Uitkomsten PvdA Amsterdam Ledenpanel 2
Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Begindatum:
Einddatum:
Live:
Vragen:

01-06-2021
13-06-2021
13 dagen
21

Aantal contacten:
Respondenten:
Gedeeltelijk geantwoord:
Totaal beantwoord:
Gemiddelde invultijd:
Uitnodiging bekeken:

2.969
369 (12,4%)
50 (13,6%)
322 (93,6%)
18 min. 34 sec.
1.677 (56,5%)

Analyse
In oktober stellen de leden van de PvdA Amsterdam het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen
2022 vast. De verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA Amsterdam wil zoveel mogelijk leden betrekken bij het
schrijven van het nieuwe programma en organiseert daarom twee Ledenpanels: digitale meningspeilingen in de vorm van
een lijst stellingen en vragen over belangrijke onderwerpen waar de leden hun mening over kunnen geven. Van 1 juni t/m
13 juni 2021 heeft de PvdA Amsterdam het tweede ledenpanel over het verkiezingsprogramma gehouden. Dit ledenpanel
ging over de onderwerpen:
▪
Kansengelijkheid en Onderwijs
▪
Zorg en Welzijn
▪
Sport
▪
Werk en Economie
▪
Kunst en cultuur
▪
Vertrouwen in de overheid en maatschappelijke instanties
▪
Het nieuwe verkiezingsprogramma.
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.
Uiterlijk in de week van 21 juni ontvangen alle leden met een mailadres een verslag met resultaten van Ledenpanel 1 en
van Ledenpanel 2. Dit verslag wordt ook op de website van de PvdA Amsterdam gepubliceerd.
Aan het ledenpanel hebben in totaal 369 leden (= 12,4% van het aantal via de mail uitgenodigde leden) deelgenomen. Bij
het eerste ledenpanel over het verkiezingsprogramma was dit 344 leden (= 11,5% van het aantal via de mail uitgenodigde
leden), een kleine stijging dus. Het blijft ook nu een tegenvallende score. Aan het laatste ledenpanel dat de PvdA
Amsterdam in juni 2019 organiseerde hadden 693 leden deelgenomen, een antwoordpercentage van 19,2%. Dat is een
opvallend verschil.
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 de
PvdA Amsterdam.
Wij hebben ook geanalyseerd of er verschillen waren in de uitkomsten per onderdelen van de categorieën.
Er bleken wel enkele nuanceverschillen te zijn. Zo spreken de respondenten uit stadsdeel Zuidoost zich sterker uit voor
meer of meer gevarieerde sportmogelijkheden in de openbare ruimte en meer georganiseerde sport betaalbaarder
maken met subsidies. Ook staan zij negatiever t.o.v. het basisinkomen, zijn positiever over de stelling "De gemeente mag
werkgevers beoordelen op hoe ze omgaan met diversiteit op de werkvloer en daar ook consequenties aan verbinden." en
negatiever over de stelling "Focus op lokaal ondernemerschap moet hand in hand gaan met het flexibeler toepassen van
regelgeving." De respondenten uit West zijn relatief negatiever over het basisinkomen en die uit Centrum zijn positiever
over de stelling "Goed werkgeverschap is ook fatsoenlijk betalen. De PvdA moet inzetten op beleid dat werkgevers dwingt
werknemers een eerlijk loon toe te kennen."
De respondenten die tussen 1980 -1989 lid zijn geworden en die tussen 1970 – 1979 zijn negatiever over het basiskomen,
minder positief over de stelling over lokaal ondernemerschap en positiever over de stelling over eerlijke beloning van
kunstenaars. Dat laatste geldt ook voor de respondenten die voor 1970 lid zijn geworden.
Wat betreft de antwoorden per leeftijdscategorie valt op dat de respondenten t/m 29 jaar relatief positiever zijn over de
stelling over brede scholengemeenschappen en die over dat de school een afspiegeling moet zijn van de Amsterdamse
bevolking. De respondenten van 30-39 jaar zijn minder positief over de stelling over de brede scholengemeenschappen,
terwijl de respondenten van 60-69 jaar negatiever zijn over het basisinkomen en over die over het lokaal
ondernemerschap.
Verder zijn er geen grote verschillen zijn in de antwoorden per stadsdeel, leeftijdscategorie of duur van het lidmaatschap.
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Beantwoording van de vragen
De eerste serie vragen betroffen het thema Kansengelijkheid en onderwijs. De eerste vraag ging over de aanpak van het
lerarentekort. De respondent mocht een top 2 aangeven. In totaal eindigde de optie Betere arbeidsvoorwaarden leraren:
bonus voor leraren en voorrang bij sociale huurwoningen met 37% op plek 1, op plek 2 eindigde met 27% Investeren in de
lerarenopleiding: verhogen instroom uit reguliere opleidingen, meer mogelijkheden voor zij-instromers en tegengaan van
vertrek leraren uit Amsterdam op de voet gevolgd met 25% door Verminderen werkdruk op leerkrachten door meer
ondersteunend personeel in te zetten zoals onderwijsassistenten. Respondenten konden nog een optie Anders, namelijk…
toevoegen, waarvan 37 respondenten gebruik hebben gemaakt diverse oplossingen.
Meer dan de helft van de respondenten vindt dat brede schoolgemeenschappen de norm moeten worden en dat de
gemeente Amsterdam dit moet stimuleren. 68% van de respondenten vindt dat er nog steeds niet genoeg inspanningen
worden geleverd om segregratie in het onderwijs actief te bestrijden en op te heffen.
De volgende vraag betrof het thema Zorg en Welzijn. De respondent mocht 100 punten verdelen aan de gepresenteerde
onderwerpen. De onderwerpen Het wegwerken van wachtlijsten en tekorten in de jeugdhulp, Woonvoorzieningen voor
ouderen en Crisisplekken en maatschappelijke opvang scoorden het hoogst. Bij de volgende vraag konden respondenten
nog een belangrijk punt noemen wat men bij de vorige vraag miste. In totaal hebben 93 respondenten dat gedaan met
een veelheid aan onderwerpen.
Vervolgens kwam een vraag over sport aan de orde, waarbij het ging waar de gemeente in het kader van leefstijl steun
aan moet geven. De respondenten hadden geen duidelijke voorkeur voor de vier geboden opties.
De volgende serie vragen betrof het thema Werk en economie. De eerste vraag ging of de gemeente de nadruk moet
gaan leggen op werkgarantie of op het basisinkomen. De respondenten hebben een voorkeur voor werkgarantie of een
combinatie van beiden.
De stelling dat de gemeente Amsterdam in haar beleid als uitgangspunt moet opnemen dat werkgevers aan werknemers
die hun baan gaan verliezen scholing en begeleiding naar nieuw werk aanbieden, kreeg grote steun: 75%. De
respondenten waren ook uitgesproken positief over de stelling dat ook gemeentelijk beleid dat zoveel mogelijk bevordert
dan werknemers een vast contract krijgen: 81%. Dat geldt ook voor de stelling over eerlijk loon (93%) en diversiteit op de
werkvloer (71%). De meningen waren verdeeld over de stelling Focus op lokaal ondernemerschap moet hand in hand
gaan met het flexibeler toepassen van regelgeving.
Bij de vraag over Kunst en cultuur kreeg de stelling dat de PvdA pal moet staan voor een eerlijke beloning van
kunstenaars kreeg steun van 66% van de respondenten.
De volgende vraag ging over het vertrouwen in de overheid en maatschappelijke instanties. In een open vraag kon de
respondent opgeven wat er volgens hem/haar moet gebeuren om het vertrouwen in de overheid en maatschappelijke
instanties terug te laten krijgen. In totaal hebben 285 respondenten hier uitvoerig antwoord opgegeven. Uit die
lezenswaardige antwoorden blijkt duidelijk dat daar het nodige aan moet gebeuren. De beschreven oplossingen waren
zeer divers, maar de begrippen transparantie, toegankelijker, betere communicatie en meer vertrouwen in de burgers.
“Denk meer in mensen dan in regels.”
Vervolgens werd gevraagd met welke thema’s de PvdA Amsterdam zich de komende vier jaar het meest dient te
profileren. De respondent moest een top 5 samenstellen. Als top 5 kwamen naar voren:
1. Samen thuis in Amsterdam
2. Gelijke mogelijkheden voor ieder kind
3. Iedereen telt mee: armoedebestrijding en participatie
4. Duurzaamheid
5. Werken in de economie van de toekomst.
Bij de volgende vraag kon de respondent zelf nog onderwerpen aanbrengen die hij/zij zelf heel belangrijk vindt en die nog
niet aan bod zijn geweest bij de benoemde prioriteiten. Daar werd door 95 respondenten uitvoerig op gereageerd met
een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Ook kwam daarin kritiek naar voren van de beperktheid van de wel
benoemde prioriteiten.
Tot slot werd gevraagd naar suggesties over een motto van het nieuwe verkiezingsprogramma. In totaal hebben 227
respondenten dat gedaan met een grote diversiteit van motto’s.
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Open slotvraag
In totaal hebben 97 respondenten de moeite genomen om bij de slotvraag nog een nadere persoonlijke toelichting te
geven. Het levert weer een schat aan informatie op. Daarbij werden tal van verschillende elementen benoemd die we
hier niet allemaal de revue kunnen laten passeren. Uit de omvang en diversiteit van de open antwoorden, niet alleen bij
deze slotvraag blijkt een sterke behoefte van de respondenten aan discussiepunten.
Zo werd er gesuggereerd om niet teveel speerpunten te benoemen. Maar ook vonden verschillende respondenten de
vraagstellingen in de twee ledenpanels te simplistisch. Maar anderen gaven juist aan dat het moeilijk kiezen was tussen
de geboden prioriteiten.
Veel leden gaven in persoonlijke hartenkreten hun zorgen over de partij en andere zaken weer. Tevens gingen velen nog
nader in op de onderwerpen van dit ledenpanel. Verder is men benieuwd naar het vervolg bij het tot stand komen van
het verkiezingsprogramma.
Samenvatting
Als we de uitkomsten van dit ledenpanel geheel overzien, dan kunnen we dit als volgt samenvatten:
De leden zijn duidelijk over de aanpak van het lerarentekort: betere arbeidsvoorwaarden én investeren in de
lerarenopleiding.
Meer dan de helft van de respondenten vindt dat brede schoolgemeenschappen de norm moeten worden en dat de
gemeente Amsterdam dit moet stimuleren en dat er nog steeds niet genoeg inspanningen worden geleverd om
segregratie in het onderwijs actief te bestrijden en op te heffen.
Wat betreft het thema Zorg en Welzijn scoorden bij het verdelen van punten Het wegwerken van wachtlijsten en
tekorten in de jeugdhulp, Woonvoorzieningen voor ouderen en Crisisplekken en maatschappelijke opvang het hoogst.
Met betrekking tot Werk en economie hebben de respondenten hebben een voorkeur voor werkgarantie of een
combinatie van werkgarantie en basisinkomen. Grote steun krijgen de stellingen scholing en begeleiding naar nieuw werk
bij baanverlies, het bevorderen dat werknemers een vast contract krijgen, eerlijk loon en diversiteit op de werkvloer.
Een meerderheid van de respondenten vindt dat de PvdA pal moet staan voor een eerlijke beloning van kunstenaars.
De respondenten vinden duidelijk dat het nodige moet gebeuren om het vertrouwen in de overheid en maatschappelijke
instanties terug te laten krijgen.
De top 5 van de thema’s waarmee de PvdA Amsterdam zich de komende vier jaar het meest dient te profileren, zijn
volgens de respondenten:
1. Samen thuis in Amsterdam
2. Gelijke mogelijkheden voor ieder kind
3. Iedereen telt mee: armoedebestrijding en participatie
4. Duurzaamheid
5. Werken in de economie van de toekomst.
Door de antwoorden van de respondenten kunnen we concluderen dat dit ledenpanel een succes genoemd mag worden.
De uitkomsten van dit ledenpanel samen met die van ledenpanel 1 vormen een goede start voor verdere discussie met de
leden en de samenstelling voor het verkiezingsprogramma. Het is essentieel dat die discussie goed gevoerd wordt.
Discussiepunten
Een ledenpanel is geen doel op zich. Het is een heel goed instrument om met de leden in gesprek te gaan. De uitkomsten
van het ledenpanel moeten altijd het startpunt zijn voor verdere discussie met de leden. Vele discussiepunten zijn uit de
uitkomsten te halen, maar op basis van de uitkomsten van dit ledenpanel hebben we de volgende discussiepunten aan de
hand van stellingen geformuleerd:
1.

Schoolbestuur kan niet langer de prive taak van enkele onderwijsbedrijven (schoolbesturen) zijn. De gemeente
Amsterdam neemt deze onderwijsbedrijven over
2. Ook voor het onderwijs stelt de gemeente Amsterdam een nv Mokum in die het schoolbestuur over neemt.
3. nv Mokum neemt als werkgever het onderwijzend personeel in vaste dienst om het te detacheren naar scholen en
om een fatsoenlijk personeelsbeleid en huisvesting voor de het onderwijzend personeel te kunnen voeren.
4. Amsterdam voert de middenschool in
5. Amsterdam schiet schoolconcierges te hulp met speciaal bewakingspersoneel
6. Amsterdam sluit de Amsterdamse zorginstellingen aan op de onderwijsbedrijven
7. Amsterdam heeft het geld niet om voor de gehele bevolking een basisinkomen in te voeren.
8. Om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen voert Amsterdam de stadsdelen weer in
9. De huidige stadsdeelorganisaties krijgen per onmiddellijk de volle bevoegdheid over de leefbaarheid
10. De stad groeit in haar grenzen naar een miljoen inwoners en richt zich in de ontwikkeling van volkshuisvesting en
voorzieningen op een afspiegeling naar het inkomen van de nederlandse bevolking,
11. Motto: Amsterdam is een stad die met respect bouwt aan een sociale toekomst voor iedereen.
Uitkomsten Ledenpanel 1 PvdA Amsterdam Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022

Pagina 3 van 12

Persoonlijke achtergrond
1. In welk stadsdeel van Amsterdam woon je?

2. Sinds wanneer ben je lid van de PvdA?

3. Tot welke leeftijdscategorie behoor je?
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Kansengelijkheid en onderwijs
4. Hoe moet de gemeente het lerarentekort aanpakken? Geef jouw top 2 aan. Welke vind je het belangrijkste, welke
komt op de tweede plaats?

Antwoorden van de optie Anders, namelijk…

5. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"Brede scholengemeenschappen moeten de norm worden. De gemeente Amsterdam moet dit stimuleren."
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6. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"De school moet een afspiegeling zijn van de Amsterdamse bevolking. Er worden echter nog steeds niet genoeg
inspanningen geleverd om segregatie in het onderwijs actief te bestrijden en op te heffen."

Zorg en Welzijn
7. Stellen van prioriteiten
De middelen voor (jeugd)zorg, ondersteuning en welzijn zijn beperkt. Je mag 100 punten verdelen. Hoeveel waarde
ken je toe aan de volgende onderwerpen?
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8. Welk belangrijk punt mis je in bovenstaande punten?

Sport
9. Waar vind je dat een gemeente in het kader van leefstijl steun aan moet geven? (Je mag er één kiezen).

Werk en economie
10. Mensen zonder werk kunnen op verschillende manieren worden geholpen. Zo kan een gemeente beleid voeren
waarbij de nadruk ligt op werkgarantie: het omscholen en ondersteunen naar ander werk. Er zijn ook gemeenten die,
in overleg met de rijksoverheid, een experiment willen organiseren met een basisinkomen. Dat is een gegarandeerd
inkomen dat inwoners krijgen van de overheid. Uit onderzoek in andere landen blijkt dat zo’n basisinkomen mensen
juist stimuleert om meer te werken. Hoe denk je over de effectiviteit van:
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11. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"De gemeente Amsterdam moet in haar beleid als uitgangspunt opnemen dat werkgevers aan werknemers die hun
baan gaan verliezen scholing en begeleiding naar nieuw werk aanbieden."

12. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"De PvdA moet via gemeentelijk beleid zoveel mogelijk bevorderen dat werknemers een vast contract krijgen."

13. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"Goed werkgeverschap is ook fatsoenlijk betalen. De PvdA moet inzetten op beleid dat werkgevers dwingt werknemers
een eerlijk loon toe te kennen."
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14. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"De gemeente mag werkgevers beoordelen op hoe ze omgaan met diversiteit op de werkvloer en daar ook
consequenties aan verbinden."

15. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"Focus op lokaal ondernemerschap moet hand in hand gaan met het flexibeler toepassen van regelgeving. "

Kunst en cultuur
16. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:
"De PvdA moet pal staan voor een eerlijke beloning van kunstenaars, ook als dit leidt tot minder programmering. "

Uitkomsten Ledenpanel 1 PvdA Amsterdam Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022

Pagina 9 van 12

Vertrouwen in de overheid en maatschappelijke instanties
17. Wat moet er volgens jou gebeuren om burgers het vertrouwen in de overheid en maatschappelijke instanties terug
te laten krijgen?

Thema’s gemeenteraadsverkiezingen 2022
18. Met welke thema's moeten we ons volgens jou in Amsterdam de komende vier jaar het meest profileren? Geef je
Top 5 aan.
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19. Zijn er nog onderwerpen die je zelf heel belangrijk vindt en die nog niet aan bod zijn geweest bij de genoemde
prioriteiten?

Motto voor het nieuwe verkiezingsprogramma
20. Als je een motto voor het nieuwe verkiezingsprogramma mocht bedenken, wat zou je suggestie zijn?
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Tot slot
20. 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 (www.rodenest.nl)
21-06-2021
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