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Werkplan
2015
Er is veel wat Amsterdamse PvdA’ers verbindt: de liefde voor de stad,
de sociaaldemocratische idealen en de ambities om met politiek en
met maatschappelijke acties de stad, het land en de wereld sterker
en socialer te maken. Het bestuur van PvdA Amsterdam wil leden en
politici ondersteunen, zodat zij met onze partners en andere partijen
in de stad zoveel mogelijk van onze idealen bereiken. In dit werkplan
beschrijven we de plannen voor 2015: welke acties gaan we uitvoeren?
Hoe creëren we de ruimte voor een sterke beweging van PvdA’ers in
en vanuit Amsterdam? We houden het beknopt, want papier is
geduldig. We willen vooral met elkaar aan de slag!

Uitnodiging

Horizon & planning

Dit werkplan is een uitnodiging aan leden en

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn

sympathisanten van de PvdA om een bijdrage

een belangrijke stip op de horizon voor PvdA

te leveren aan het versterken van onze vereni-

Amsterdam, maar er zijn meer ijkpunten. Het

ging. In dit werkplan van het bestuur van de

versterken van de vereniging is tenslotte een

PvdA Amsterdam staat de ruggengraat van

continu proces.

onze vereniging immers centraal: de mensen
die samen PvdA Amsterdam en hun omgeving

Dit bestuur is benoemd voor de periode tot

vormen. We benoemen de ambities van de

november 2016. Het eerste jaar leent zich voor

vereniging en de rol van het afdelingsbestuur

het leggen van een basis: het creëren van een

daarin, en benadrukken dat realisatie van die

organisatorische structuur, zorgen voor snelle

ambities alleen slaagt als iedereen zich in-

lijnen en heldere rollen en het aangaan van

spant. Het is onze ambitie om als bestuur de

nieuwe verbindingen. In agrarische termen:

beweging te faciliteren. Samenwerking met de

ploegen en zaaien. De spreekwoordelijke

fractie, met de zeven afdelingen, maar bovenal

lente dient zich in 2016 aan: met volop groei en

ook met de individuele leden. De leden van

nieuw ontwikkeling. De jaren erna richten zich

de PvdA beschikken over diepgaande kennis

steeds meer op de verkiezingen in 2018, met

van uiteenlopende onderwerpen. Deze kennis

heldere procedures om te komen tot een goeie

moet aangeboord worden. We staan open voor

kandidatenlijst en een stevig programma.

ideeën van leden en sympathisanten om de
vereniging te versterken en actiever te maken.
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Fundamenten
Dit werkplan is gebouwd op een aantal

In de stad, mensen, ideeën

fundamenten die de koers van de

In de notitie van de werkgroep

PvdA Amsterdam bepalen.

Toekomst van de PvdA Amsterdam (november 2014) zijn uitgangspunten voor
de werkagenda van de PvdA Amsterdam

Van Waarde
sociaal-democratie voor de 21e eeuw. Rapport
van de Wiardi Beckman Stichting (vertaald in
een resolutie in 2013)

Politiek Van Waarde
Rapport van de commissie Hamming, dat in
januari 2015 door het congres werd vastgesteld.
Het vormt de inhoudelijke basis, ook voor onze
Amsterdamse partij.

De Leden zijn de Baas
Op weg naar directe ledendemocratie -

beschreven. Centraal staat de ambitie
om als PvdA de vereniging, in samenwerking met de PvdA-fractie, relevanter en aantrekkelijk te maken voor alle
Amsterdammers. Hoe komen we beter
te weten wat er leeft in de stad? Hoe
dringen we tot de haarvaten door? Hoe
binden we meer mensen aan onze
vereniging? Het bestuur van de PvdA
Amsterdam vindt het beantwoorden van
deze vragen, en het ondernemen van
actie hierop, haar belangrijkste taak voor
de komende periode.

september 2014. Rapport waarin de aanbevelingen van de commissie Noten (2013) zijn
omgezet in concrete acties, die grotendeels
ook van toepassing zijn op de Amsterdamse
situatie.

Eindverslag evaluatiecommissie
Gemeenteraadsverkiezing 2014
In het rapport van de commissie Van der Aa (besproken tijdens de ALV op 25
november 2014) wordt beschreven hoe de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is voorbereid en verlopen. De aanbevelingen naar aanleiding van de analyse worden opgevolgd door het bestuur van
de PvdA Amsterdam.
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Uitdaging
De PvdA Amsterdam is een brede club: van een maatschappelijke
beweging rondom sociaaldemocratische idealen tot een professionele
speler in een politiek bedrijf. Het is de uitdaging om alle energie die onze
leden (en sympathisanten) hebben, zoveel mogelijk te benutten.

Concrete ambities
& plannen

De PvdA Amsterdam wordt een plek die niet alleen méér partijgenoten,
maar ook andere linkse, progressieve en sociale Amsterdammers aantrekt. Dit vraagt om een sfeer waarin mensen worden uitgedaagd, waarin zij
ruimte en vertrouwen krijgen. Een cultuur waarin optimisme overheerst, met

De leden
•

mogelijkheden voor nieuwe ideeën en een stevig debat. Daarbij staan zorg-

ren van de idealen van de sociaaldemocratie. Ze discussiëren en denken mee en

vuldigheid (we gaan met respect met mensen om) en transparantie voorop:

geven zo het PvdA-verhaal vorm. Op de website is ruimte voor opinie. Nieuwe werk-

de vereniging is van ons allemaal en daarbij past openheid.

vormen juichen we toe. Debatten en bijeenkomsten vinden plaats in een goede sfeer,

Dat laatste geven wij bijvoorbeeld invulling door online continu inzicht te
geven in de activiteiten van het bestuur: een Jaarverslag Liveblog.

Leden dragen bij aan belangrijke vraagstukken, waarmee we werken aan het realise-

met waar mogelijk muziek, columns en cabaret.
•

We organiseren weer politieke cafés, waarin actuele thema’s op een aansprekende
manier worden bediscussieerd.

•

Ledendemocratie versterken we, ook met digitale middelen. Met de ontwikkeling
van de PvdApp en het Tweede Scherm zorgen we dat zoveel mogelijk leden kunnen
bijdragen. Het Ledenpanel blijven we actief inzetten.

•

De Amsterdamse afgevaardigden voor het congres, de politieke ledenraad en het
gewest werken samen om zoveel mogelijk te bereiken in die partijorganen.

•

Leden krijgen de kans om hun kennis over actuele thema’s te verrijken en krijgen een
aanbod voor verdieping, kennismaking en training. Bij het aanbod hiervan maken we
ook gebruik van onze leden: daar zit veel kennis en expertise.

•

We informeren leden (en andere geïnteresseerden) over relevante activiteiten in de
stad, zoveel mogelijk aansluitend bij eigen interesses. PvdA dóen: we stimuleren leden
om de handen uit de mouwen te steken door concreet bij te dragen aan
maatschappelijke initiatieven of campagne-activiteiten.

•

Naast inhoudelijke activiteiten organiseren we ook bijeenkomsten met een sociaal
doel: wandelingen of picknicks bijvoorbeeld. Er is oog voor ‘lief en leed’ in de partij.

•

Nieuwe en jonge leden heten we welkom. Ledenwerving is een continu punt van
aandacht.
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De politiek
•

De samenwerking met onze gemeenteraadsfractie is van groot belang. Vanuit het
bestuur zijn we nauw betrokken bij de politieke agenda, en dragen we bij aan samenwerking met de vereniging en maatschappelijke partners.

•

In 2015 starten we de begeleidings- en functioneringsgesprekken met de fractieleden. Het bestuur woont de wekelijkse fractievergaderingen bij. We stimuleren
opleiding en training.

•

We werken aan versterking van het PvdA-verhaal en onze positie in het politieke
krachtenveld. Een heldere communicatiestrategie en inzet van communicatiemiddelen horen daar bij.

•

We bouwen voortdurend aan een team van enthousiaste campaigners, die weten hoe
we mensen (via welke kanalen ook) effectief bereiken. We coördineren de campagne
op stedelijk niveau, in samenspraak met de campagnecoördinatoren van de afdelingen.

•

We bouwen voort op de bijdragen die de PvdA leverde aan de stad: onze historie is
blijvend van waarde.

De stad
•

De Ombudsteams van de afdelingen helpen wij om nog beter in te spelen op
problemen en die op te lossen of op de (politieke) agenda te zetten.

•

Door het voeren van een permanente campagne (aanwezigheid in de stad) weten we
wat er speelt. De verhalen uit de stad raken onze beweging direct.
We geven die verhalen een podium, bijvoorbeeld via onze website en verbinden ze
met onze politieke activiteiten.

•

We halen de banden met onze maatschappelijke partners in de stad aan (organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven) en blijven zoeken naar nieuwe partners.

•

Op sociaal gebied zien we een duidelijke rol voor de partij. We gaan bijvoorbeeld aan
de slag met de zorg in de wijken, psychosociale problemen bij specifieke doelgroepen, werkgelegenheid en armoede. Ons netwerk op dit vlak in de stad komt op orde
en we werken samen met partij-onderdelen en maatschappelijke partners.

•

Met de andere politieke partijen in Amsterdam willen we graag samenwerken. Met de
ene partij verschillen we inhoudelijk weliswaar nog meer dan met de ander: we vinden elkaar in het vraagstuk over vertrouwen van de samenleving, in de politiek en de
noodzaak van debat en transparantie.
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PvdA-partners
•

‘De lijntjes
zijn kort’

De zeven PvdA-afdelingen in Amsterdam zijn onze belangrijkste partners: optimale
samenwerking is cruciaal. We streven naar een gezamenlijke agenda, het wegnemen
van schotten, helderheid over rollen en afstemming. Het voorzittersoverleg en de vaste contactpersonen vanuit het stedelijk bestuur zijn daarbij cruciaal. We ondersteunen
de afdelingen ook, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen de congresafgevaardig-

•

kan helpen om problemen en conflict binnen de partij te voorkomen en op te lossen.

den, door ICT-innovaties en vrijwilligersteams. En we stimuleren de samenwerking
tussen bestuurscommissies en gemeenteraadsfractie.
•

•

•

De werkgroepen en initiatieven vanuit de vereniging geven we ruimte en positie,

De ideeën van de denk- en ontwikkeltank PvdA Nerds gebruiken we om te blijven
innoveren.

JS Amsterdam is onze zeer gewaardeerde jonge zus, die tot actie aanzet en prikkelt.
Waar het kan, werken we samen.

We willen in 2015 aan de slag met een lokale vertrouwens- of integriteitscommissie

•

Als bestuur werken we collegiaal samen. De lijntjes zijn kort, ook via een eigen
intranet waarmee we bestanden uitwisselen en archiveren.

zodat ze voor zoveel mogelijk leden toegankelijk zijn en kunnen bijdragen: op inhoud
en op vereniging. We waarderen daarom de initiatieven van deze groepen zeer, waaronder de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling, de werkgroep Sociaal en de Bestuurskring Amsterdamse Regio (BAR). Nieuwe groepen krijgen de kans om zich te organiseren.
•

We onderhouden nauwe contacten met de partij op landelijk niveau: met het partijbestuur delen we onze plannen en ambities. Ook met het gewest en de regio onderhouden we een warme band.

•

Met de afdelingen in de grote steden werken we samen, net als met afdelingen
elders in het land: we kunnen veel van elkaar leren.

De organisatie
•

Vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn en hoe ze kunnen bijdragen. We hebben
teams, met duidelijke taken - zoals een Datateam en een team Actie. Deze teams
werken nauw samen met de afdelingen.

•

De nieuwe website (start in maart 2015) wordt een actueel en interactief platform voor
de hele vereniging.

•

De kennis van onze leden ontsluiten we zo goed mogelijk, met een CRM-systeem
waarin we de interesses, achtergronden en capaciteiten van onze leden beheren.

•

PvdA krijgt sterke financiële slagkracht, ook door samenwerking met de afdelingen.
We gaan aan de slag om de kas te vullen.
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Het bestuur
Herman Wiersema

Voorzitter

herman.wiersema@bestuurpvdaamsterdam.nl

0615068600

Eline Bosman

Secretaris & scouting

eline.bosman@bestuurpvdaamsterdam.nl

0639190646

Adam Sibarani

Penningmeester, ruimtelijk &
campagne

adam.sibarani@bestuurpvdaamsterdam.nl

0624225852

Ditte Hofmeester

Ledenbinding, regio & historie

ditte.hofmeester@bestuurpvdaamsterdam.nl

0615023526

Ester Fabriek

Jongeren, actie en campagne

ester.fabriek@bestuurpvdaamsterdam.nl

0629500440

Hans Aertsen

Informatie & ledendemocratie

hans.aertsen@bestuurpvdaamsterdam.nl

0624216034

Jelle Menges

Politiek & vernieuwing

jelle.menges@bestuurpvdaamsterdam.nl

0629337364

Jesse Bos

Sociaal, diversiteit & maatschappelijke allianties

jesse.bos@bestuurpvdaamsterdam.nl

0653210354

michiel.jongewaard@bestuurpvdaamsterdam.nl

0622630605

Michiel Jongewaard Communicatie, opinie &
beweging

Kijk voor alle contactgegevens, ook voor die van de fractie, op www.pvdaamsterdam.nl

Colofon
Maart 2015 | Het werkplan 2015 is een uitgave van het
bestuur van de PvdA Amsterdam.
Foto’s (behalve voorkant) Ernstjan van Doorn
www.amsterdam.pvda.nl
facebook.com/pvda.amsterdam
twitter.com/pvda_amsterdam

