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Verslag evaluatie campagne PS en WS verkiezingen 2019 

28 augustus 2019 

Bert de Breij (campagnecoördinator), Lars Voskuil (fractievoorzitter PS), DB Gewest 

Noord-Holland:Rian v. Dam, Martin Kip,Bas Sepers, Farida Polsbroek (verslag) 

Evaluatiepunten 

- campagnecoördinatie en organisatie 

- Inhoud 

- Financiën 

- Actiepunten 

Organisatie 

- Tijdige start van het organiseren van de campagne heeft goed gewerkt; 

- Deelname Lars (halverwege de campagne) aan campagneteam werkte goed; 

- Aandachtspunt Bert: in begin wist het campagneteam niet wie de kandidaten 

waren, waardoor het team nog niet concreet aan de slag kon; 

- Voor volgende verkiezingen van belang om nu al aan de slag te gaan met het 

zoeken naar gedreven campagneteamleden.  

Aandachtspunten: 

- In zoektocht rekening houden met zowel creativiteit als zakelijke aanpak.  

- Informeren naar aanpak andere gewesten om daarvan ook leerpunten mee te 

nemen. 

- Het strategische verhaal een betere oparationele borging geven. Heldere 

afspraken over rollen, taken, beslissingsbevoegdheid en  andere 

verantwoordelijkheden in het proces en deze ook vastleggen. Dat geldt ook voor 

taakafbakening: campagnecoördinator en bestuur van het Gewest. 

- Gewestbestuur: zorgen voor enthousiaste regiocontactpersonen. Nu investeren in 

het bouwen van een netwerk 

- Samenstelling kernteam maximaal 5 personen, die ook verbinding maken met 

regiocontactpersonen (profiel opstellen) 

- Nut en noodzaak vrijdagbijeenkomsten was niet voor iedereen duidelijk. Heldere 

afspraken maken over dergelijke overleggen en benoemen strategisch voorzitter, 

operationeel contactpersoon en financieel contactpersoon. 

- Werken met enthousiaste , goed gemotiveerde krachten vanuit het gewest. Inzet 

betaalde krachten is niet nodig in de campagne. 

- Aandacht voor tijdige afstemming met aanpalende waterschappen en het 

organiseren van een achtervang, inclusief inpassing in de campagneorganisatie.. 

- Scouting voor kandidaten eerder beginnen zodat bij het opstellen van 

kandidatenlijsten hieruit geput kan worden. 

- Spreiding van kandidaten over de regio blijft een aandachtspunt. 

- Naast strategisch plan meer aandacht voor het uitvoeringsplan. 

- Training van het campagneteam bevordert de spirit en de samenwerking. 

 

  

Inhoud 

- Trainingen verplicht stellen voor de top 5 op de lijst. Zorgt voor binding, van 

elkaar leren, etc. 

- Goed nagaan of een uitnodiging bijdraagt aan de campagne: doelgroep, kiezers. 

Beschikbare tijd op een adequate wijze inzetten 

- Effecten en kosten 

- Top 5 campagne activiteiten 2019 

1. Vrouwencampagne: goede opzet, uitvoering kon beter(leerpunt) 
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AT5 en RTVNH hebben hier aandacht aan besteed. Vanuit onderzoek van Hans 

Aertsen komt een positief beeld naar voren. 

2. Ledenpanel: goed initiatief om kennis te vergaren. 

3. Rode heipalen: herkenbare boodschap PvdA vindt wonen belangrijk. Beelden 

zeggen vaak meer dan woorden 

4. Radioprogramma van Peggy Burke in Zuid Oost: goed kanaal voor de 

achterban. Aandachtspunt: let op samenstelling tafelgasten 

5. Brievencampagne kandidaten: Persoonlijke toon met een goed resultaat. In de 

campagne houden. Wel nadenken over de uitvoering bijv. de brief in een 

envelop geeft meer cachet. Eventueel gewest een basisbedrag hiervoor 

beschikbaar stellen en kandidaat kleine bijdrage vragen. Zie bijv. ook de 

Nieuwjaarsbijeenkomst in A’dam Oost, deels door A’dam Oost bekostigd en 

deels door gewest. 

6. Piano: positieve reacties, werd leuk gebruik van gemaakt. 

7. Campagnelied. Dure investering. Kosten gaan voor de baat uit 

Muziek blijkt bindend middel! Effectiviteit hiervan wordt betwijfeld.  

Onderdelen die in de campagne kunnen blijven. Dat geldt ook voor, flyer de rozen 

(zaadjes, zaadpapier) en iets voor kinderen. 

Uit campagne halen 

- Vrouwenfeest  Tolhuistuin niet meer in deze vorm. Eventueel een ludieke actie 

bijv. bezetting leegstaande panden (aandacht voor woningschaarste) 

- USB sticks; 

- verrassingskoekjes 

Financiën 

Uitgaven campagne: € 78.000. Dit is een aandachtspunt. Wij krijgen als gewest minder 

middelen omdat de partij kleiner is geworden. 

Strakker plannen en budgetteren. Voor campagne ook een financieel verantwoordelijke 

aanstellen, die schakelt met de penningmeester. 

Tip van Aukelien: zij zette gedurende haar periode als statenlid maandelijks een bedrag 

apart voor haar campagne. 

Samenwerking PS en WS 

Contacten  en uitwisseling zijn belangrijk. 

Conclusie: de Rode familie wordt langzamerhand weer een rode familie 

Actiepunten komende periode 

Actie Actienemer Deadline 

Terugkoppeling evaluatie-

leerpunten en top 5 

campagnevoering aan ALV 

Bestuur Gewest November 2019 

Opstellen profiel 

campagneteam 

Bestuur Gewest November 2019 

Presentatie Hans Aertsen   

   

   

 

 


