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ThemaTeams
In het najaar van 2015 verzoekt het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam aan groepen
van leden om aan de slag te gaan complexe vraagstukken. De opdracht aan de teams is:
help de partij om vérder te komen met het onderwerp vanuit onze sociaaldemocratische
idealen. De onderwerpen zijn uiteenlopend en de vrijheid van de groepen is groot, maar
de opgaves vragen om focus en ambitie. We willen -dichtbij wat er gebeurt in de stadhanden en voeten geven aan het sociaaldemocratisch gedachtengoed.
In dit memo wordt de aanpak beschreven en stellen we een lijst op van de thema’s.
De inzet van de inhoudelijke denkteams voor inhoudelijke verdieping past in de periode
(ruim voorafgaand aan voorbereidingen voor nieuwe periode/verkiezingsprogramma 2018)
en bij de positie van de PvdA in Amsterdam (oppositierol, geen bestuurderspartij – maar een
ideeënpartij). Sterker nog: het is een uitgelezen moment om op zoek te gaan naar nieuwe
antwoorden en nieuwe vormen voor belangrijke vragen.
De aanpak met de ThemaTeams biedt ook de gelegenheid om landelijke thema’s door
Amsterdamse partijgenoten met kennis en expertise van een (re)actie te laten voorzien. Zo
kunnen we ook nieuwe leden betrekken en een kans geven om zich te buigen over thema’s
die van belang zijn voor de stad. We willen zo mede bijdragen aan de heropleving van de
partij, die in de landelijke peilingen op een dieptepunt staat. Het perspectief vanuit de stad
kan bijdragen aan generieke vraagstukken, omdat probleem en kans soms dicht bij elkaar
liggen.
De teams functioneren autonoom en bieden de partij inspiratie door uit te dagen of met
nieuwe ideeën en oplossingen te komen.
ThemaTeams
• Tijdelijke projectgroepen, als onderdeel van de vereniging. De leden van iedere
themagroep worden bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering in
november 2015 en op de website van PvdA Amsterdam gepubliceerd.
• Ieder ThemaTeam krijgt een voorzitter/aanspreekpunt, de overige taakverdeling is aan
de groep zelf. We koersen op vijf leden per team. Vanuit het bestuur is er een linking pin.
• Het team bepaalt een aanpak/werkwijze om met het thema aan de slag te gaan. Soms
zal het zaak zijn om een ‘hamvraag’ te formuleren: de kern van een dilemma benoemen.
In andere situaties zou kunnen worden aangestuurd op concrete antwoorden of
resultaten. ‘Buitenparlementaire acties’ worden toegejuicht.
• Centraal staat wat er de komende vijf tot tien jaar nodig is: waar liggen de opgaven en
wat zijn onze antwoorden? De teams zijn toekomstgericht: een probleemanalyse is
prima, maar altijd gekoppeld aan een actieperspectief.
• Schuren de antwoorden? Dan mogen de ThemaTeams dat benoemen: we willen niet
vervallen in bezweringsformules.
• Niet compleetheid is het doel, maar het benoemen van een kern van het vraagstuk of
een thema terugbrengen tot een klein voorbeeld, dat exemplarisch is voor het totaal.
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Waarom doen we het?
Door kennis en inspiratie te bundelen, willen we zorgen voor inhoudelijke verdieping en
debat. Zo boren we de kwaliteit van onze vereniging aan: de duizenden leden met ideeën en
opvattingen. De teams stellen ook de vereniging in staat om een scherpe discussie te
voeren. Soms gaat het om lokale onderwerpen, ook landelijke thema’s komen aan bod.
Landelijk
Het resultaat van de ThemaTeams kunnen we gebruiken om te zorgen voor
agenderen op landelijk niveau: via een congres, politieke ledenraad, de TweedeKamerfractie, een landelijk netwerk of andere partijgremia.
Lokaal
We zitten 2,5 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is te vroeg om een
verkiezingsprogramma te schrijven. Maar het is de hoogste tijd om onderwerpen die
centraal staan in de toekomst van onze stad vast te grijpen en daarmee eerste
stappen te zetten richting het totaalverhaal in 2018. Vaak zal het afdelingsbestuur de
uitkomst verder kunnen brengen, soms kan ook de gemeenteraadsfractie de
inspiratie of resultaten van een ThemaTeam gebruiken. De vereniging is
‘opdrachtgever’ en de fractie behoudt haar autonome rol in de gemeenteraad.
Netwerken
Door aan te sturen op een aanpak die ook gericht is op inwoners, organisaties en
andere maatschappelijke partners, versterken we de verbinding met organisaties en
(bewoners)initiatieven. Vaak ligt de oplossing voor een probleem (gedeeltelijk) in hun
invloedsfeer.
Werkvormen
Mogelijkheden voor ThemaTeams om invulling te geven aan hun rol:
- onderlinge discussie en gesprek;
- expertmeetings of gesprekken met deskundigen of betrokkenen;
- huiskamerbijeenkomsten met leden of betrokkenen;
- samenwerking met maatschappelijke organisaties of andere politieke partijen;
- werkbezoeken aan organisaties of instellingen;
- ledenpanel om leden via digitale vragenlijst te vragen om input of mening;
- algemene enquête om bij een bredere doelgroep ervaringen, ideeën of standpunten
te inventariseren.
- bijeenkomsten voor leden en/of andere geïnteresseerden;
- vertoning van film of documentaire voor leden en/of andere geïnteresseerden;
- essay of notitie om discussie los te maken of standpunten vast te leggen;
- projecten met andere organisatie;
- vele anderen vormen zijn evengoed denkbaar.
Partners
Maak gebruik van:
• Amsterdammers
• Amsterdamse PvdA-leden
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Experts, uit binnen- of buitenland
PvdA-netwerken en andere landelijke partijstructuren
PvdA-politici: landelijk, regionaal of landelijk (denk vooral ook aan de stedelijke fractie,
onze dagelijks bestuurders en fractieleden in de stadsdelen, Haagse bewindspersonen of
wethouders in andere steden)
Maatschappelijke organisaties
Burgerinitiatieven
Andere politieke partijen

Ondersteuning
Vanuit het bestuur wordt ondersteund, er is enig budget om kosten te financieren. De
website (www.pvdaamsterdam.nl), nieuwsbrief, ledenmail (CiviCRM) en social media zijn
beschikbaar om te communiceren met leden en anderen. CiviCRM kan ook worden gebruikt
om contactgegevens van niet-leden (geïnteresseerden/belangstellenden) en
maatschappelijke partners op te slaan. Kleinere bijeenkomsten kun je ook kleinschalig
houden: organisaties heten je vast graag welkom, er zijn veel voorzieningen in de stad waar
je terecht kunt en een huiskamerbijeenkomst is laagdrempeliger dan een officiële
vergaderplek.
Interactief en transparant
Passend bij de vereniging willen we dat de ThemaTeams transparant werken en leden
betrekken/informeren over hun voortgang. Zo kunnen alle leden hun kennis en kunde
bijdragen. De website www.pvdaamsterdam.nl is de verzamelplek voor alle info,
tussenproducten en contactgegevens.
Projectmatig
De ThemaTeams hebben een tijdelijk karakter: voor de zomer van 2016 zijn alle projecten
afgerond. Uiteraard kan er in overleg met het bestuur een nieuwe opdracht volgen, maar in
principe is het ‘af’.
Tussenstappen en resultaat
Tijdens de ALV op 12 november 2015 worden de teams gepresenteerd. Ook kunnen teams
die avond gebruiken voor een eerste presentatie of verkenning met de aanwezige leden.
We koersen erop om in het voorjaar van 2016 een gezamenlijke tussenstap te zetten met
alle ThemaTeams en andere geïnteresseerden. Door de tussentijdse oogst dan te
verzamelen, kan samenhang worden gezocht.
Voor de vereniging is de ALV in maart 2016 is een moment om betrokken te zijn bij de
voortgang. Voor de zomer van 2016 is een slotbijeenkomst voorzien waarin alle resultaten
worden gebundeld.
De leden van de vereniging krijgen gelegenheid om te reageren, en het afdelingsbestuur zal
de resultaten verbinden aan vervolgplannen (inclusief het proces richting 2018).
De gemeenteraadsfractie wordt gevraagd (sowieso bij lokale thema’s) om te reageren op de
producten van de teams. Alle uitkomsten worden onder de aandacht gebracht bij het
landelijk partijbestuur en (indien relevant) bij regionale en landelijke politici.
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Alle eindresultaten (stukken, verslagen) worden gerubriceerd op de website van de PvdA en
vormen de basis voor het proces richting een verkiezingsprogramma.
Titel
De groeiende stad
ThemaTeam Balans
in de stad
ThemaTeam
Democratie

ThemaTeam Nieuwe
arbeidsmarkt
Rechtvaardige stad
ThemaTeam Alle
Amsterdammers

ThemaTeam Wonen
& Volkshuisvesting

ThemaTeam
Gelijkwaardigheid &
Diversiteit

Conceptomschrijving

Amsterdam is een populaire stad. Drukte is aan de orde van de
dag, verdringing ligt op de loer. Hoe houden we de balans in de
stad tussen wonen, werken en toerisme? Zijn er onorthodoxe
maatregelen nodig?
De democratie staat onder druk: het vertrouwen in politiek en de
opkomst bij verkiezingen dalen al jaren. Ondertussen zijn er
steeds meer nieuwe mogelijkheden voor mensen om invloed uit
te oefenen of zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
maatschappelijke opgaven. Hoe versterken we onze democratie
duurzaam en wat is de rol van een politieke partij?
De arbeider van weleer bestaat al lang niet meer. De
verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn veranderd en de positie van
de ZZP’er is niet meer weg te denken. Wat wordt er nu verwacht
van de PvdA?
Amsterdam is het wereldwijde toonbeeld van een diverse,
ongedeelde stad, waarin iedereen kansen krijgt. Sjiek en sjofel
door elkaar.
Maar (die ambitie van) de ongedeelde stad staat onder druk. Wat
te doen? Wie zijn onze partners in de strijd voor behoud van 1
stad?
Zie: 1
Amsterdam heeft behoefte aan bereikbare en betaalbare
huisvesting. Hoe kan de PvdA zorgen dat er nieuw perspectief
komt op de woningmarkt ook voor starters en mensen met een
smalle beurs? Hoe krijgen huurders weer zeggenschap, en welke
rol hebben corporaties – nu en in de toekomst?
‘Niet je afkomst maar je toekomst telt’– is een veelgehoorde
opmerking. Al decennia wordt er gestreden tegen racisme en
discriminatie. Maar het blijken hardnekkige problemen, waar ook
nieuwe generaties mee worstelen. Wat hebben we over het hoofd
gezien? Wat kan de PvdA doen om ervoor te zorgen dat echt ieder
mens in Amsterdam gelijk is?
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ThemaTeam
Amsterdam
Wereldstad

De actuele vluchtelingenproblematiek brengt de kwetsbaarheid
van onze internationale solidariteit bloot: naast grote
betrokkenheid en barmhartigheid, is er ook veel zorg over de
gevolgen van de stroom vluchtelingen voor onder meer de
verzorgingsstaat en arbeidsmarkt. Hoe verbinden we die twee
perspectieven? Hoe nemen we onze verantwoordelijk in
internationale issues?

Amsterdam gezonde stad
ThemaTeam
Wie aan de PvdA denkt, denkt doorgaans niet direct aan
Duurzaamheid
duurzaamheid. Toch sluit de balans tussen people/planet/profit
perfect aan bij de sociaal-democratische grondbeginselen. Hoe
moeten we omgaan met het thema duurzaamheid binnen de
partij, hoe verhouden we ons tot de vele maatschappelijke
initiatieven op dit vlak en welke inhoudelijke plannen moeten we
prioriteren?
ThemaTeam Zorg in
Met de voorgenomen sluiting van verzorgingshuizen en andere
de Amsterdamse
zorginstituties dreigt het voorzieningenniveau voor zelfstandig
buurten
wonende ouderen ook drastisch af te nemen. Welk antwoord
moeten we hierop geven?
ThemaTeam
Amsterdam is een stad vol gezinnen: met ouders in het spitsuur
Gezinnen
van hun leven en kinderen voor wie we een optimale basis willen
bieden. Hoe kunnen we onze idealen laten aansluiten op deze
belangrijke doelgroep?
ThemaTeam
Hoe biedt Amsterdam goed onderwijs aan alle kinderen en
Onderwijs
jongeren?
Groslijst (voorlopig geen ThemaTeam):
• Basisinkomen
• Europa
• Veiligheid
• Vluchtelingenproblematiek/opvang (specifiek)
• Goede overheid (complexiteit overheid, bureaucratische mallemolen, in relatie tot bestaanszekerheid)

Wenken en tips voor ieder ThemaTeam
• Herformuleer de opgave/omschrijving van je ThemaTeam zoals jullie ‘m willen hebben.
• Ga discussies niet uit de weg, maar zoek ze op.
• Soms helpt prikkelen en aanscherpen, soms werkt verbinden of juist vragen stellen.
• Ga aan de slag met nieuwe vormen, experimenteer.
• Bepaal samen naar wat voor eindproduct je wilt toewerken: een expertmeeting, een
grote bijeenkomst, een essay of een advies, een initiatief in of met de stad, een
maatschappelijk project of een kunstwerk.
• Je hebt de opdracht om met het thema aan de slag te gaan binnen de context van PvdA
Amsterdam, maar onze stad is de wereld – dus laat je niet beperken door wat voor
grenzen ook.
• Wees open over je stappen en hou op www.pvdaamsterdam.nl bij wat er gebeurt.
• Zorg dat je voor de zomer van 2016 afrondt.

5

Leestips ter inspiratie:
• PvdA Grondbeginselen
• Van Waarde en aanpalende rapporten
• Commissie Toekomst PvdA Amsterdam
• Werkplan PvdA Amsterdam
• Verkiezingsprogramma landelijk
• Verkiezingsprogramma Amsterdam
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