Motie 1
Titel: Geen vertrouwen of juist wel steun voor partijvoorzitter Spekman?
Indiener: Laurens van der Velde
Steun: 260
Motie:
De (voorlopige) verkiezingsuitslag van 15 maart 2017 is een pijnlijke: een historisch verlies van 29
zetels. Een dergelijke uitslag vraagt om reflectie. Hoe zorgen we weer dat onze sociaaldemocratische
idealen leiden tot een betere wereld? Daar hoort ook de vraag bij hoe en met wie we dat doen.
Bij de bijeenkomst van Stichting Machiavelli op donderdag 16 maart 2017 gaf partijvoorzitter Hans
Spekman aan alleen te vertrekken als de leden aangeven dat te willen. Het meest geëigende
instrument om het oordeel van de leden daarover te vragen is een motie. Daarom deze motie.
Het zou mooi zijn als er veel steun voor deze motie komt, niet zozeer vanwege eens of oneens met
de motie, maar omdat het goed is dat de leden zich uitspreken over het vertrouwen dat zij hebben in
de partijvoorzitter. Zowel bij een positieve als negatieve uitspraak geeft dat een helder perspectief
voor de toekomst.
De Politieke Ledenraad van de PvdA, bijeen op 18 maart 2017 te Utrecht,
Spreekt uit:
Het vertrouwen op te zeggen in partijvoorzitter Hans Spekman.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting partijbestuur:
Zoals gisteravond in een mail naar alle leden is gecommuniceerd heeft het partijbestuur in het bijzijn
van Lodewijk Asscher teruggekeken op de afgelopen verkiezingen. De uitslag is pijnlijk, de klap komt
bij ons allen hard aan.
We deelden met elkaar de wens om de klap te verwerken én eensgezind te bouwen aan de
toekomst. Met elkaar. Met ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing en verandering. Maar ook door
juist nu op een verantwoordelijke wijze te doen wat nodig is. Op voorstel van Hans is het
partijbestuur voornemens om een drietal zaken te ondernemen:
- Als partijbestuur leiding geven aan een dialoog met leden en kiezers over de verandering die voor
de toekomst nodig is. Daarnaast een aantal experts te vragen om ons een spiegel voor te houden
voor wat betreft onze maatschappelijke en politieke positie en de uitslag, succesvolle
maatschappelijke bewegingen te onderzoeken en bovenal toekomstgerichte aanbevelingen te doen
voor de Partij van de Arbeid als beweging;
- Het nemen van de direct noodzakelijke stappen voor medewerkers en organisatie;

- Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen voor de functie van partijvoorzitter. De kandidaatstelling
opent vóór de zomer, we organiseren een verkiezing in september om voorts een nieuwe voorzitter
te bekrachtigen op een congres begin oktober. Op dat congres treedt Hans terug als jullie voorzitter;
Vandaag spreken we op de politieke ledenraad uitgebreid over de afgelopen jaren, de verkiezingen
en over deze voornemens van het partijbestuur.

Motie 2
Titel: Lodewijk Asscher verdient vertrouwen als politiek leider
Indiener: Hetty Janssen
Steun: 186
Motie:
Het verlies van de pvda bij de verkiezingen is niet Lodewijk Asscher aan te rekenen in zijn optreden
als lijsttrekker de afgelopen maanden. Gezien de korte periode stond hij eigenlijk voor een mission
impossible. Lodewijk heeft wel laten zien dat hij zijn hart op de juiste linkse plaats heeft. De PvdA
hoeft niet weer nieuwe politieke leider. De leden van de PvdA spreken het vertrouwen in Lodewijk
Asscher uit en vragen hem zitting te nemen in de tweede Kamerfractie en zich bij die fractie
kandidaat te stellen als voorzitter.

Toelichting Partijbestuur:
Het partijbestuur staat vierkant achter politiek leider Lodewijk Asscher.

Motie 3
Titel: Niet meeregeren in Rutte III
Indiener: Roberto Kist
Steun: 138
Motie:
De partijraad van de PvdA, in vergadering op 18 maart 2017,
Overwegende,
Dat onze samenwerking met de VVD heeft gezorgd voor een enorme verkiezingsnederlaag.
Dat samenwerking op Links ongelooflijk belangrijk is voor de toekomst van ons land en onze partij.
Dat we het vertrouwen van de kiezer waarschijnlijk volledig zullen verliezen als we nogmaals met
de VVD gaan regeren.
Verzoekt partijbestuur en de fractie om niet mee te gaan regeren in een kabinet met de VVD.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting partijbestuur:
De uitslag laat een verdeeld politiek landschap zien. Op dit moment is een VVD verkenner bezig om
de opties in kaart te brengen voor een nieuw kabinet. Een zo progressief mogelijk kabinet heeft onze
voorkeur. Een kabinet dat het hoofd kan bieden aan de grote uitdagingen van deze tijd: toenemende
polarisatie in de samenleving, de onrust in de wereld om ons heen, de klimaatverandering. Een
kabinet dat draagvlak heeft in de hele samenleving en de verbinding in de samenleving weet te
vergroten. Wij hebben een aanzienlijk verlies geleden, het ligt niet voor de hand dat wij in deze fase
worden betrokken bij de formatie. Ons past nu bescheidenheid.

Motie 4

Titel: Vertrouwen opzeggen in partijvoorzitter Hans Spekman
Indiener: Riyad Mado
Steun: 95
Motie:
De verkiezingsnederlaag roept nieuwe mensen om leiding te geven aan de PvdA
Tekst
Aan alle leden: Stem om vertrek Spekman
Toelichting: De PvdA -als regeringspartij- heeft hard gewerkt aan het hervormen van de Nederlandse
economie. Ook heeft de PvdA de vluchtelingstroom weten in te dammen. Helaas heeft de PvdA de
afgelopen jaren dit -naar mijn mening een succes- niet weten te verzilveren in de huidige verkiezing.
Een nieuwe voorzitter moet voor zorgen voor nieuwe media beleid en leiding geven aan een
transformatie van de PvdA naar een moderne partij die jonge mensen hoop biedt in een snel
veranderende maatschappij.

Toelichting partijbestuur:
Zoals gisteravond in een mail naar alle leden is gecommuniceerd heeft het partijbestuur in het bijzijn
van Lodewijk Asscher teruggekeken op de afgelopen verkiezingen. De uitslag is pijnlijk, de klap komt
bij ons allen hard aan.
We deelden met elkaar de wens om de klap te verwerken én eensgezind te bouwen aan de
toekomst. Met elkaar. Met ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing en verandering. Maar ook door
juist nu op een verantwoordelijke wijze te doen wat nodig is. Op voorstel van Hans is het
partijbestuur voornemens om een drietal zaken te ondernemen:
- Als partijbestuur leiding geven aan een dialoog met leden en kiezers over de verandering die voor
de toekomst nodig is. Daarnaast een aantal experts te vragen om ons een spiegel voor te houden
voor wat betreft onze maatschappelijke en politieke positie en de uitslag, succesvolle
maatschappelijke bewegingen te onderzoeken en bovenal toekomstgerichte aanbevelingen te doen
voor de Partij van de Arbeid als beweging;
- Het nemen van de direct noodzakelijke stappen voor medewerkers en organisatie;
- Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen voor de functie van partijvoorzitter. De kandidaatstelling
opent vóór de zomer, we organiseren een verkiezing in september om voorts een nieuwe voorzitter
te bekrachtigen op een congres begin oktober. Op dat congres treedt Hans terug als jullie voorzitter;
Vandaag spreken we op de politieke ledenraad uitgebreid over de afgelopen jaren, de verkiezingen
en over deze voornemens van het partijbestuur.

Motie 5
Titel: Linkse samenwerking bij kabinetsformatie
Indiener: Chris Peeters
Steun: 91
Motie:
Motie linkse samenwerking kabinetsformatie
De partijraad van de PvdA, in vergadering op 18 maart 2017,
Overwegende,
Dat gelet op de verkiezingsuitslag een regering van uitsluitend rechtse partijen bijna onmogelijk is,
als partijen zich houden aan hun uitspraken om niet met de PVV te regeren;
Dat het voor een krachtige linkse positie in een regering onontbeerlijk is dat zowel PvdA, als Groen
Links en SP gezamenlijk optrekken;
Dat als gezamenlijke deelname aan een regering niet haalbaar blijkt te zijn, een krachtige linkse
stem het meeste is gediend met het gezamenlijk beïnvloeden van een rechtse (minderheids)regering,
op basis van een gezamenlijk minimum-eisenpakket;
Spreekt als haar mening uit dat het gezamenlijk opereren door PvdA, Groen Links en SP bij de
vorming van een nieuwe regering wenselijk is;
En verzoekt partijbestuur en fractie om samen met GroenLinks en de SP een minimum-eisenpakket
voor steun of deelname aan een regering te ontwikkelen.
Dat kan bijv. bestaan uit het terugdringen van flexibele arbeid (zwaartepunt PvdA), het verkleinen
van inkomensverschillen en het verminderen van de marktwerking in het zorgstelsel (idem SP) en
belastinghervorming en een groen investeringsbeleid (idem Groen Links);
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting partijbestuur:
We delen de overwegingen van de indiener voor de noodzaak van linkse samenwerking. Wij hebben
echter een aanzienlijk verlies geleden, het ligt niet voor de hand dat wij in deze fase worden
betrokken bij de formatie. Ons past nu bescheidenheid. De komende periode willen we nauw
samenwerken met de linkse partijen. Er zijn goede contacten en op diverse onderwerpen trekken we
al gezamenlijk op.

Motie 6
Titel: Wijzen is voor Watjes
Indiener: Kim van der Kant
Steun: 87
Motie:
Op het moment van dit schrijven is het nog geen 24 uur na de eerste exitpoll van de verkiezingen. Nu
al vliegen de (e)moties weer om de oren over het opzeggen van vertrouwen in bepaalde personen en
het eisen van excuses.
Iedere keer dat er iets minder goed gaat bij de partij, beginnen grote groepen direct met het
aanwijzen van een zondebok. Denken we nu serieus dat het wisselen van poppetjes al onze
problemen op gaat lossen? Hebben we niet al eerder gezien dat dit niet de oplossing is?
Op het moment van de ledenvergadering is het drie dagen na de verkiezingen. Er is nog niet eens
fatsoenlijk de tijd geweest om te evalueren en met elkaar te praten. Gaan we echt nu al mensen
wegsturen door het opzeggen van vertrouwen? Gaan we echt op basis van de eerste emoties de
poten onder de stoelen van onze eigen mensen vandaan zagen?
Laten we de rust bewaren en tijd nemen om te evalueren en te praten met elkaar. Daarna kunnen
we altijd nog conclusies trekken.
Tekst
Roept de ledenvergadering op om in helemaal niemand het vertrouwen op te zeggen gedurende
deze vergadering.

Toelichting partijbestuur:
Zoals gisteravond in een mail naar alle leden is gecommuniceerd heeft het partijbestuur in het bijzijn
van Lodewijk Asscher teruggekeken op de afgelopen verkiezingen. De uitslag is pijnlijk, de klap komt
bij ons allen hard aan.
We deelden met elkaar de wens om de klap te verwerken én eensgezind te bouwen aan de
toekomst. Met elkaar. Met ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing en verandering. Maar ook door
juist nu op een verantwoordelijke wijze te doen wat nodig is. Op voorstel van Hans is het
partijbestuur voornemens om een drietal zaken te ondernemen:
- Als partijbestuur leiding geven aan een dialoog met leden en kiezers over de verandering die voor
de toekomst nodig is. Daarnaast een aantal experts te vragen om ons een spiegel voor te houden
voor wat betreft onze maatschappelijke en politieke positie en de uitslag, succesvolle
maatschappelijke bewegingen te onderzoeken en bovenal toekomstgerichte aanbevelingen te doen
voor de Partij van de Arbeid als beweging;
- Het nemen van de direct noodzakelijke stappen voor medewerkers en organisatie;

- Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen voor de functie van partijvoorzitter. De kandidaatstelling
opent vóór de zomer, we organiseren een verkiezing in september om voorts een nieuwe voorzitter
te bekrachtigen op een congres begin oktober. Op dat congres treedt Hans terug als jullie voorzitter;
Vandaag spreken we op de politieke ledenraad uitgebreid over de afgelopen jaren, de verkiezingen
en over deze voornemens van het partijbestuur.

Motie 7
Titel: Geen deelname aan coalitiebesprekingen
Indiener: Hans Schoots
Steun: 77
Motie:
Constaterende dat de Partij van de Arbeid op 15 maart een nooit eerder vertoonde
verkiezingsnederlaag heeft geleden, staat de partij nu allereerst voor de taak zichzelf opnieuw op te
bouwen. Deelname aan een nieuwe regeringscoalitie staat dit in de weg.
Tekst
Zelfonderzoek en herstel zijn nu de eerste taken voor de partij. Daarom is de Politieke Ledenraad,
bijeen op 18 maart 2017 in Utrecht, van mening dat de Tweede Kamerfractie en het Partijbestuur
zich buiten coalitiebesprekingen voor een nieuwe regering moeten houden, in welke richting dan
ook.

Toelichting partijbestuur:
Wij hebben een aanzienlijk verlies geleden, het ligt niet voor de hand dat wij in deze fase worden
betrokken bij de formatie. Ons past nu bescheidenheid. De uitslag laat een verdeeld politiek
landschap zien. Op dit moment is een VVD verkenner bezig om de opties in kaart te brengen voor
een nieuw kabinet. Een zo progressief mogelijk kabinet heeft onze voorkeur. Een kabinet dat het
hoofd kan bieden aan de grote uitdagingen van deze tijd: toenemende polarisatie in de samenleving,
de onrust in de wereld om ons heen, de klimaatverandering. Een kabinet dat draagvlak heeft in de
hele samenleving en de verbinding in de samenleving weet te vergroten.

Motie 8
Titel: Ordevoorstel motie Politieke ledenraad 18 maart 2017
Indiener: Hans Aertsen
Steun: 77
Motie:
De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, bijeen op 18 maart te Utrecht
Overwegende:
- dat op 15 maart 2017 landelijke Tweede Kamerverkiezingen zijn;
- dat het partijbestuur een politieke ledenraad heeft uitgeschreven voor zaterdag 18 maart 2017 om
met elkaar de verkiezingsuitslag te bespreken;
- dat er drie dagen na de verkiezingen een grote behoefte onder de leden zal bestaan om over de
verkiezingsuitslag en over hoe nu verder te discussiëren;
Constaterende:
- dat het partijbestuur de nieuwe ledendemocratie ook wil inzetten in de aanloop naar deze politieke
ledenraad om moties in te dienen;
- het partijbestuur de LedenKamer daartoe opent van donderdag 16 maart 8:00 uur tot vrijdag 17
maart 12:00 uur ;
- dat alleen moties met 50 steunbetuigingen in stemming worden gebracht op de politieke
ledenraad;
- dat de termijn van 36 uur waarbinnen moties kunnen worden ingediend voor deze ledenraad te
kort is om 50 steunbetuigingen te behalen;
- dat door deze korte termijn waarschijnlijk wederom geen enkele motie voldoende
steunbetuigingen zal halen;
verzoekt het partijbestuur om tijdens de Politieke ledenraad van 18 maart 2017 géén moties te
behandelen, maar te focussen op discussie en gesprek met de leden naar aanleiding van de
verkiezingsuitslag van 15 maart,
En gaat over tot de orde van de dag.
TOELICHTING van de indiener
Deze motie is ingediend namens de PvdA Het Rode Nest. Ter plaatsbepaling: de PvdA Het Rode Nest
is een onafhankelijk denk- en ontwikkeltank m.b.t. de ledendemocratie binnen de PvdA. Deze
(werk)groep is ontstaan vanuit een samenwerking van leden van de afdeling Amsterdam en een
aantal andere afdelingen zoals Haarlem, Zaanstreek, Alphen a/d Rijn, Den Haag en Brussel. Dit
samenwerkingsverband heeft moties m.b.t. versterking van de ledendemocratie voor het PvdA
Congres van januari 2017 ingediend die toen zijn aangenomen.
Wij zijn een groot voorstander van de ledendemocratie, maar voor deze situatie is de termijn te kort
om tot goede moties te komen en het lastig wordt om de benodigde 50 steunbetuigingen te krijgen.
Wij vinden dat we niet moeten gaan steggelen over moties op de 18e maart, maar juist met elkaar
een inhoudelijke discussie moeten voeren over de nieuwe situatie waar de partij voor staat.

Toelichting partijbestuur:

Zoals de indiener aangeeft, werd gevreesd dat de benodigde 50 steunbetuigingen niet gehaald
zouden worden binnen de gestelde termijn. Bij sluiting van de Ledenkamer is gebleken dat 13 moties
deze drempel ruim gehaald hebben. Het Partijbestuur is een groot voorstander van ledendemocratie
en hecht aan het behandelen van moties op een Politieke Ledenraad als één van de door het congres
besloten procedures om leden te betrekken bij de besluitvorming in de partij.

Motie 9
Titel: Een Nieuwe PvdA
Indiener: Wouter de Iongh
Steun: 64
Motie:
Overwegende dat
De schuld voor de verkiezingsnederlaag niet neergelegd kan worden bij individuen in de partij.
Dat de structuur, organisatie en koers van de partij debet zijn aan het verlies en dat wij daar allen
mede verantwoordelijk voor zijn
Het onvermogen om de verbindende partij te zijn die verschillen in inkomen, opleiding, cultuur,
geografie en gender op hedendaagse wijze weet te overbruggen in een coherente politieke stroming,
het belangrijkste probleem is
Verder overwegende dat
De PvdA zich nooit zal neerleggen bij een gefragmenteerde politiek waarbij iedere partij zich alleen
inzet voor het eigen belang van groepen in de samenleving
Dat er nieuwe vormen gevonden moeten en kunnen worden om die verschillende belangen in een
politieke stroming onder te brengen
Hiervoor radicale verandering nodig is in het bestuur, de politieke koers en de organisatie van de
partij
Vragen van de hele partij dat:
De PvdA haar methode van vertegenwoordiging anders vormgeeft, o.a. door inzet op samenwerking
en overleg in onze democratie: zowel binnen als buiten de partij, met een combinatie van online
middelen, bijeenkomsten tussen experts, belanghebbende en politici, en met een waaier aan keuzeen input momenten, niet alleen om te informeren maar om samen, over breuklijnen heen,
oplossingen te verzinnen die de partij politiek kan realiseren
De bestuurscultuur in de PvdA verandert en opener, transparanter, diverser en minder agressief
wordt om te garanderen dat iedereen zich in de partij thuis zal voelen.
De politieke lijn wordt uitgewerkt volgens de basisprincipes beschreven in Van Waarde. Het Van
Waarde initiatief wordt daarmee het leidende beginsel van de PvdA voor de politieke koers in
komende periode, en voor het uitbouwen van een heldere toekomstvisie voor Nederland
En gaat niet over de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur:
We zetten ons in voor de slag naar buiten om met maatschappelijke organisaties samen te werken
en de verbinding met de samenleving te versterken.
De komende periode is het partijbestuur voornemens leiding te geven aan een dialoog met leden en
kiezers over de verandering die voor de toekomst nodig is. Daarnaast een aantal experts te vragen
om ons een spiegel voor te houden voor wat betreft onze maatschappelijke en politieke positie en de
uitslag, succesvolle maatschappelijke bewegingen te onderzoeken en bovenal toekomstgerichte
aanbevelingen te doen voor de Partij van de Arbeid als beweging;

Motie 10
Titel: Strijdbaar samen vooruit
Indiener: Mirthe Biemans
Steun: 63
Motie:
Partijgenoten, deze tijd vraagt niet om een traditionele motie, maar om een strijdkreet. We zijn
wakker geworden in een rechts land. Met een Tweede Kamerfractie die nog nooit zo klein is geweest.
En een verkiezingsuitslag waarin links is gedecimeerd. In deze tijd, waar een sfeer van verdelen en
ieder voor zich hoogtij viert, zijn onze idealen onverminderd belangrijk. En de sociaaldemocratie is
sterk. We zijn niet alleen onze Tweede Kamerleden. We zijn ook de 46.000 leden, de talloze
gemeenteraadsleden en lokale bestuurders, en de tienduizenden mensen die zich buiten onze partij
inzetten voor onze idealen.
Nu moeten we samen sterk staan en vooruitgaan. Het is goed om te reflecteren op onszelf maar ook
om niet te blijven hangen in vuistdikke ellenlange evaluaties en rapporten maar om in de praktijk
samen te streven naar verandering in de samenleving. Als we met alle kracht en betrokkenheid die
onze partij heeft, samen vereend streven naar verandering dan zijn we sterker dan ons zetelaantal
doet vermoeden.
Concreet vragen wij de hele partij, en specifiek het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie om de
kracht van de partij, de vereniging en de volksvertegenwoordiging op alle niveaus, te bundelen. Deze
kracht actiegericht in te zetten voor verandering in de samenleving op enkele afgebakende concrete
thema’s die raken aan onze kernwaarden van bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding.
Op die manier kunnen we, ook met een kleine Tweede Kamerfractie, het verschil maken met onze
idealen.

Toelichting partijbestuur:
Wij juichen de strijdbaarheid die uit deze motie spreekt toe en omarmen het idee om samen als een
partij op te trekken om onze idealen te blijven waarmaken.

Motie 11
Titel: Loyaal gedrag prominenten
Indiener: Daan Dankaart
Steun: 56
Motie:
Constaterende dat enkele prominente PvdA'ers een stemadvies gaven buiten de PvdA (VVD!) of op
de dag van de verkiezingen negatieve publiciteit genereerden door ontijdige kritiek op de PvdAcampagne,
Overwegende dat openheid en transparantie vaak, maar soms en in bepaalde omstandigheden juist
niet een groot goed is, waar dus zorgvuldig mee moet worden omgesprongen,
Roept de politieke ledenraad, op 18 maart 2017 in Utrecht bijeen, alle prominente en toekomstige
prominente PvdA functionarissen op om zich altijd loyaal op te stellen naar hun partij en om zich te
onthouden deloyale uitingen naar buiten toe op strategisch ongewenste momenten,
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur:
Wij zijn gezamenlijk de Partij van de Arbeid; een brede volkspartij waarin ruimte is voor verschillende
meningen en standpunten. We voeren de discussie met iedereen en in alle openheid. Ieder lid draagt
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop wij politiek bedrijven.

Motie 12
Titel: Onderzoek Links-Progressieve Samenwerking
Indiener: Peter Flohr
Steun: 55
Motie:
Inleiding
De partijraad van de PvdA, in vergadering bijeen op 18 maart 2017
Overwegende,
• Dat gelet op de verkiezingsuitslag van 15 maart 2017 een versplintering dreigt van linksprogressieve krachten
• Dat gelet op de gemeenschappelijke drijfveren en overeenkomsten bij de links-progressieve
partijen samenwerking meer dan nodig is;
• Dat links-progressieve samenwerking begint bij het erkennen en accepteren dat wij op sommige
punten van elkaar verschillen maar ook de nadruk moeten leggen op de vele punten waar wij het
fundamenteel over eens zijn;
• Dat op bestuurlijk niveau van gemeenten en provincies voorbeelden zijn te vinden waarin linksprogressieve samenwerking effectief tot resultaten leidt ten goede van de inwoners.
Tekst
Verzoekt
de partijraad om het partijbestuur een serieus onderzoek te laten uitvoeren naar de huidige
mogelijkheden voor een links-progressieve samenwerking en hierover de leden binnen een jaar te
informeren.
Toelichting
Bovenstaand voorstel is mede tot stand gekomen op basis van een S&D-artikel van Hans Spekman
getiteld: “Gemeenschappelijke Drijfveren”, 24 augustus 2015.
Ieder keer weer wordt er over links samenwerking geroepen, geschreven en gesproken maar om
velerlei redenen wordt hier geen serieuze invulling aan gegeven.
Laten we, juist gezien de uitslag van 15 maart, nu serieus dit onderwerp aanpakken met een
onderzoek naar alle mogelijkheden voor een linkse progressieve samenwerking.
Peter Flohr,
Fractievoorzitter Pro3
Samenwerkingspartij PvdA-GroenLinks
Gemeente Loon op Zand

Toelichting partijbestuur:
We zien, net als de indiener, de noodzaak voor meer linkse samenwerking. De komende periode
willen we in de Tweede Kamer nauw samenwerken met de andere linkse partijen. Er zijn goede
contacten en op diverse onderwerpen trekken we al gezamenlijk op. Een onderzoek zoals de indiener
dat voor ogen heeft, vinden we niet nodig.

Motie 13
Titel: Tijd om te bouwen: slim organiseren v de vrijwilligers. Op naar 2018
Indiener: Ernstjan van Doorn
Steun: 52
Motie:
Tijd om te bouwen:
We gaan een aantal jaren van harde verkiezingen tegemoet: 2018(GR), 2019 (EU en PS). Tijd om veel
kennis te gaan delen, ons te ontwikkelen, en straks klaar te staan.
Deze motie zal het PB vragen om te ondersteunen dat kennis breder gedeeld kan worden met
vrijwilligers rond bepaalde handige en onmisbare vaardigheden. En van daaruit te gaan bouwen naar
2018...en daarna!
Veel goede kennis is nu nog heel centraal.
Als campagne-coordinator heb ik gemerkt dat afdelingen en kandidaten nog veel behoefte hadden
aan heel basic ondersteuning, op bijv sociale media, ontwerp, of hulp bij teksten, of het organiseren
van bijeenkomsten. En dat veel ondersteuning (trainers sociale media bijv) vaak vanuit het landelijk
moest komen. Terwijl ook juist veel vrijwilligers hier wel verstand van hebben. Men vond elkaar niet,
of te laat, te weinig.
In het internettijdperk maakt afstand niet veel meer uit. Ik kan vanuit Amsterdam heel goed flyers of
filmpjes maken in de huisstijl voor iemand uit Roosendaal of Enschede. We leven in de 21e eeuw, en
dankzij het internet het hoeft niet allemaal zo super-gecentraliseerd meer. Het is tijd voor bouwen,
het is tijd voor organiseren, het is tijd om elkaar te vinden.
Deze motie is een eerste opstap naar zo'n vernieuwing in de partij.
Er zijn ongelofelijk veel goede en briljante mensen onder onze vrijwilligers. En het is nu tijd ze te
organiseren. Dus groepen van vrijwilligers te organiseren, en te ondersteunen op gebieden waar
deze vrijwilligers al veel ervaring hebben, zoals:
- Sociale media,
- Film, video
- Fotografie
- Drukwerk
- Crowdfunding
- Belteams
- Straatacties en guerrilla acties
- Website-teams,
- Mensen die briljant zijn met teksten, en weten hoe je ingezonden stukken in de krant kunt krijgen
- Handig met organiseren v events, workshops en hoe je het meeste uit een bijeenkomst haalt.
- en mogelijk nog veel meer...
Kortom: laten we ons nu organiseren, om straks klaar te staan
Laten we goede kennis breder delen. Vrijwilligers bundelen rondom waar ze goed in zijn en wat we
nodig hebben. En dat bij elkaar brengen. Die teams kunnen dan eens in de zoveel tijd bijeenkomen in
aanloop naar de gemeenteraadscampagne 2018, en plannen maken, zichzelf aanscherpen, elkaar van
tips en handigheden voorzien. Nodig om de zoveel tijd eens een inspirerend spreker uit op een van
de thema’s. (we hebben zo veel contacten en netwerken).

Die groepen gaan lopen, gaan beter worden, gaan groeien, gaan ontwikkelen, en staan straks
landelijk klaar in 2018, als we die aangescherpte skills hard nodig gaan hebben. Op alle vlakken in de
campagne.
Deze motie zal het PB vragen of ze ons hiermee wil ondersteunen. En de eerste stappen willen gaan
zetten om hier nu structureel wat van te maken. De vraag is nu gericht: wie van het PB wil dit met
mij, en met anderen die willen, dit verder gaan verkennen, uitwerken en oppakken? Zo organiseren
we onze vrijwilligers rondom waar zij goed in zijn, wat zij leuk vinden, en waarin kennis gedeeld kan
worden.
Mooi bijkomend voordeel: dit is gewoonweg ook heel erg leuk!!!
Dan maken we zaterdag afspraken. Dan maken we zaterdag een start voor vernieuwing.
En dan gaan we bouwen!
Vraagt het Landelijk Partijbestuur
Om dit initiatief ook actief te ondersteunen.
Om te helpen met het opstarten van de benodigde online voorzieningen en infrastructuur (online
aanmeldformulieren en een paar databases en paar extra web-pagina's op pvda-homepagina, niet
iets heel groots of moeilijks)
Beschikbaar stellen van de juiste aandacht van het partijbestuur
Toelichting partijbestuur:
Het partijbestuur heeft veel waardering voor de inzet en het enthousiasme van de indiener van deze
motie. Wij kunnen alle expertise van binnen en buiten de partij gebruiken bij het bouwen,
organiseren en verbinden van onze partij. Maar behalve de partij, heeft ook de organisatie een klap
gekregen met deze verkiezingsuitslag. Daarom trekt het partijbestuur graag op met initiatieven zoals
in deze motie verwoord.

