
1 
 

 
 

 

 

Werkplan PvdA Gewest Gelderland 2017 
 

 

Inleiding 
Als gewest schakelen we wat af: tussen Provincie en afdelingen, tussen Waterschappen en 
Provinciale Staten, Landelijk bureau en Verenigingsraad, tussen kleine en grote afdelingen, tussen 
individuen en groepen. 
In 2016 presenteerden we in ons werkplan een nieuwe werkwijze met een kernbestuur en diverse 
‘schillen’. Deze werkwijze nemen we over naar dit werkplan voor 2017.  
Onze ambitie om als gewestelijk bestuur samen met de Statenfractie en de fracties in de 
Waterschappen te kijken hoe we een toegevoegde waarde kunnen geven aan onze rol in de 
vereniging wordt ook in dit werkplan doorgezet. 
 
Bovenal: we willen verbinden en ondersteunen richting lokale afdelingen. We doen dat door in de 
regio’s afdelingen en fracties bij elkaar te brengen.  
Samen één maakt sterk. 
We werken liefst niet vanuit een formele positie of vanuit een ‘moeten’, maar vanuit de idee dat we 
wat kunnen toevoegen. 
Zoals u dat van ons gewend bent, kiezen we daar onze eigen weg in. 
 

 
 
Wat staat ons te doen? 
 
Het Gewest opereert in het bestuurlijk midden, net zoals de Provincie. Vanuit die positie (als een 
tussenlaag) kunnen we ontwikkelingen en vraagstukken binnen lokale afdelingen overzien en zeker 
voor kleine afdelingen is de afstand tot regionale partijorganen kleiner.  
In die zin heeft een gewest een unieke positie als schakelpunt. 
 

 Mede door de invoering van de ledendemocratie maken we meer gebruik van regionale 
contactpersonen. Deze contactpersonen zullen we met enige regelmaat bij ons aan tafel 
vragen.  

 Ledendemocratie betekent ook: voorcongressen organiseren 

 Thema’s oppakken, samen met de Provinciale Statenfractie: mooi voorbeeld is ‘meer werk 
maken van werk’. 
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 Ondersteuning van de kleine afdelingen: meehelpen aan het zichtbaar maken van de 
‘kleinsten’, ondersteunen in het zoeken en vinden van nieuwe samenwerkingsverbanden. 
 

 Klussen en projecten zijn afgebakend en in tijd begrenst. Ook de organisatie van verkiezingen 
wordt in deze opzet als een project beschouwd. De subgroepen, waarvoor een beroep wordt 
gedaan op leden, kunnen op verschillende momenten verschillende vormen aannemen. 
Daarvoor bestaat geen vast patroon, flexibiliteit is hierbij van belang. Het uiteindelijk doel is 
dat het bestuur meer slagkracht krijgt. De eindverantwoordelijkheid voor de taken blijft altijd 
bij het Gewestelijk bestuur liggen. 

 Overzicht en inzicht bieden in de ‘gereedschapskist’ van het gewest: wat kunnen we nu exact 
betekenen voor de afdelingen? 

 Verder werken we met een kernbestuur en een flexibele schil voor klussen, projecten etc. 
 

Ledendemocratie 
(bron: website PvdA landelijk) 
Leden bepalen de koers van de partij. De mening van ieder lid telt even zwaar: one man, one vote! 
Dat geldt voor het bepalen van de koers, bijvoorbeeld door te stemmen voor of tegen een bepaalde 
motie, maar ook bij het kiezen van onze lijsttrekkers! Bij de PvdA willen we graag dat mensen met 
goede ideeën en opbouwende meningen met de partij en elkaar meedenken. Daarom kan iedereen -
leden, belangstellenden, (ervarings)deskundigen én experts- met ons meepraten en discussiëren. 
Offline en online, in de zogenoemde Wandelgangen. 
 Leden kunnen voorstellen die uit deze gesprekken voortkomen indienen bij het partijbestuur. Dat 
doen zij online in de  LedenKamer, in de vorm van een motie (een kort, gemotiveerd voorstel over 
een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken) of een amendement 
(een amendement is een wijziging op een bestaand voorstel), via  de landelijke site. Alleen moties 
die daar voldoende draagvlak (100 ‘likes) hebben om te bespreken, worden per mail aan alle leden 
voorgelegd, oftewel het Stemlokaal.  
Op ons congres of politieke ledenraad worden moties en amendementen vastgesteld of verworpen. 
Hier bespreken we een aantal moties waar de meeste discussie over is. Alle leden van de PvdA 
mogen stemmen tijdens congres of ledenraad. Iedereen heeft een gelijk wegend stemrecht volgens 
het one man, one vote- principe.  
 
 

 
Stemmen gebeurt online in de zaal of thuis (het congres is altijd live te volgen via onze livestream op 
pvda.nl) per tablet, smartphone of laptop. (video ledendemocratie: https://youtu.be/fTNP6UVRx64 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/fTNP6UVRx64
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Sinds dit voorjaar na het laatste congres heerst het begrip ledendemocratie binnen de PvdA- 
geledingen. Mogelijk hebt u al eens geoefend met het ‘online stemmen’ tijdens een politieke 
ledenraad of tijdens het congres? Voortbordurend op de landelijke lijn is er op de heidag voor de 
gewesten in juni een informatiebijeenkomst geweest over de gevolgen van de ledendemocratie in de 
Partij. 
Voor het gewest betekent dit: 

 Aansluiting op de landelijke lijn die leidt naar een congres of politieke ledenraad 

 Organiseren van voorcongressen, zodat moties voldoende ondersteuning (likes) krijgen 
voordat ze bij de congresstukken belanden 

 Rond de voorcongressen kunnen de regionale samenwerkingsverbanden samenkomen om 
moties op te stellen. Deze regionale bijeenkomsten faciliteren we 

 Ondersteuning van de regionale samenwerkingsverbanden ten behoeve van een stem naar 
de landelijke lijn. 
 

Er gebeurt sinds onze nieuwe aanpak in 2016 al veel.  
Uitgaande van het idee dat het zwaartepunt ligt bij de regionale samenwerking ten behoeve van 
afdelingen is vooral veel contact in regionale samenwerkingsverbanden vereist.  
Dan hebben we het over zowel politiek inhoudelijke zaken als over de PvdA als vereniging.  
De regio’s bepalen dus in toenemende mate de agenda.  
We willen aanhaken bij regionale verbanden die goed lopen en ondersteunen, initieren, bij regionale 
verbanden die er nog niet zijn.  
Op die manier kunnen we de ledendemocratie versterken en een duidelijke Gelderse stem laten 
horen. 
 

Samenwerking Provinciale Staten 
Een keer per jaar worden op het provinciehuis (de Statenfractie neemt het initiatief) alle wethouders, 
raadsleden, waterschappers en Tweede Kamerleden uitgenodigd.  
Op die bijeenkomsten zullen onderwerpen aan de orde komen die de gehele provincie aangaan.  
Naast de inhoud, die bijvoorbeeld in een aantal werksessies aan de orde kunnen komen, is er ruimte 
voor netwerken. 
Binnen de Statenfractie is er de wens om samen sterker naar buiten te komen: verbindende thema’s 
zijn gezocht én gevonden.  
Eén van die thema’s is werk: werk voor allemaal!  
In samenwerking met de Statenfractie zijn er concrete ideeën verzameld die zullen worden 
uitgewerkt.(Hier kunnen dan de concrete werkafspraken komen na de twee sessies tussen gewest en 
Staten) 
 

‘Wat je aandacht geeft groeit’. 
De PvdA wil een activistische en actieve vereniging zijn met een permanente binding in de 
samenleving dus moeten we investeren in de levensvatbaarheid van al onze afdelingen.  
Die vormen immers de ruggengraat van de organisatie.  
Hier ligt een belangrijke taak voor het Gewest. 
Gewesten zijn het schakelpunt tussen het landelijk partijbureau en de lokale afdelingen.  
Zij zitten enerzijds relatief dicht op de afdelingen en hebben anderzijds het overzicht zodat ze 
afdelingen met elkaar in contact kunnen brengen.  
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Onder het motto “Wat je aandacht geeft groeit “ is in 2016 een plan van aanpak gemaakt voor de 
revitalisering van zwakke en kwetsbare afdelingen.  
We werken dit plan van aanpak in 2017 verder uit. 
Op basis van een inventarisatie over de staat van de afdelingen is een aantal stappen ontwikkeld: 

 Het begint met luisteren: wat wil/ kan de afdeling nog/ waar is behoefte aan? Waar ziet men 
kansen en mogelijkheden. Daar sluiten we op aan. 

 Er draaien nu een in een aantal regio’s pilots met voorzitters-overleggen 

 Harderwijk heeft een pilot rond een samenwerkingsverband met verschillende andere 
afdelingen. 

 Doetinchem heeft voor de regio Achterhoek een overleg voor voorzitters bij elkaar geroepen 

 De afdelingen rond Nijmegen hebben zich verzameld in een regionaal overleg 

 Er komt een inspiratiebijeenkomst met de goed draaiende afdelingen om ervaringen uit te 
wisselen en deze te delen. 

 Oog voor oogst. Uitwisselen ervaringen vanuit de pilots 

 Bij elke gewestelijk bestuursvergadering staan de regio’s op de agenda 
 

De gereedschapskist van het gewest 
In onze gereedschapskist zitten enkele concrete en praktische hulpmiddelen die afdelingen verder 
kunnen helpen. Een gereedschapskist suggereert dat er iets ‘kapot ‘ is. Dat is niet altijd het geval.  
Zoals men klust in een huis, zo kunnen we ons gereedschap ook inzetten voor een afdeling. 
Waar gaat het dan over? 
 
Zichtbaarheid 
De afdelingen van de PvdA hebben allen belangrijke instrumenten om zichtbaar te zijn voor niet-
leden en dat zijn de website en een facebookpagina per afdeling. 
In 2016 is een project van start gegaan waar Berend Metz die afdelingen bezoekt die hebben 
aangegeven dat ze ondersteuning nodig hebben bij het beheer van de website en het gebruik van de 
facebookpagina. 
In 2017 gaat Berend hiermee door, want het is een uitstekend lopend project. 
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Ombudsteams 
De Ombudsteams van afdelingen krijgen ondersteuning vanuit de Landelijke PvdA. Soms willen 
afdelingen met elkaar afstemmen hoe de werkwijze is. Het gewest kan hierin faciliteren. 
 
Kandidaatstellingscommissies 
In 2018 komen er weer gemeenteraadsverkiezingen aan. We willen in 2017 voorsorteren op die 
verkiezingen. Het gewest kan afdelingen helpen om een onpartijdige kandidaatstellingscommissie 
aan te wijzen. Dat doen we gewoon door te mixen en te matchen.  
 
Voorzitters/ conflictbemiddeling/ lief en leed 
Soms is er wel wat mis in een afdeling. Soms gaan afdelingen samen omdat gemeenten samengaan. 
Afdelingsvergaderingen waarbij knopen moeten worden doorgehakt zijn lastig te sturen door iemand 
die onderdeel is van een dergelijk geheel. Daarmee willen we maar zeggen:  ‘áls u een voorzitter 
nodig heeft die een proces in juiste banen kan leiden, dan hebben we die’. 
 
Productieboek Verkiezingen PS/ WS 
In 2016 hebben we hard gewerkt aan de samenstelling van een productieboek ten behoeve van de 
verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Nu we er één keer ervaring in hebben 
ontstond er, na evaluatie, een boek met tips over hoe die verkiezingen nóg beter op te pakken zijn. 
 

Scouting, werving en scholing 
Onze kennis/ databank gaan we ‘afstoffen’ en actualiseren. We zoeken meer aansluiting bij de regio’s 
en zorgen dat we als gewestelijk bestuur bereikbaar zijn voor regio’s en afdelingen als het gaat om 
scouting van (nieuwe) talenten. We willen in 2017 werken aan ‘zichtbaarheid’ van afdelingen en we 
willen opnieuw de ROSA leergang naar Gelderland halen. 
 

Gewestelijke Leden Vergaderingen (GLV)  
Onze vergaderingen worden sinds vorig jaar steeds met een formeel deel en een themadeel 
georganiseerd. 
Daarmee ontstaat een ‘vaste’ basis in de vergadering: 

 de gebruikelijke huishoudelijke zaken en formele agendapunten komen aan de orde 

 de voorbereiding op inhoudelijke discussies van de politieke ledenraden. 

 Het voorcongres 

 De gewestelijke ledenvergadering zal ook gebruikt worden als bijeenkomst waar alle 
informatie, problemen en kansen uit heel Gelderland binnen een thema opgehaald worden, 
waarna gekeken kan worden wie, waar mee aan de slag gaat. De voorzitters-overleggen in de 
regio’s kunnen de voedingsbodem zijn; ook de regionale contactpersonen gaan hier een rol 
in spelen. 
Het begrip ‘gewestelijk afgevaardigde’ is niet meer aan de orde. We hopen dat hiervoor het 
begrip ‘gewestelijk actief’ ontstaat. 

 

Taakverdeling in het gewest 
Binnen het gewestelijk bestuur is iemand aangewezen voor het volgen van de Statenfractie en dit 
bestuurslid onderhoudt tevens de contacten met de Waterschappen. De huidige systematiek met 
brede bestuursvergaderingen waar (minimaal) twee keer per jaar ook de algemeen besturen van 
Waterschappen bij worden uitgenodigd, blijft bestaan.  
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Taken en afspraken: 

 De Statenfractie is (bij wijze van vertegenwoordiging) bij elke bestuursvergadering aanwezig. 

 We stellen voor de Provinciale Staten en per Waterschap een commissie aan die de 
voortgangsgesprekken voeren. Wij doen hiervoor een beroep op de leden van de 
kandidaatstellingscommissies. Voor waar het de waterschappen betreft leggen wij ook 
contacten met andere gewesten. Het gewestelijk bestuur levert de secretaris ten behoeve 
van het beschrijven van de voortgangsgesprekken. 

 Volgen Statenfractie (zaken signaleren, verbinden, regelzaken, communicatie en strategie) 

 Volgen/contacten met waterschap fracties 

 Contacten met de Gedeputeerde(n) 

 Voortgangsgesprekken 

 Gesprekken met regionale Tweede Kamerleden, werk maken van hun inzet bij het gewest 

 Bewaken partijpolitieke koers 

 Contacten politieke ledenraad 

 Voorbereiding congres. 
 
Cluster verenigingsmanagement/verenigingswerk 
Voor een aantal taken zoals: revitalisering afdelingen, samenwerking tussen afdelingen en eventuele 
fusies, conflictbemiddeling en partijkantoren kunnen de gewesten worden ondersteund  
Taken: 

 Monitoren afdelingen en zo nodig revitalisering afdelingen (‘wat je aandacht geeft groeit’)  

 Fusie afdelingen (instrument wordt feitelijk alleen ingezet bij herindelingen) 

 Samenwerkingsprojecten in de regio/ tussen afdelingen 

 Bemiddeling/conflicthantering/mediation/kommer en kwel  

 Contacten met afdelingen/regio’s (lopen ook via de regiovertegenwoordigers) 

 Vrijwilligersmanagement (algemeen) 

 Regionaal voorzittersoverleg (lopen ook via de regiovertegenwoordigers) 

 Regionale fractie overleggen 

 Vertegenwoordiging in de verenigingsraad (meer) organiseren 
 
Cluster dagelijkse bestuurstaken 
 
Voorzitter, vicevoorzitter (zij verdelen onderling de taken waarin de voorzitter een meer externe 
focus heeft en de vicevoorzitter een meer interne focus) 
 
Taken voorzitter: 

 Bijwonen verenigingsraad  

 Contacten met andere gewesten 

 Informeel Gewestelijk voorzittersoverleg 

 Externe contacten algemeen 

 Contacten met de pers/media 

 Vrijwilligersmanagement gewestelijk bestuur/fractie 

 Bewaken procedures, processen, termijnen 

 Conflictbemiddeling 

 Coaching (nieuwe) bestuursleden 
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Secretaris/ secretariaat:  

 Website, sociale media, nieuwsbrief  

 Gewestelijke vergaderingen, thematische bijeenkomsten organiseren 

 Communicatie richting afdelingen en leden 

 Aansturing gewestelijk medewerkers 

 Termijnagenda (langlopende vergaderplanning maken) 

 Jaarverslagen, jaarvergadering 

 Bewaken procedures, processen, termijnen 

 Zorgdragen voor notulen 
 
Penningmeester/financiën  

 Boekhouding, begroting, jaarrekening 

 Financieel advies aan afdelingen 

 Penningmeester Stichting steunpunt 

 Gezamenlijke inkoop  

 Financiële training en advies afdelingen 
 
Specifieke taken 

 Website, sociale media, nieuwsbrief  

 Bestuur steunpunt 
 
Bezetting en taakverdeling kernbestuur 
 

Voorzitter  
Externe focus 

Jean Eigeman 

Vicevoorzitter 
Interne focus  

Rita Weeda 

Secretaris Wopke Veenstra  

penningmeester Dirk Westerhof 

 

Cluster politiek: Fractie PS 
volgen en aanspreekpunt 
Waterschappen 

Cor van den Berg, Ate de Reede(PS) 

Cluster verenigingswerk (eindverantwoordelijkheid) 

Afdelingen  Marleen Noorland, Berend Metz 

Scouting en scholing Sandra Braam en Marleen Noorland 

Regio’s  Marleen Noorland en Sandra Braam 

Ombudsteams  Marleen Noorland, Berend Metz 

Zichtbaarheid: internet/ 
facebook  

Berend Metz 

 
Bestuursleden in de flexibele schil 
Ate de Reede 
Berend Metz 
Eef van Ooijen 
Wouter Kok 
Nathalie Brouwer  
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Specifieke taken 
 

Website, sociale media, 
nieuwsbrief 

Berend Metz 

Bestuur steunpunt 
Vertegenwoordiging vanuit 
gewestelijk bestuur 

Voorzitter Rita Weeda 
Penningmeester Ate de Reede 

 
Regio’s 

  Contact-  Bestuurslid  

 Regio persoon    

1 Achterhoek René Isselman Sandra Braam  

2 Veluwe Noord Jan Albert Kram Marleen Noorland 

3 Food valley Jan Albert Kram Marleen Noorland 

5 Stadsregio Arnhem-Nijm.Nrd Marcel Lap, Mark 
Lauriks 

Rita Weeda, Ate de Reede 

6 Nijmegen Peter Kerris  Wopke Veenstra  

7 Rijk van Nijmegen Nico Arts  Wopke Veenstra  

8 Rivierenland   Cor van den 
Berg 

 

 
 
Ten slotte: 
In artikel 3.1 van het huishoudelijk reglement van de PvdA staan de taken van het gewest.  
De taakverdeling zoals we die als bestuur hanteren is gebaseerd op die taken:  
 
a. het organiseren van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer door het 
maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst; 
b. het adviseren van de Statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek; 
c. het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van 
Gedeputeerde Staten, waarbij de Statenfractie voorstelt om daaraan deel te nemen; 
d. het organiseren van de deelname aan de Waterschapsverkiezingen, onder meer door het maken 
van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst; 
e. het adviseren van de fractie in het waterschapsbestuur ten aanzien van de daar te voeren politiek; 
f. het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw dagelijks bestuur 
van het waterschap, waarbij de waterschap fractie voorstelt om daaraan deel te nemen; 
g. het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies; 
h. het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten het gewest op regionaal niveau; 
i. alle overige activiteiten om leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in de partij. 
 
 


