilot bekijken hoe 
we dit proces kunnen fijn slijpen in de voorbereiding 
naar het congres.



Doel

 Ervaringen opdoen met de nieuwe uitdagende taak.
 Verder ook: de slagkracht vanuit de provincie Noord-

Holland op landelijke PvdA-bijeenkomsten te 
vergroten. 

 De samenwerking tussen stad Amsterdam en regio 
creëert bovendien een sterkere afspiegeling van de 
landelijke verhoudingen in de partij.



Planning politieke ledenraad 24-09-16

 Openstelling De LedenKamer (platform voor het 
vergaren van steun voor moties): woensdag 7 
september t/m donderdag 15 september 10.00u

 Openstelling Stemlokaal (ledenpanel over de moties 
met de meeste steun): zaterdag 17 september t/m 
vrijdag 23 september 10.00u

 Zaterdag 24 september: Politieke ledenraad. 
Onderwerp: Prinsjesdag.



Onderdelen pilot

 Voorbereidingsgroep
 Coördinatoren
 Ledenpanel
 Ledenbijeenkomst
 Communicatie
 Evaluatie



Voorbereidingsgroep

 Samenstellen vanuit gewest en Amsterdam
 Taken:

 Inventarisatie onderwerpen en vraagstukken
 Concept-vragen voor ledenpanel
 Voorbereiding ledenbijeenkomst
 Afstemming met andere afdelingen/gewesten
 Steun verwerven

 Coördinatoren: bestuurslid van beide besturen met 
ledendemocratie in zijn portefeuille.



Coördinatoren

 Coördinatoren: bestuurslid van beide besturen met 
ledendemocratie in zijn portefeuille.



Ledenpanel PvdA Amsterdam

 Amsterdam heeft al jaren een ledenpanel
 Alle leden worden hiervoor uitgenodigd
 Onlinetool CheckMarket
 Werkgroep ledenpanel

 Beoordeelt de concept-vragen
 Zorgt voor kwaliteitsborging van de vragenlijst

 Testpanel
 Ledenpanel live
 Terugkoppeling Uitkomsten ledenpanel



Ledenpanel in de pilot

 Ledenpanel wordt ingezet om de mening van de 
leden te vernemen

 Op basis van de uitkomsten worden de moties / 
voorstellen van Noord-Holland/Amsterdam op 
Ledenkamer gezet

 Uitkomsten worden gepubliceerd
 Uitkomsten worden besproken op ledenbijeenkomst
 Ledenpanel is specifiek gericht op Noord-Holland / 

Amsterdam, dus niet dubbel met ledenpanel 
partijbestuur…



Ledenbijeenkomst

 Informatie over gang van zaken ledendemocratie
 Presentatie uitkomsten ledenpanel
 Discussiepunten in kleine groepen bespreken
 Centraal de uitkomsten van de discussiegroepen 

delen
 Conclusies
 Actuele zaken
 Verdere afstemming en acties



Planning pilot

Tijdvak Onderdeel

Juni en juli Voorbereidingen en communicatie

Augustus Voorbereidingsgroep komt verschillende keren bij elkaar, 

maar communiceren ook onderling online

Eind augustus Werkgroep Ledenpanel en Testpanel

29 aug. – 10 sept. Ledenpanel live

September Voorbereidingsgroep komt verschillende keren bij elkaar

11 september Op basis van uitkomsten ledenpanel worden de moties / 

voorstellen van Noord-Holland/Amsterdam op 

Ledenkamer gezet 

21 september Ledenbijeenkomst

24 september Politieke ledenraad

Eind september Evaluatie pilot



Communicatie

 Leden worden volledig geïnformeerd over de pilot en 
voortgang

 Introductie tijdens regiodag 25 juni 
 Introductiestuk op beide websites
 Uitkomsten ledenpanel
 Voorbereidingsgroep: verslag van de pilot voor de 

leden



Samenwerking partijbureau

 Afstemming met het partijbureau
 Het partijbureau is enthousiast over deze pilot en 

biedt ondersteuning waar nodig
 Vanuit de pilot zullen we stappenplannen 

ontwikkelingen die aan andere afdelingen en 
gewesten ter beschikking worden gesteld.



Evaluatie

 Evaluatie na afloop


