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Uitkomsten PvdA Gewest Noord-Holland Ledenpanel  
Verkiezingsuitslag Tweede Kamer Maart 2021 

 
 
Samenvatting 
PvdA gewest Noord-Holland heeft van 22 t/m 31 maart 2021 een ledenpanel gehouden over de uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen van maart 2021: “Duiding Tweede Kamerverkiezingen - Hoe nu verder?”. Met dit ledenpanel wilde het 
gewestelijk bestuur de discussie binnen het gewest stimuleren en faciliteren over de resultaten van de Tweede Kamer 
verkiezingen en de toekomst van de partij, intern en in relatie tot de buitenwereld. De vragenlijst was tot stand gekomen 
in samenwerking met Het Rode Nest, die ook voor de verwerking van de resultaten en de analyse van dit ledenpanel 
verzorgde. 
 
De uitkomsten en analyse van dit ledenpanel worden op de regio-dag van het gewest Noord-Holland van zaterdag 3 april 
2021 gepresenteerd en vormen het startpunt voor verdere discussie met de leden. 
 
Aan het ledenpanel hebben in totaal 1.631 leden (= 21,1% van het aantal via de mail uitgenodigde leden) deelgenomen. 
Dat is een hoge score!  
 
De verschillen tussen groepen respondenten 
Allereerst waren enkele vragen opgenomen om de respondenten te kunnen categoriseren. Zowel de leeftijdscategorie als 
de duur van het lidmaatschap van de respondenten komen redelijk overeen met die van het totale ledenbestand van het 
gewest Noord-Holland. Wel hebben relatief gezien iets meer ouderen (60 jaar en ouder) aan het ledenpanel 
deelgenomen en relatief meer leden die vanaf 2020 lid zijn geworden. 
Wij hebben ook geanalyseerd of er verschillen waren in de uitkomsten per onderdelen van de categorieën. Er bleken wel 
enkele nuanceverschillen te zijn. Zo zijn de leden die sinds 2020 lid zijn geworden uitgesprokener over de reorganisatie 
van de partij en willen graag inhoudelijk bijdragen. De respondenten die vòòr 1970 lid zijn geworden zijn meer 
voorstander van samengaan op links en willen meer bij de woonplaats en buurt betrokken zijn. 
Wat betreft de antwoorden per leeftijdscategorie valt op dat de respondenten t/m 29 jaar zich sterker uitspreken over 
samenwerking en samengaan op links en voor landelijke ledenpanels. Zowel de categorie 30 t/m 39 jaar en die van 40 t/m 
49 jaar staan positiever m.b.t. de verdere invoering van de ledendemocratie. De respondenten van 50-59 jaar willen graag 
actief inhoudelijk bijdragen.  
Verder zijn er geen grote verschillen zijn in de antwoorden per leeftijdscategorie of duur van het lidmaatschap. 
 
Beantwoording van de vragen 
De eerste vragen gingen over de voorbereiding van de verkiezingen m.b.t. het verkiezingsprogramma, de 
kandidaatstelling en de lijsttrekker. Over het verkiezingsprogramma was men relatief het meest positief, over (de 
procedure van) de lijsttrekker het minst.  
 
Vervolgens werd gevraagd naar de mening over de resultaten van de campagne. Die werden over het algemeen net 
voldoende gewaardeerd.  
 
Over de uitslag van de verkiezingen zijn de respondenten uitgesproken ontevreden, zowel uitslag in het algemeen als die 
van de PvdA in het bijzonder. Bij de uitslag van de PvdA hebben de volgende factoren een belangrijke negatieve rol 
gespeeld:  

▪ Het terugtrekken van Asscher op een laat moment 
▪ Onvoldoende tijd voor Ploumen om zich te profileren 
▪ Deelname van de PvdA aan kabinet Rutte II (2012-2017). 

De overige genoemde factoren hebben ook een behoorlijk negatieve rol gespeeld, behalve de betrokkenheid van de 
leden bij de veranderingen en de koers van de partij want daar was men neutraal over. 
 
Wat betreft de formatiebesprekingen zegt 51% dat alleen deelname van de PvdA aan de coalitie kan plaatsvinden als ook 
andere linkse partijen toetreden tot de coalitie. Daarnaast wil 22% deelnemen aan de coalitie, dus ook zonder linkse 
partijen. In de oppositie gaan vindt 19% van de respondenten.  

Begindatum: 
Einddatum: 
Live: 
Vragen: 

22-03-2021 
31-03-2021 
15 dagen 
24 

 Aantal contacten: 
Respondenten: 
Gedeeltelijk geantwoord: 
Totaal beantwoord: 

7.730 
1.631 (21,1%) 
282 (17,3%) 
1.349 (82,7%) 
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60% van de respondenten is het eens met de stelling dat de leden met een ledenpanel hun mening geven over het 
onderhandelingsresultaat voorafgaand aan een congres daarover. 
 
Bij de evaluatie van de verkiezingsuitslag is 83% van de respondenten het eens met de stelling dat na de verkiezingsuitslag 
de PvdA geen brede volkspartij meer is. Over de stelling dat de PvdA nu een kleine kwaliteitspartij is met een beperkt 
aantal issues zijn de meningen verdeeld. 79% is het eens met de stelling dat het na de verkiezingsuitslag noodzakelijk is 
dat de PvdA met de andere partijen op links gaat samenwerken. De stelling over het samengaan op links scoort minder: 
61%. Wat betreft de prioriteit naar het toewerken naar een samengaan kiest 46% voor het toewerken naar het oprichten 
van een nieuwe partij op links en 24% dat eerst het samenwerken m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 
afgewacht moet worden. Van de partijen voor het samengaan op links geniet GroenLinks duidelijk de voorkeur (94%). 
 
De stelling dat de PvdA naar aanleiding van de verkiezingsuitslag geen commissies moet instellen en rapporten laten 
opstellen krijgt grote steun: 83%. De stelling dat de Verenigingsraad van de PvdA een belangrijke rol zou moeten krijgen 
bij de reorganisatie laat een verdeeld beeld zien: 42% is het er mee eens, maar 47% is neutraal. Dat laatste zou kunnen 
komen dat men daar als lid geen zicht op heeft. 
 
Bij de stelling die aandacht vraagt voor het nadrukkelijk richten op afdelingen en gewesten bij de reorganisatie als gevolg 
van de verkiezingsuitslag als basis van de vereniging is 46% het er mee eens en 42% is hierover neutraal.  
 
Van de respondenten is 48% het eens met de stelling dat de PvdA nu snel de verdere invoering van de ledendemocratie 
dient uit te voeren, terwijl 41% hierover neutraal is. De stelling dat de PvdA op korte termijn dient te starten met het 
regelmatig houden van landelijke ledenpanels om de mening van de leden over actuele kwesties te vernemen, krijgt 
brede steun: 69% is het er mee eens. Het instrument van ledenpanel kan daarmee als geaccepteerd beschouwd worden. 
 
Met de stelling dat door de verkiezingsuitslag de werkelijkheid in de politiek is veranderd en de PvdA moet bezien of de 
organisatie van de vereniging een relevant antwoord daarop geeft en de partijorganisatie daarop aangepast zal moeten 
worden, is 56% het er mee eens en 35% neutraal. 
 
Bij de vraag of de respondent actief wil meedenken in de partij over de situatie na de verkiezingen gaf 68% aan dit als lid 
van de landelijke sociaal-democratie dit te willen, 43% wil een inhoudelijke bijdrage te leveren en 37% wil dit in de eigen 
woonplaats of buurt doen. 
 
Open slotvraag 
Dat het onderwerp van dit ledenpanel bij de leden leeft, blijkt ook uit het feit dat maar liefst 672 leden de moeite hebben 
genomen om bij de slotvraag nog een nadere persoonlijke toelichting te geven. Daarbij werden tal van verschillende 
elementen benoemd die we hier niet allemaal de revue kunnen laten passeren. Het initiatief van dit ledenpanel werd 
gewaardeerd. Over de vragenlijst waren verschillende meningen: van heel goed tot te intern of te organisatorisch gericht. 
Ook werden vragen over de inhoud gemist. Hier wreekt zich dat een ledenpanel maar een beperkt aantal vragen kan 
bevatten. Wel kan daar in de discussie op de regio-dag verder op in gegaan worden. 
Veel leden gaven in persoonlijke hartenkreten weer wat er in de aanloop naar de verkiezingen fout maar ook goed is 
gegaan door de partij of wat er moet gebeuren om de partij of het sociaal-democratische gedachtengoed er weer 
bovenop te helpen. Maar de ernst van de situatie wordt door sommige respondenten onderstreept met de ontboezeming 
dat zij deze keer niet op de PvdA hebben kunnen stemmen! En dat terwijl ze lid zijn! 
 
Samenvattend 
Als we de uitkomsten van dit ledenpanel geheel overzien, dan kunnen we dit als volgt samenvatten: 
De leden van het gewest Noord-Holland zijn ontevreden over de campagne en hoe de partij zich gepresenteerd heeft. De 
verkiezingsuitslag wordt als zeer negatief ervaren, zowel van de PvdA in het bijzonder als ook algemeen. Vele factoren 
hebben die uitslag voor de partij negatief beïnvloedt waar geen passend antwoord op was.  
Een meerderheid vindt dat alleen deelname van de PvdA aan de coalitie kan plaatsvinden als ook andere linkse partijen 
toetreden tot de coalitie. 
Over samenwerking op links is men uitgesproken positief, iets minder met betrekking tot het samengaan op links.  
Wat betreft de partij zelf vindt een meerderheid dat er een wat moet gebeuren binnen de partij, maar dan wel zonder 
commissies en rapporten. Over het regelmatig houden van ledenpanels is men uitgesproken positief. 
 
Door de hoge deelname en de antwoorden van de respondenten kunnen we concluderen dat dit ledenpanel een succes 
genoemd mag worden. De uitkomsten van dit ledenpanel vormen een goede start voor verdere discussie met de leden op 
de regio-dag. Het is essentieel dat die discussie goed gevoerd wordt. Dat het niet bij één discussie kan blijven is ook 
duidelijk, evenals dat een vervolgledenpanel wenselijk is.  
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Persoonlijke achtergrond 
 
Sinds wanneer ben je lid van de PvdA? 

 
 
Tot welke leeftijdscategorie behoor je? 

 
 
Voorbereiding verkiezing 
 
Kun je door middel van een rapportcijfer 1-10 aangeven hoe tevreden of ontevreden jij bent met de manier waarop het 
partijbestuur de voorbereiding van de verkiezingen heeft georganiseerd? 
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Kun je door middel van een rapportcijfer 1-10 aangeven hoe tevreden of ontevreden jij bent over de mogelijkheid je 
mening te geven over en/of een bijdrage te leveren aan de volgende onderdelen van de voorbereiding en hoe je dat 
ervaren hebt? 

 
 
Kun je door middel van een rapportcijfer 1-10 aangeven hoe tevreden of ontevreden je bent met de volgende 
resultaten? 

 
 
Campagne 
 
Kun je door middel van een rapportcijfer 1-10 aangeven hoe tevreden of ontevreden je bent met de volgende 
resultaten? 
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Uitslag 
 
Kun je door middel van een rapportcijfer 1-10 aangeven hoe tevreden of ontevreden je bent met de volgende 
resultaten? 

 
 
Kun je aangeven in hoeverre de volgende factoren een rol hebben gespeeld in de uitslag van de PvdA? 

 
 
Formatiebesprekingen 
Wat vind je dat op basis van de verkiezingsuitslag de uitgangspositie van de PvdA bij de onderhandelingen moet zijn?  
(slechts één antwoord mogelijk) 
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Als uit de onderhandelingen blijkt dat de PvdA toe wil treden tot de coalitie dan zal volgens de statuten en 
reglementen van de partij het coalitieakkoord via een congres aan de leden voorgelegd moeten worden. Om toe te 
treden tot een kabinet, dient het congres daarmee in te stemmen. In hoeverre ben je het eens met de volgende 
stelling: "Voorafgaand aan die ledenraad dienen de leden met een ledenpanel haar mening te geven over het 
onderhandelingsresultaat. De uitkomsten van het ledenpanel vormen het startpunt van de discussie op de ledenraad." 

 
 
Evaluatie verkiezingsuitslag 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "De PvdA is met 9 zetels geen brede volkspartij op links meer." 

 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "De PvdA is nu een kleine kwaliteitspartij met een beperkt aantal 
issues." 
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In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "Het is na de verkiezingsuitslag noodzakelijk dat we met de 
andere partijen op links gaan samenwerken." 

 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "Nu op links de partijen even groot zijn geworden, moeten we 
toewerken naar een samengaan met partijen op links." 

 
 
Prioriteit 
 
Wat zou volgens jou de prioriteit van naar het toewerken naar een samengaan moeten zijn: 
(kies één van de volgende antwoorden) 
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Partijen 
 
Met welke partijen moeten we volgens jou gaan toewerken naar een samengaan op links? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 
Uitsplitsing Anders, namelijk… 
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De PvdA na de verkiezingen 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "De PvdA moet niet naar aanleiding van de verkiezingsuitslag 
commissies instellen en rapporten laten opstellen die maanden op zich laten wachten, maar binnen de partij intensief 
met elkaar in gesprek gaan over concrete kwesties." 

 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "De Verenigingsraad van de PvdA zou een belangrijke rol moeten 
krijgen met betrekking tot de reorganisatie van de partij vanuit haar rol als toezichthouder op het reilen en zeilen van 
de politieke vereniging PvdA." 

 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "De reorganisatie van de PvdA als gevolg van de 
verkiezingsuitslag dient zich nadrukkelijk ook te richten op de afdelingen en gewesten als basis van de vereniging. 
Daarbij kunnen de gewesten een grotere rol gaan spelen in de ondersteuning van de afdelingen, waarbij de gewesten 
op hun beurt weer ondersteund worden door partijbureau." 

 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "De PvdA dient nu snel de verdere invoering van de 
ledendemocratie uit te voeren." 
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In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "De PvdA dient op korte termijn te starten met het regelmatig 
houden van landelijke ledenpanels om de mening van de leden over actuele kwesties te vernemen. De uitkomsten van 
die panels vormen dan het startpunt voor verder discussie met de leden." 

 
 
In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "Nu door de verkiezingsuitslag de werkelijkheid in de politiek is 
veranderd, moet de PvdA bezien of de organisatie van de vereniging een relevant antwoord daarop geeft en zal de 
partijorganisatie daarop aangepast moeten worden." 

 
 
In hoeverre wil jij actief meedenken in de partij over de situatie na de verkiezingen? 
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Tot slot 
 
Als je een nadere toelichting wilt geven op je antwoorden, opmerkingen hebt over de stellingen/vragen of iets anders 
wilt meegeven, dan kun je dat hieronder doen. 

 
 
 
 
Rapportage: 
Het Rode Nest 
02-04-2021 
 
 
 
 


