Oplegnotitie voor ‘Koersverkenning PvdA Amsterdam’
Bij de start van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, hoort een stip op
de horizon. Een verhaal over de actuele opgaven voor de sociaaldemocratische beweging
voor het Amsterdam van nu en hoe de stad zich verder ontwikkelt.
Vanuit die gedachten besloten de leden van PvdA Amsterdam in maart 2016 om een
Koersdocument te laten voorbereiden ten behoeve van de ALV op 12 april 2017. Een
verbindende tekst op hoofdlijnen was de intentie, met het karakter van de inleiding van een
verkiezingsprogramma – maar wel een fundament voor dat programma.
In een afzonderlijk document vindt u de tekst van de Koersverkenning – het eindproduct van
een intensief project. Een essayistisch betoog.
In deze oplegnotitie lichten we het volgende toe:
- proces van totstandkoming;
- aard en status van het stuk;
- voorstel voor wijze van behandeling en vervolg.
Totstandkoming
De basis van het stuk ligt in de bijdragen van honderden leden (via het ledenpanel), politici &
bestuurders (interviews) en diepgaande gesprekken met Amsterdammers. Een groep
vrijwilligers heeft in het najaar van 2016 dat interactieve proces voorbereid, en daarbij de
vragen geformuleerd die centraal moesten staan.
leden
In november 2016 is een vragenlijst verspreid onder alle leden. In totaal 341 leden hebben
uitvoerig antwoord gegeven op diverse vragen. Wat maakt Amsterdam voor jou een prettige
stad om te wonen, te werken en te verblijven? Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen
voor de stad Amsterdam voor de toekomst? En wat zijn de verhalen die onze leden horen
over ‘wonen’, ‘drukte’, ‘onderwijs’, zorg en de fysieke stad. De geweldige oogst (aan inhoud
en hoeveelheid) is geanalyseerd. Op amsterdam.pvda.nl/koersverkenning staan resultaten
vermeld.
bestuurders en politici
Met huidige en voormalige volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA zijn
gesprekken gevoerd over de verhouding overheid / samenleving en de rol van de politiek
daarin, vanuit het perspectief van de PvdA.
Amsterdammers
In de vragenlijst aan de leden, werd gevraagd om namen aan te dragen van Amsterdammers
die we zouden moeten spreken. We waren op zoek naar verdieping en inkleuring, uit de

mond en het hart van bewoners. Zo’n tachtig suggesties werden gedaan. Een diverse groep
aan Amsterdammers, actief op allerlei plekken. Met vrijwilligers hebben we uiteindelijk 36
mensen opgezocht en uitgebreid gesproken. Diepte-interviews werden het. Inspirerend en
verrassend: voor onszelf (vanwege de enorme betrokkenheid en bereidheid om te vertellen)
en voor de respondenten (dat een politieke partij mijn mening en ideeën wil horen!). Een
werkwijze die voor ons naar meer smaakt.
Aard en status
De input is grotendeels verzameld in de periode tot aan de Tweede Kamerverkiezingen. Alle
resultaten zijn overhandigd aan en besproken met een partijgenoot die we vroegen er één
eindproduct van te maken. Een ervaren tekstschrijver en oud-journalist.
Ondertussen dienden de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 zich aan, met een
dramatische uitslag voor de PvdA. Een enorme dreun, die leidde tot wezenlijke vragen voor
de kern en koers van de partij. Vanuit de landelijke partij wordt een proces gestart waarin
allerlei ideeën en vragen worden gezocht en beantwoord. Een lange-termijn-perspectief,
met ondertussen de ambitie om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de weg-omhoog
te hebben gevonden.
Veel van de geluiden die de afgelopen weken te horen zijn over de actuele worsteling van de
sociaal-democratie en onze partij, herkenden we uit de verhalen die we eerder hoorden van
partijgenoten, politici en stadgenoten. Alhoewel we ons focusten op Amsterdamse opgaven,
kwamen grote vraagstukken over de geloofwaardigheid en de strijd van de partij voorbij.
Toch kozen we er niet voor om het Koersdocument nu in te steken als een allesverbindend,
overkoepelend stuk – waarin we de ultieme analyse en de enige waarheid vastlegden. Na de
uitslag van 15 maart is er meer reflectietijd nodig om (ook in Amsterdam) tot bezwerende
formules.
Het essayistische verhaal dat nu aan de ALV wordt voorgelegd, onderzoekt en stelt scherp.
Het benoemt thema’s die van wezenlijk belang zijn in de ontwikkeling van de stad. Gevoed
door de persoonlijke verhalen die we hebben opgehaald. Op een abstractieniveau dat past
in de huidige fase. Het is niet een eerste campagneboodschap of een verhaal naar de kiezer,
het is de weerslag van onze eerste oogst.
Het is ook een eigenzinnig verhaal, met één penvoerder – waardoor het leest als een trein.
Met woorden die anderen vast anders hadden gekozen, maar een verhaal dat de geest
uitademt van wat we hebben opgehaald in de partij en de stad. Inclusief de kritische
(zelf)reflectie.
Behandeling en vervolg
De Koersverkenning is geen eindproduct. Het is een begin. Allereerst tijdens de ALV op 12
april, waarin we reacties en aanvulling willen registreren. En daarna in het kader van het

landelijke proces (‘dialoog met leden en kiezers’ en ‘spiegel van experts’).
De kandidaten voor het lijsttrekkerschap vragen we om te reflecteren op de hoofdlijnen van
het stuk, en in de activiteiten in het kader van de lijsttrekkersverkiezing komen de thema’s
terug. In de gesprekken van de kandidaatstellingscommissie en het proces van de
verkiezingsprogrammacommissie is het een vertrekpunt.
Ook de achterliggende input van de leden en de gespreksverslagen worden ter beschikking
gesteld van de leden van de Verkiezingsprogrammacommissie.
Voor de behandeling van de Koersverkenning in de ALV stellen we voor om:
- algemene reacties plenair met elkaar te delen;
- feedback en aanvullingen op specifieke passages te verzamelen door reacties op te
schrijven tijdens een informele ronde;
- de Koersverkenning te omarmen als een stuk dat onderzoekt en scherp stelt – en
daarmee een inhoudelijk vertrekpunt is voor de verdere voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018;
- met inachtneming van de aanvullingen vanuit leden (via het verslag van de ALV en de
reacties op de tekst).
Met heel veel dank aan: Tino (red.), Erik, Caesar, Jaap, Henk, Aroosa, Carlinke, Maarten,
Tom, Arco, Fatima, Louis, Nienke, Wouter, Henk, Raoul , Ans, Maarten, Lourens, Frans.
Coördinerend bestuurslid: Ahmed.
En natuurlijk aan alle leden, (oud) politici/bestuurders en deelnemende Amsterdammers
voor hun ideeën en inspiratie!

