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1. Inleiding 
 
Het bestuur van PvdA Amsterdam heeft, na het grote succes van de pilot, besloten tot 
definitieve invoering van het ledenpanel: zij hecht zeer aan de mening van onze leden. Het 
bestuur heeft het Centrum voor Online Onderzoek opdracht gegeven het PvdA Panel voor 
ons te organiseren. Daarom maken we voortaan gebruik van de professionele infrastructuur 
van het Centrum voor Online Onderzoek. De anonimiteit is daarmee voor 100% 
gegarandeerd! De nieuwe infrastructuur voorziet er ook in dat panelleden altijd hun eigen 
gegevens kunnen inzien en wijzigen op een persoonlijke pagina van de panelwebsite. Dat 
maakt het allemaal veel transparanter en directer. 
 
De geregistreerde panelleden van de pilot hebben in juli een mail ontvangen om hun 
inschrijving voor het ledenpanel nogmaals te bevestigen. Dat is nog niet volledig gebeurd, 
mede door de vakantietijd. Op de website is een bericht geplaatst over de definitieve 
invoering van het ledenpanel met een oproep aan de leden die niet hebben meegedaan aan 
de pilot om zich nu aan te melden.  
 
Het eerste ledenpanel 
Het eerste ledenpanel dat we hebben georganiseerd en waar we in dit rapport verslag van 
doen gaat over het kabinetsbeleid, de bezuinigingsplannen, de economische crisis, het 
vertrouwen van de kiezers in de PvdA en wat de gevolgen daarvan zijn, juist ook voor 
Amsterdam. In totaal hebben 387 leden meegedaan aan dit panelonderzoek. 
 
Het rapport is opgedeeld in 3 delen: 
Deel 1: Voor de vragen 1 t/m 8 van de vragenlijst hebben we gebruik gemaakt van de vragen 
die het tv-programma EenVandaag heeft gebruikt in de periode 1 t/m 7 augustus 20131. 
PvdA Amsterdam heeft dezelfde vragen voorgelegd aan haar eigen panelleden.  
Bij de behandeling van de resultaten ziet u vervolgens Amsterdam (PvdA panelonderzoek) 
versus Noord Holland (EenVandaag-resultaten). 
 
Deel 2: Vervolgens heeft PvdA Amsterdam nog extra vragen (vragen 9 t/m 14) voorgelegd 
die gerelateerd zijn aan het genoemde thema, te weten het kabinetsbeleid en de 
economische situatie. 
 
Deel 3: Als laatste is een selectie gemaakt van de diverse opmerkingen, vragen en suggesties 
gemaakt die de leden konden invullen nadat ze de vragenlijst hadden ingevuld.  
 
  

                                                                 
1 Aan het onderzoek deden 22.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het resultaat is te vinden op de volgende 

URL: http://regio.eenvandaag.nl/enquete/46791/meeste_pessimisme_over_economie_in_overijssel 
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RESULTATEN van het PANELONDERZOEK – deel 1 
 
De eerste 8 vragen aan het ledenpanel van de PvdA Amsterdam zijn afgezet tegen de 
onderzoeksresultaten van EenVandaag (hierbij is gekozen voor de provincie Noord Holland). 
 

1. Verwacht u dat de economische situatie van Nederland de komende 6 maanden beter of slechter zal 
worden of dat die ongeveer hetzelfde zal blijven? 

 
 

 
 
De PvdA-leden in Amsterdam hebben een substantieel optimistischer beeld over de economische situatie dan 
de gemiddelde Noord Hollander, 24 % verwacht dat de situatie beter t.o.v. 4 %. 
 
 

2. Wanneer verwacht u dat de Nederlandse economie weer aantrekt? 
 

 
 
 
Bijna 70 % van de PvdA-leden verwacht dat de economie uiterlijk in 2015 aantrekt, terwijl maar 45 % van de 
Noord Hollanders dit vindt. Ook hier zijn de PvdA-leden optimistischer dan de Noord Hollander. 
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3. Hoe staat uw huishouden er volgens u op dit moment financieel voor? 

 

 
 
De huishoudens van de PvdA-leden in Amsterdam staan er gemiddeld genomen beter voor dan die van de 
Noord Hollander. 
 
 

4. Verwacht u dat de generatie die nu opgroeit het financieel beter of slechter gaat krijgen dan uzelf, 
of ongeveer hetzelfde? 

 

 
 
Overwegend geeft dit een negatief beeld. Interessant is dat de PvdA-leden een iets pessimistischer beeld 
hebben van de financiële perspectieven van de huidige generatie dan de Noord Hollander. 
 
 

5. “Ik heb er vertrouwen in dat het kabinet van VVD en PvdA de economische crisis op een goede 
manier aanpakt.” 

 
 
Het vertrouwen in het kabinet m.b.t. de aanpak van de economische crisis, is overwegend laag, waarbij 56 % 
van de PvdA-leden geen vertrouwen in de aanpak van het kabinet heeft tegenover maar liefst 73 % van de 
Noord Hollander. 
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6. Mag wat u betreft de Nederlandse economie groeien, als dat betekent dat de verschillen tussen arm 
en rijk groter worden of mag dat niet? 

 

 
Hier zijn maar liefst 69 % van de Amsterdamse PvdA-leden tegen, tegenover 56 % van de Noord-Hollandse 
bevolking. 
 

7. Bent u voor of tegen het afschaffen van het minimumloon in Nederland? 
 

 
 
Ook bij dit onderwerp is het duidelijk dat de PvdA-leden hier scherp tegen zijn. Maar liefst 90 % is tegen het 
afschaffen tegenover 71 % in het EenVandaag onderzoek. 
 

8. Bent u voor of tegen het verkorten van de duur van de WW tot 1 jaar in Nederland? 
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Hier vind je een gemengd beeld terug. Bij de PvdA-leden is een meerderheid tegen het verkorten van de WW 
tot 1 jaar, hoewel er toch ook 38 % voor verkorting is. Bij de Noord-Hollandse bevolking liggen de percentages 
nog dichter bij elkaar (43 % voor en 47 % tegen). 
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RESULTATEN PANELONDERZOEK – deel 2 
 
De vragen 9 t/m 14 zijn alleen aan het ledenpanel van de PvdA Amsterdam gesteld. 
 

9. Bent u er voor om de immigratie van goedkope arbeidskrachten te beperken om de positie van de 
huidige Nederlandse werknemers te beschermen, ook als dat ten koste gaat van de economische 
groei? 

 

 
 
De resultaten van deze vraag geven geen duidelijk beeld en illustreren hoe verdeeld hierover gedacht wordt, 
maar wellicht ook hoe complex dit onderwerp is. 
 
 

10. Het Kabinet bezuinigt de komende twee jaar. Vindt u dat het Kabinet daarnaast in de komende tijd 
ook moet investeren om de economie te stimuleren? 

 
 

 
 
De leden van de PvdA Amsterdam zijn sterk voor investeren, maar liefst 93 %. 
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11. "U kiest er voor om te investeren. Waarin wilt u investeren? Kies maximaal drie zaken die wat u 

betreft prioriteit hebben bij die investeringen. " 
 

 
 
Onderwijs, bouw/woningmarkt, (jeugd)werkgelegenheid en duurzaamheid zijn de belangrijkste gebieden 
waarin de PvdA-leden willen investeren, samen goed voor 82 %. 
 
 

12. "U wil investeren de komende twee jaar. Waar moet het geld voor die investeringen wat u betreft 
vandaan komen? Kies maximaal drie zaken." 

 
 
Bezuinigingen op de hypotheekrenteaftrek, de zorg en het leger zijn populair, maar ook het verder op laten 
lopen van het financieringstekort. Samen zijn deze vier onderwerpen goed voor 74 % van het totaal. 
 
N.B.: Indien het panellid anders heeft gekozen zijn er veel antwoorden gegeven, die op aanvraag beschikbaar 
zijn, maar te divers zijn om ze hier allemaal te publiceren. 
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Bij vraag 12 hebben 206 van de 387 leden (53 %) er niet voor gekozen om het financieringstekort op te laten 
lopen. Aan deze personen is vervolgens vraag 13 voorgelegd. 
 
 

13. "U kiest er niet voor om het financieringstekort te laten oplopen voor extra investeringen. Wilt u de 
3% norm voor het financieringstekort de komende jaren handhaven?  
U kunt meer antwoorden aankruisen." 

 
 

 
 
De 3 % -norm wordt met name belangrijk gevonden voor een sluitende begroting van de overheid, maar toch 
ook om de geloofwaardigheid in Europa overeind te houden. Opvallend is dat de coalitie met de VVD als minst 
belangrijke reden gewaardeerd wordt. 
 
 

14. Durft u, alles overziend, het beleid van het kabinet te verdedigen bij de komende 
Gemeenteraadsverkiezingen? 

 

 
 
Positief geformuleerd wil 56 % het beleid van het kabinet verdedigen, maar veel leden vinden het niet 
makkelijk om dit te doen. Bijna een kwart van de leden kan het beleid niet verdedigen. 
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RESULTATEN PANELONDERZOEK – deel 3 
 
Veel panelleden hebben een nadere toelichting gegeven op antwoorden, opmerkingen gemaakt over de 
stellingen/vragen of iets anders meegegeven. Het voert te ver om alle opmerkingen te publiceren. Hieronder 
volgt een ‘representatieve’ selectie die de werkgroep ‘Panelonderzoeken’ heeft gemaakt.  
 

 Een groot deel van het PvdA-aandeel in het kabinetsbeleid kan en wil ik best verdedigen. Maar het 
vasthouden aan de 3%-norm begrijp ik allang niet meer en is volgens mij vooral een VVD-ding. Ook het 
eindeloze geëmmer met de hypotheekrenteaftrek vind ik moeilijk verdedigbaar, zeker in combinatie 
met de verhuurderheffing. Per saldo is het resultaat dat niemand het meer kan betalen woningen te 
bouwen in Amsterdam, corporaties niet en de meeste particulieren ook niet. Veel werkloosheid in 
Noord-Holland zit juist in de bouwsector, met name woningbouw. Als de woningmarkt weer op gang 
zou komen, zou dat een hoop problemen tegelijk oplossen. Ik vind dat het kabinet daar veel en veel te 
weinig aan gedaan heeft, en steeds kiest voor tijdelijke lapmiddelen die geen zekerheid bieden op de 
lange termijn. Dat is nou zoiets wat ik lastig aan een willekeurige kiezer kan uitleggen. Daar ben ik het 
zelf al niet mee eens, en een kiezer die mij daarop aanspreekt die krijgt dat dan ook gewoon van mij te 
horen. 

 

 Bij de vraag of we het in de toekomst financieel slechter gaan krijgen zou ik willen toelichten dat het 
volgens mij helemaal niet erg is, die economische crisis. We zijn zo rijk en hebben zo veel luxe dat het 
best wat minder kan. Duurzaamheid en milieu zijn veel belangrijker dan economische groei. We 
moeten stoppen met de groei en alternatieven zoeken voor werkelozen: geef iedere werkeloze 
jongere een tuintje en leer ze groenten verbouwen, bijvoorbeeld. 

 

 Europa is niet Brussel. Europa is onze eigen afspraken met 26 landen. Europa is vrede. Dat komt niet 
uit de lucht vallen. Daar moet heel hard voor gevochten worden. Solidariteit gaat over de grens heen. 
Moet over de grens heen gaan. Dat is de roos in de vuist. 

 

 Het is lastig om te bepalen wat de beste koers is, zeg dat dan ook duidelijk. Over de vraag of een 
overheidstekort een probleem is, zijn deskundigen het niet eens, trouwens oud-minister Witteveen 
had daar ook zo zijn opvatting over! Kijk en luister goed waarom zo veel mensen zo boos zijn; zet je 
niet af tegen andere partijen en naak je niet druk vanwege de komende verkiezingen, zeker niet als je 
plaats in gevaar komt. 

 

 Het zal niet gemakkelijk zijn, omdat noch VVD noch PvdA een degelijke langere termijnvisie durven uit 
te dragen. Het rapport Van Waarde krijgt nauwelijks aandacht vanuit de eigen partij. De actualiteit van 
de dag blijft zwaar domineren. Heel veel mensen voelen dat op zijn minst. Dus dit wordt een enorme 
politieke nederlaag voor in ieder geval de PvdA en waarschijnlijk ook de VVD. gelukkig zal de sociaal 
democratie niet ten onder gaan, hebben we een zeer vakbekwame Dijsselbloem en ook wel 
Timmermans, maar het houdt niet over. Dus hopelijk blijven flink wat sociaal democraten koersvast, 
dan komt het over 6 a 8 jaar hopelijk weer goed. Het is niet anders! 

 

 Ik begrijp dat de PvdA in een moeilijke positie verkeert. Iets meer op de eigen strepen staan zou wel 
mogen. 

 

 Ik heb er veel vertrouwen in, dat Diederik alle marges benut, die op zijn weg komen om onze 
samenleving uit deze negatieve spiraal te navigeren. Maar ik denk, dat onze creatieve, optimistische 
sociaal democratische ideeën slechts marginaal in beleid omgezet kunnen worden, in een context van 
angst voor verlies, waar met name de VVD handig gebruik maakt en deze ook stimuleert. Neemt niet 
weg, dat ik vind dat we moeten doen wat we kunnen, om deze angstige 'mammoet tanker' genaamd 
Nederland een paar graden richting optimisme moeten proberen te sturen. Veel moed en succes 
toegewenst. Ik bewonder jullie! 

 

 Ik mis economische visie bij PvdA, er moet hervormd worden op de arbeidsmarkt, op de AOW etc om 
de verzorgingsstaat een 21e eeuws jasje te geven. PvdA probeert nog te veel de kool en de geit te 
sparen. 
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 Ik mis een duidelijke analyse en oplossingsrichting. Beleid komt over als schade en tekorten beperken 
en de crisis uitzitten. 

 

 Ik mis een duidelijke investeringsagenda waar we beter van worden. Meer inzetten op versterken 
economie en kwaliteit van leven. 

 

 Ik raad alle pvda politici aan publicaties te lezen van de nobelprijswinnaar in de economie Paul 
Krugman. Hij fileert redelijk overtuigend het versoberingsbeleid van de Westerse landen. 
Versoberingsbeleid maakt de economie kapot in plaats van dat het economische groei stimuleert. 
Redelijk bizar dat sociaal democraten mee gaan in liberale bezuinigingsdrift en geen eigen verhaal 
hebben wat juist via investeringen de economie stimuleert. Tot slot volstrekt uit den boze is het dat er 
generiek gekort wordt op kinderbijslag. Alternatief om het inkomensafhankelijk te maken is nodig en 
ligt zo voor de hand. Ronduit badinerend hoe Lodewijk Asher over kindregeling sprak. Schade en 
schande, Ik schaam me er voor PvdA lid te zijn... 

 

 Pvda moet nu volhouden. Duidelijker aangeven dat veranderingen nodig zijn en dat de groei van de 
vorige periode niet meer terugkomt en ook niet wenselijk is. De levensstandaard is Ned. is gemiddeld 
goed. 

 

 Uitleg Dijsselbloem hier in Amsterdam van maandag voor een week overtuigde mij verstandelijk wel 
maar gevoelsmatig niet. M.i. blijven kiezers vooral daarom afhaken. 

 

 Wij moeten durven om de gevolgen van de crisis eerlijk aan de burger te vertellen, begrip hebben voor  
individuele gevolgen en uitspreken er alles aan te doen om herstel te bevorderen. 
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SAMENVATTING 
 
Het eerste PvdA Amsterdam ledenpanel gaat over het kabinetsbeleid, de bezuinigingsplannen, de economische 
crisis, het vertrouwen van de kiezers in de PvdA en wat de gevolgen daarvan zijn, juist ook voor Amsterdam. In 
totaal hebben 387 leden meegedaan aan dit panelonderzoek. 
 
Voor de vragen 1 t/m 8 van de vragenlijst hebben we gebruik gemaakt van de vragen die het tv-programma 
EenVandaag heeft gebruikt in de periode 1 t/m 7 augustus 2013 . PvdA Amsterdam heeft dezelfde vragen 
voorgelegd aan haar eigen panelleden, zodat we de antwoorden konden vergelijken met de EenVandaag 
resultaten van Noord-Holland. 
 
De PvdA leden in Amsterdam hebben een substantieel optimistischer beeld over de huidige economische 
situatie dan de gemiddelde Noord-Hollander. Ook denkt bijna 70% van de PvdA leden dat de economie in 2015 
of zelfs al in 2014 weer aantrekt, terwijl maar 45% van de Noord-Hollanders dit denkt.  
 
Het vertrouwen in het kabinet m.b.t. de aanpak van de economische crisis is ook onder de PvdA-leden 
overwegend laag.  56 % van de PvdA-leden geeft aan geen vertrouwen in de aanpak van het kabinet te hebben, 
wat wel lager is dan de uitkomst voor heel Noord-Holland (73 % geen vertrouwen). Ook is het percentage 
mensen met vertrouwen in het beleid voor PvdA-leden hoger dan voor Noord Holland als geheel (28 % om 15 
%). 
 
De PvdA leden zijn zeer uitgesproken tegen het vergroten van het inkomensverschiltussen rijk en arm (69 %), 
tegen het afschaffen van het minimumloon (90 %) en een meerderheid is tegen het verkorten van de WW (55 
% tegen, 38 % voor). 
 
Vervolgens heeft PvdA Amsterdam nog extra vragen (vragen 9 t/m 14) voorgelegd die gerelateerd zijn aan het 
genoemde thema, te weten het kabinetsbeleid en de economische situatie. 
 
De leden van de PvdA Amsterdam zijn sterk voor investeren in deze moeizame economische tijden. Maar liefst 
93 % van de leden geeft aan dit belangrijk te vinden. Onderwijs, bouw/woningmarkt, (jeugd)werkgelegenheid 
en duurzaamheid zijn de belangrijkste gebieden waarin de PvdA-leden willen investeren, samen goed voor 82 
% van de stemmen op 11 thema’s (Men mocht maximaal 3 stemmen uitbrengen). Het geld waarmee 
geïnvesteerd kan worden zou volgens de leden moeten komen uit bezuinigingen op de hypotheekrenteaftrek, 
de zorg en het leger, maar ook het verder op laten lopen van het financieringstekort. Samen zijn deze vier 
onderwerpen goed voor 74 % van het totaal. 
 
53 % van de leden heeft er niet voor gekozen om het financieringstekort op te laten lopen. De 3 % -norm wordt 
met name belangrijk gevonden voor een sluitende begroting van de overheid, maar toch ook om de 
geloofwaardigheid in Europa overeind te houden. Opvallend is dat de coalitie met de VVD als minst belangrijke 
reden gewaardeerd wordt. 
 
Bij de laatste vraag “Durft u, alles overziend, het beleid van het kabinet te verdedigen bij de komende 
Gemeenteraadsverkiezingen?” antwoordde 56 % het beleid van het kabinet te willen verdedigen, maar veel 
leden geven tegelijkertijd aan het niet makkelijk te vinden om dit te gaan doen (42%). Bijna een kwart van de 
leden kan het beleid niet verdedigen. 
 
Veel panelleden hebben aan het eind van de vragenlijst een nadere toelichting gegeven op antwoorden, 
opmerkingen gemaakt over de stellingen/vragen of iets anders meegegeven. Het geeft een goed, al is het ook 
een divers beeld van wat er leeft onder de leden. 
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CONCLUSIE 

 
Samenvattend kunnen we stellen dat de leden van de PvdA Amsterdam die hebben deelgenomen aan het 
panel, zich zorgen maken over de economische crisis en heeft een meerderheid geen vertrouwen in de huidige 
aanpak van het kabinet. Tegelijkertijd kunnen we ook concluderen dat het beeld op basis van deze ledenpeiling 
positiever is dan dat wat blijkt uit het opiniepanel EenVandaag voor heel Noord Holland. 
 
De leden zijn sterk voor het verder investeren, maar een meerderheid wil het financieringstekort niet verder 
laten oplopen. De investeringen zullen dan gefinancierd moeten worden met meer bezuinigingen. Daarvoor 
hebben de leden ook een voorkeur aangegeven. Met het verdedigen van het kabinetsbeleid in de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen heeft de meerderheid van de leden in dit panel moeite, al zal de meerderheid het 
uiteindelijk wel doen. Toch geeft een kwart van de leden aan dit niet te kunnen doen. 
 


