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Werkplan PvdA Gewest Gelderland 2020-2022 
 
Inleiding 
 
Op 20 maart 2019 stonden de verkiezingen voor Provincie (en indirect de samenstelling van de 

Eerste Kamer) en de Waterschappen op de agenda. Het gewestelijk bestuur vervulde daarbij een 

belangrijke rol. De werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2019 stonden dan ook in het teken 

van de verkiezingen. Op 23 mei volgen de verkiezingen voor het Europese parlement. Met een 

uitstekend resultaat. 

 
De dramatische terugloop van zetels bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen heeft impact gehad op 

de partijfinanciën en op de spankracht van de Partij. Dat uit zich in het veel minder medewerkers op 

het landelijk partijkantoor en dat betekent dat er nog meer uitvoeringsverantwoordelijkheden bij de 

gewesten en de afdelingen (en dus bij vrijwilligers) komen te liggen. Daarnaast betekent de 

nederlaag dat we ons als PvdA moeten beraden op onze positie. Juist nu, nu we weer in de lift zitten, 

want we moeten de opgaande lijn behouden. We willen weer een partij zijn tussen en voor de 

mensen. Ook dat heeft gevolgen voor onze werkwijze, zoals verwoord in Positief Voorwaarts. We 

willen een links progressieve actiebeweging worden die van onderop is vormgegeven. Een vereniging 

waar ieders stem ertoe doet, waar iedereen zich gewaardeerd voelt en waar optimisme, plezier en 

verbinding de boventoon voeren.  

 
Ter voorbereiding van dit werkplan hebben we een aantal gesprekken gevoerd met afdelingen. 

Daarbij was de leidraad het onder leiding van Mark Lauriks gemaakte discussiestuk over de toekomst 

van het gewest een de notitie Positief Voorwaarts van het landelijk partijbestuur. In dit werkplan zijn 

de resultaten van die gesprekken en de ontwikkelingen op landelijk niveau verwerkt. In de 

gesprekken met de afdelingen was de vraag: wat verwachten jullie van het gewestelijk bestuur en 

hoe kunnen wij als gewestelijk bestuur jullie faciliteren? We willen dat doen op een wijze die past bij 

een ledenpartij namelijk door de leden te vragen wat zij van het gewest verwachten en hoe zij de 

toekomst van het gewest zien. En hoe zij hun eigen rol daarin zien. Het gewestelijk bestuur wil de 

haar toebedeelde taken invullen in samenspraak met de leden en de afdelingen, zoals dat ook in 

Positief Voorwaarts is verwoord. Deze manier van denken en werken moet ook de komende jaren 

onze leidraad zijn. 

 
In het voorliggende werkplan beschrijven wij hoe wij dat verder gaan invullen: hoe we een 

strategische agenda voor Gelderland gaan vormgeven, hoe de ledendemocratie met o.a. de inzet van 

digitale middelen (ledenpanel) verder gaan ontwikkelen, hoe een actiecentrum/debatcentrum, 

scouting en scholing en permanente campagne ons daarbij kunnen ondersteunen. En tegelijkertijd 

hopen en verwachten we dat deze werkwijze mensen enthousiast maakt om de schouders te zetten 

onder de uitwerking van het werkplan. Tevens vormt dit werkplan de basis voor een nieuw profiel 

voor leden en de taken van het gewestelijk bestuur.  
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Het werkplan is als volgt opgebouwd:  
1. Het gewest als afdeling voor de politiek  

a) in de provincie en de waterschappen; 
b) als ideeën- en campagnemachine.  

 
2. Het gewest als onderdeel van de vereniging PvdA 

a) de organisatie van het gewest 
b) het gewest en de relatie met de leden  

- ledendemocatrie  
- ledenwerving en ledenbinding  

c) het gewest als facilitator van opleidingen. 
d) gewest als als scoutingapparaat 
e) het gewest als afdelingencoach 
f) communicatie door het gewest  
g) het gewest als facilitator van ombudsteams 
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1.Het gewest als afdeling voor de politiek  

a) In de provincie en de waterschappen. 

Naast de facto Gelderse partijorganisatie is het gewest de ‘afdeling’ voor de provinciale PvdA-politiek 

en die in de waterschappen. Dit is een kerntaak voor het gewestelijk bestuur. Vanuit die rol heeft het 

gewestelijk bestuur contact met de Gelderse gemeenteraadsfracties en wethouders om zo de 

politieke actualiteit in de Staten en de waterschappen te verbinden met het lokale en vice versa te 

voeden vanuit de gemeenteraden. De gewestelijke ledenvergaderingen zullen dan ook daar op 

gericht moeten zijn: de actuele agenda vanuit de provincie en de waterschappen   de verbinding 

leggen met onderwerpen met lokale gevolgen, en lokale onderwerpen die provinciale en 

waterschapsbelangen raken. Ter ondersteuning kan een werkgroep gevormd worden van  

geïnteresseerden in provinciale (en waterschaps) politiek en lokale belanghebbenden . Het gewest 

heeft een belangrijke de rol als van aanjager van de provinciale politiek en is daarmee nauw 

verbonden die politieke rol in de waterschappen.  

De Statenfractie heeft op haar heidag als prioriteiten benoemd: wonen, werk en gezonde 

leefomgeving. En wil daarnaast aandacht geven aan inclusieve samenleving, onderwijs en 

arbeidsmarkt. Vanuit de waterschappen wordt gedacht aan onderwerpen als microplastics in 

afvalwater, energietransitie, stadsverwarming op afvalwater of ‘tuinieren in tijden van extreme 

droogte en hoosbuien’. 

b) Het gewest als ideeën- en (permanente) campagnemachine. 

De centrale vraag is: wat is ons kompas? Op basis van welke sociaaldemocratische uitgangspunten 

handelen wij? Naast de provinciale afdeling is het gewest Gelderland de Gelderse partijorganisatie 

van de Partij van de Arbeid. In die zin heeft het gewest een grote verantwoordelijkheid om de 

discussies over belangrijke sociaaldemocratische onderwerpen te ondersteunen en te voeden, los 

van het (provinciale) politieke niveau. Dat is in een tijd dat de aanwezigheid op links van de PvdA niet 

meer vanzelfsprekend is, belangrijker dan ooit. De Gelderse partijorganisatie kan debatten 

organiseren, lezingen, essays laten schrijven, etc. Het gewest organiseert debatten over alle thema’s 

die ertoe doen in de partij en de samenleving en stuwt zo de discussie en het gesprek binnen het 

gebied van de Gelderse partijorganisatie verder en is zo een drijvende kracht in de 

ideeënontwikkeling van de partij. 

Op verschillende niveaus in de PvdA wordt gewerkt aan een sociaaldemocratische agenda. Landelijk 

zijn er werkgroepen gevormd rond de thema’s: onderwijs, zorg, duurzaamheid wonen en arbeid die 

het debat in de partij aanjagen en op zoek gaan naar aansprekende ideeën en het is tegelijkertijd de 

opmaat naar het landelijke verkiezingsprogramma. Volgend jaar starten er vijf nieuwe werkgroepen: 

economie, diverse samenleving, publieke waarden in de digitale samenleving, internationaal, kunst & 

cultuur. Op landelijke ledendagen zal de discussie over de thema’s centraal staan. Er is veel 

ontwikkeling, recent heeft de meedenkgroep Armoede een manifest gepresenteerd waar afdelingen 

en gemeenteraadsfracties mee aan de slag kunnen.  

Vanuit de afdelingen in Gelderland komt ook de vraag om zorg op de Gelderse agenda te zetten. 

Gelderland is door het CLB als pilot aangewezen om het thema zorg op te pakken met raadsleden, 

wethouders en afdelingen. De uitvoering ligt primair bij het CLB  Het gewest zal een dergelijke vraag 

faciliteren. 
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De regionale actiecentra kunnen hier een rol in spelen. Een vaste waarde in Gelderland is ons 

kantoor in Doetinchem. Een aantal actieve Doetinchemse leden heeft de afgelopen jaren laten zien 

hoe het regionale Partijkantoor een debatcentrum is geworden voor leden en niet-leden. We kunnen 

ons voorstellen dat ook op andere locaties regionaal verspreid over de provincie ‘pop up’ actiecentra 

ontstaan. Het landelijk activiteitenfonds kan daarbij als financiering dienen. 

Actiecentra zijn (zoals beschreven in het landelijk activiteitenplan) plekken waar:  

1. Ideeënontwikkeling en debat plaatsvindt.  
2. We samen met bondgenoten in actie komen.  
3. De schakelfunctie wordt vormgeven tussen Europese, nationale, en lokale politiek.  
4. We het leuk hebben met elkaar. 

Gelderland heeft (landelijk gefinancierd) een kwartiermaker tot de beschikking (1 dagdeel) die acties 

in het gewest en de afdelingen ondersteunt. 

Daarnaast maakt het gewest samen met de afdelingen een globaal campagneplan met een agenda 

voor de komende jaren voor heel Gelderland met een focus op enkele elkaar versterkende thema’s, 

waarbij wordt ingehaakt op de Zeker Zijn campagne. 

 Uit het landelijk activiteitenplan: 

Zeker zijn: In 2018 hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van de meerjarige integrale 

campagne ‘Zeker zijn’, een campagne waarin ook onze reguliere verkiezingscampagnes worden 

opgenomen. We merken dat ons verhaal over bestaanszekerheid aanslaat, zowel in de samenleving 

als binnen de vereniging. 2020 gebruiken we om ons Zeker Zijn-verhaal te verdiepen: wat zijn onze 

verhalen en oplossingen voor de vragen van nu. Dat doen we nadrukkelijk ook door trainingen en 

workshops in het hele land te organiseren.  

Het gewest Gelderland wil haar rol als afdeling voor provinciale politiek en de waterschappen 

verbinden met haar rol als ideeën- en campagnemachine. 

Wat kan het gewest hierin betekenen? 

• Zorgen dat het debat ook in Gelderland gevoerd wordt. Letterlijk en figuurlijk ruimte bieden 
voor het debat bijv. als themadeel van een GLV. Waarbij de Gelderse Tweede- en Eerste-
Kamerleden een rol kunnen spelen.  

• De inhoudelijke samenwerking tussen gemeenteraadsfracties bevorderen in samenwerking 
met het CLB en de pilot zorg die door deze organisaties is afgesproken, te faciliteren.  

• Daarnaast een Gelderse vertaling te maken door in ieder geval te kiezen voor de thema’s van 
Staten en Waterschapsfracties. Thema’s die ook aansluiten bij de landelijke thema’s. 

• De PS-fractie wil werkbezoeken organiseren in de regio’s samen met afdelingen en 
gemeenteraadsfracties en de betreffende waterschappen. Werkbezoeken die kunnen 
uitmonden in een thema/debatavond.  

• Partijkantoor Doetinchem in nauwe samenwerking met de afdeling Doetinchem verder 
uitbouwen als actie- en debatcentrum. En bekijken hoe die ervaring ook elders in Gelderland 
benut kan worden. 

• De kwartiermaker onder regie van het gewestelijk bestuur inzetten ter ondersteuning van 
acties.  

• Samen met de afdelingen een permanent campagneplan maken waarin de acties van 
Statenfractie, Waterschapsfracties verbonden worden met de algemeen politieke thema’s  
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• In het gewestelijk bestuur zullen een aantal leden bezig gaan houden met ‘het gewest als 
afdeling voor de politiek’ en als aanjager vanuit het gewest dienen om dit samen met de 
afdelingen/leden, Statenfractie en Waterschapsfracties uit te werken.  

• De verbinding leggen met het landelijke aanbod in het kader van de  Zeker Zijn campagne 

• Daarnaast kan voor de uitvoering van de permanente campagne ook aan een wat lossere, 
werkgroep- of netwerksetting gedacht worden onder regie van het gewestelijke bestuur.  

  



6 
 

2.Het gewest als onderdeel van de vereniging PvdA 

a) Organisatie van het gewest  

Bij de PvdA als vereniging ligt het zwaartepunt bij de afdelingen en zijn het de leden die bepalen hoe 

dat wordt vormgegeven. Op dit moment ligt daar een belangrijke opgave. Wij constateren dat een 

aantal afdelingen onder de bestaansnorm van 25 leden zitten. We zien nu al in een aantal regio’s dat 

afdelingen elkaar opzoeken en elkaar steunen bij de uitvoering van hun taken. In sommige regio’s 

denkt men al na over verregaande samenwerking om de krachten als vereniging te bundelen. Wij 

zien dan ook in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor de regio’s (samenwerkings-

verbanden van afdelingen). Daar zal naar ons idee ook meer de focus op komen te liggen. Tijdens de 

gesprekken van de afgelopen maanden kwam de behoefte aan samenwerking naar voren. En in alle 

gesprekken kwam de noodzakelijke verjonging aan de orde. Men is op zoek naar een combinatie van 

oude rotten en jonge honden.  

Wat kan het gewest hierin betekenen?’ 

• Samen met afdelingen met een ledenaantal < 25 bekijken wat er te doen staat. 
• Aandacht geven aan afdelingen die nog net niet in de gevarenzone zitten.  
• Daar waar de vraag naar samenwerking tussen afdelingen speelt, hen ondersteunen bij de 

stappen die ze willen nemen en samen met hen bekijken hoe regionale samenwerking of de 
samenwerking tussen afdelingen de positie van die afdelingen kan versterken. 

• In die regio’s waar al een intensieve samenwerking plaats vindt in overleg de positie van die 
regio’s versterken (conform art. 3.6 in de statuten1) 

• Wij willen voorstellen de gewestelijk bestuursvergaderingen afwisselend in de regio’s 
houden en dan het eerste uur afdelingen uit die regio de ruimte bieden om punten die 
spelen in de regio met het GB te bespreken. Waarbij dan ook PS en waterschappen kunnen 
aansluiten. En punten kunnen agenderen.  

• Om de relatie met jongeren te versterken de JS uitnodigen bij GB-vergaderingen. 
• In het gewestelijk bestuur worden leden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de 

contacten met de regio’s. Zij zullen die rol proactief vervullen. 
• Het gewestelijk bestuur zet de gesprekken met afdelingen zoals die de afgelopen maanden 

zijn gevoerd, voort. Het vormt de basis voor een gewestelijk bestuur dat er voor de 
afdelingen en de leden is.  

• Het gewestelijk bestuur neemt deel aan de (landelijke) Verenigingsraad om de aansluiting 
met de landelijke ontwikkelingen te waarborgen. 

Het gewest heeft een taak in het volgen van de fracties in Provinciale Staten en de Waterschappen 

en het voorbereiden van verkiezingen.  

Hoe doet het gewest dat? 

• De fracties worden uitgenodigd voor de vergaderingen van het gewestelijk bestuur. 
• Het gewestelijk bestuur woont (in overleg) de fractievergaderingen bij. Daarbij kunnen de 

leden van het gewestelijk bestuur rouleren. Tijdens het bijwonen van fractievergaderingen, 
praat het bestuurslid de fractie bij over zaken die spelen in het gewest, bespreekt zaken die 
relevant zijn voor het bestuur en koppelt hierover terug met het bestuur. 

• Het bestuurslid volgt de politieke inzet van de fractie  
• Het gewestelijk bestuur voert regelmatig voortgangsgesprekken met de leden van de fractie, 

de gedeputeerde en de dagelijks bestuurder(s) aan de hand van een ‘protocol’. 

 
1 De gewestelijke vergadering kan het gewest indelen in regio's. De afdelingen in een regio en de gewestelijke 

vergadering kunnen taken en bevoegdheden overdragen aan de regionale vergadering of een regio-overleg dat 

bestaat uit vertegenwoordigers van het gewestelijk bestuur en de afdelingsbesturen in die regio. 
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• Het gewestelijk bestuur is verantwoordelijk voor de kandidaatstellingen en de 
verkiezingsprogramma’s.  

• Het gewest is primair verantwoordelijk voor de campagne voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de 
gemeenteraden kan indien gewenst een ondersteunende rol hebben.  

• In het gewestelijk bestuur worden een aantal leden hiervoor verantwoordelijk. 

 

b) het gewest en de relatie met de leden 

Ledendemocratie  

Leden in Gelderland informeren en uitnodigen hun mening te geven. Het Rode Nest, een groep 

actieve PvdA-ers, biedt het gebruik van de online-tool Ledenpanel aan. Zo’n 35 afdelingen in het land 

maken gebruik van dit instrument. In Noord-Holland is het ledenpanel aan de 9.000 leden 

aangeboden. Het verkiezingsprogramma PS verkiezingen 2019 is aan de leden voorgelegd. Het 

leverde een enorme respons op: 1000 leden deden mee van de 9.000. Een goede ledendemocratie 

verhoogt de betrokkenheid van de leden, vermindert weerstand, geeft invloed van de leden op het 

beleid en de volksvertegenwoordigers kunnen verwijzen naar steun van de leden voor een bepaald 

standpunt in het debat. Op fysieke gewestelijke bijeenkomsten kunnen de uitkomsten nader worden 

geduid in een discussie onder aanwezige leden.  

Niet alleen voor het gewest maar ook voor afdelingen biedt het ledenpanel het voordeel de opinie 

van de leden te peilen. De vrijwilligers van het Rode Nest helpen bij het inrichten van de juiste 

vragenlijst, hebben op basis van ervaring een draaiboek en voorbeelden van vragenlijsten. Het 

gewest wil graag met afdelingen samen op politieke en/of organisatorische onderwerpen regelmatig 

de mening van de leden in Gelderland horen. Voor het jaar 2020 stellen we ons ten doel minimaal 2 

peilingen via het ledenpanel te organiseren. De onderwerpen worden in nauwe afstemming met de 

Statenfractie en/of gemeentelijke fracties afgestemd. Let wel: iedere peiling via het Ledenpanel heeft 

een looptijd van drie maanden. De kosten zijn laag: € 50,- onkosten vergoeding voor het Rode Nest. 

Ledenwerving en ledenbinding  

We kijken daarbij  naar het landelijke aanbod. Uit het landelijk activiteitenplan: 

Landelijk wordt het 2020 het jaar van de ledenwerving. Een extern bureau ondersteunt bij 

ledenwerving: De samenwerking met het bureau/ callcenter dat werkt in de non-profitsector, en de 

PvdA op het gebied van ledenwerving ondersteunt sinds de TK-verkiezingen van 2017 wordt 

voorgezet. Zij bellen voormalig leden en belangstellenden om hen te enthousiasmeren ofwel 

opnieuw lid te maken. Tevens ondersteunen zij bij fondsenwerving. (Online) ledenwerving: Social 

Media stelt ons in staat gericht te focussen op gebruikers die qua idealen en interesses dicht tegen 

de PvdA aanzitten; hen maken we warm voor een lidmaatschap of om de PvdA op een andere 

manier te steunen. Ledenwerving bij acties en evenementen: Bij zoveel mogelijk acties en 

evenementen waarbij we aanwezig zijn, zorgen we voor Word Lid acties. Zo kunnen mensen 

laagdrempelig lid worden.  

Binding en ledendagen: We merken in 2019 dat het ietsje makkelijker lijkt te zijn om leden te 

werven. Er waren zelfs weken waarin we er netto leden bijkregen. In 2020 willen we veel 

strategischer en duurzamer omgaan met onze ledenbinding.  
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Daarnaast gaat het gewestelijk bestuur in samenwerking met de Statenfractie, de fracties van de 

Waterschappen en de JS een PvdA Gelderlanddag organiseren. Het wordt een inspirerende dag met 

interessante actuele workshops, gegeven door partijleden, een bijv. een pub quiz. De Gelderland dag 

sluit aan op de reguliere ledenvergadering. De uitnodiging is gericht aan alle leden in Gelderland, 

maar specifiek ook aan al onze volksvertegenwoordigers. Daarbij laten wij ons inspireren door de 

PvdA Brabant die de Brabantdag al enkele jaren met veel succes organiseert. 

Wat gaat het gewest doen: 

• Aansluiten bij landelijke Word Lid acties tijdens permanente campagne activiteiten 
• Plan maken voor ledenwerving op Gelderse maat en daarvoor een actieve ledengroep 

vormen.  
• Organiseren van een Gelderlanddag 

 

 

c) Het gewest als facilitator van opleidingen. 

  

In onze gesprekken met de afdelingen kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan: 

• Mensen motiveren om actief te worden in de (lokale) PvdA. 
• Kennismaken met de gemeentelijke politiek ter voorbereiding op de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
• Scholing van raadsleden gericht op de specifieke problematiek in de Gelderse regio’s (in 

samenwerking met CLB).  
• Op iets langere termijn (tot 2023), kennismaken met provinciale politiek en de politiek in de 

waterschappen, herhalen van de succesvolle Nico Wijsmanleergang. 
• Waarborgen dat er in de toekomst voldoende diversiteit is bij de samenstelling van 

kandidatenlijsten en bestuurlijke functies. 

Ook landelijk is men de behoefte aan scholing aan het inventariseren. Zo wil men op 1 januari 2020 

landelijk starten met het ontwikkelen van een nieuw leertraject, dat niet zozeer gericht is op het toe 

leiden naar een politieke functie, maar op het toerusten van mensen die samen met anderen 

concreet iets in beweging willen zetten.  

Er komt een gewestelijk scholingsplan: 

• Voor het samenstellen van het opleidingsaanbod is het belangrijk om onder alle Gelderse 
leden te behoefte onderzoeken met een enquête. Dit kan d.m.v. een ledenpanel zie 
ledendemocratie) 

• Met CLB en landelijk wordt bekeken welk aanbod aan de behoefte in Gelderland voldoet en 
hoe de opleidingen op Gelderse maar georganiseerd kunnen worden  

• Er gaat gewerkt worden aan een pool van Gelderse opleiders; er zijn voldoende ervaren 
partijgenoten die daar een bijdrage aan willen/kunnen leveren 

• Een aantal afdelingen is bezig met het voorbereiden van een kennismaking met de 
gemeentepolitiek, daarin kunnen afdelingen ook samenwerken en van elkaars ideeën en 
ervaring gebruik maken 

• Voor de uitwerking van het scholingsplan en de begeleiding daarbij wordt naast enkele leden 
uit het gewestelijk bestuur (waar de regie ligt) kan een groep Gelderse leden aangezocht om 
dit op te pakken.  

In het verlengde van scholing ligt er ook een rol voor het gewestelijk bestuur bij scouting. 
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d) Het gewest als scoutingapparaat.  

Kandidaatstellingscommissies op alle niveaus, van Tweede Kamer tot waterschappen, zien zich vaak 

gedwongen tot het terugvallen op lijstjes ‘bekende namen’. Nieuw talent dient zich zéker aan, maar 

dan meestal doordat talent zich uit het niets aanmeldt, niet omdat het gescout is. Terwijl goede 

scouting ervoor kan zorgen dat talent eerder wordt gezien en dan ook eerder veel kan leren en 

eerder een kans krijgt. ‘Nieuw talent’ is overigens niet per se jong talent, maar voor verjonging moet 

wel oog zijn. Net als voor een gelijkwaardige positie van vrouwen en politici met een migratie-

achtergrond. Het gewest Gelderland kan vanuit haar centrale positie een belangrijke rol spelen in de 

scouting binnen onze partij. Wie worden de nieuwe Gelderse Kamerleden, Europarlementariërs, 

bewindspersonen, statenleden en raadsleden? En hoe ontdekken we hen, of hoe vinden zij goede 

coaching en opleiding? Hoe stimuleren we aarzelende politici in de dop om de stap te maken? En als 

we dan het talent hebben gevonden, hoe brengen wij hen dan het best in positie, welke hulp hebben 

zij nodig en hoe ‘vieren’ wij kun kunnen en talent op Gelders en landelijk niveau?  

We doen in nauw overleg met het landelijk bestuur die ook actief op scouting gaan inzetten. 

Hoe doet het gewest dat? 

• Samen met de afdeling en de landelijke scouting komt er een ambitieus scoutingplan (welke 
types missen we nog, uit welke sectoren, met welke vaardigheden?) voor de komende jaren  

• Belangrijk daarbij bewust te zoeken naar diversiteit.  
• In het gewestelijk bestuur krijgt iemand de rol van een Gelderse scout. De uitvoering zal in 

overleg met de afdelingen worden opgepakt.  

• Bestaande netwerken benutten en een ‘talentenbank’ stimuleren. Het zal 1 van de vragen 

zijn in het eerste ledenpanel.  

 

e) Het gewest als afdelingencoach  

Daarnaast heeft het gewest een traditionele rol in het bemiddelen in conflicten en het ondersteunen 

van afdelingen. Deze rol als afdelingencoach is zeer waardevol. Toch kan ook deze rol veel tijd en 

capaciteit opslokken. Bovendien kan de rol als gewestelijk bestuurslid én conflictbeslechter gaan 

knellen: je ziet dezelfde partijgenoten in verschillende hoedanigheden en natuurlijk kan het tot 

wrijving leiden als je in het ene geval een tik op de vingers moet geven of een kant moet kiezen in 

een conflict en een andere keer je op iemand aangewezen bent voor andere PvdA-aangelegenheden.  

Het landelijk activiteitenplan zegt daarover :  

Bij conflicten tussen politici en/of bestuursleden in een afdeling wordt contact gezocht met het 

partijbureau. Het gewest intervenieert en medieert waar mogelijk bij afdelingen. Mocht dat niet tot 

een oplossing leiden worden andere mogelijkheden, zoals externe mediation ingezet. Team 

ondersteuning adviseert met het Centrum Lokaal Bestuur afdelingen en gewesten over procedures 

en oplossingen. 

Wat gaat het gewest doen: 

• Er wordt een poolstructuur gevormd van ervaren ‘bemiddelaars’ en coaches binnen 
Gelderland.  
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• Het gewestelijk bestuur kan dan fungeren als ‘uitzendbureau’ van deze afdelingscoaches en 
adviseurs en de knoop doorhakken waar nodig. Dat kan een dubbelrol voorkomen en drukt 
minder op de capaciteit van het gewestelijk bestuur.  

• Stimuleren van samenwerkingsverbanden van kleinere afdelingen kan ook van toegevoegde 
waarde zijn. (zie ook organisatie gewest) 

 

f) Communicatie en sociale media  

Wij zullen ook met onze partij nauwlettend de veranderingen op het gebied van communicatie 

moeten blijven volgen. ‘Een partij waar eenieder zich thuis kan voelen en de ruimte krijgt om mee te 

discussiëren.’ Door actief gebruik van sociale media kunnen wij gebruik maken van de middelen waar 

de inwoners van Gelderland inmiddels vertrouwd mee zijn. Sociale media zijn bij uitstek een platform 

waar de PvdA haar standpunten kan uitdragen en de interactie opzoekt met de inwoners van onze 

provincie. 

Door gebruik te maken van de moderne technologie kruipen wij letterlijk in de broekzak van onze 

kiezers en de rest van de inwoners van onze provincie. Op deze manier zijn, en blijven, wij de partij 

die tussen de mensen staat. Door de interactie op te zoeken worden wij ook doorlopend voorzien 

van input vanuit Gelderland waar de gemeenteraadsfracties, maar ook de fractie in de Provinciale 

Staten, en andere bestuurders baat bij hebben. 

Hoe gaat het gewest dit invullen: 

• De sociale media die wij gebruiken sluiten aan bij verschillende doelgroepen. Op dit moment 
maken wij gebruik van Facebook, Twitter en Instagram.  

• Onze website wordt gebruikt om informatie te zenden, maar leent zich niet voor het 
ontvangen van input. We verwachten van de Statenfractie en de fracties van de 
Waterschappen hun standpunten op de website te plaatsen. Wij zullen nog naar de 
toegankelijkheid daarvan kijken. 

• Om ook de inwoners, die geen gebruik maken van een internetaansluiting, te bereiken 
maken wij nog steeds gebruik van de traditionele media en zullen wij zo vaak als wij kunnen 
ons laten horen via de krant, televisie en radio. 

In het gewestelijke bestuur is iemand daarvoor verantwoordelijk in nauwe samenwerking met de 
communicatiemedewerker van de Staten fractie. We willen ook hierbij ervaren partijgenoten 
betrekken.  

 

g) Het gewest als facilitator van Ombudsteams  

De Ombudsteams zijn een belangrijke schakel tussen waar mensen in het dagelijks leven tegenaan 

lopen en hoe de politiek daar een oplossing op kan bieden. Het landelijke netwerk Ombudswerk 

werkt eraan om de mensen van het Ombudswerk te helpen en begeleiden via scholing en 

netwerkdagen. 

Het gewestelijk bestuur ziet naast de landelijke inzet op dit moment actieve rol voor het gewest 

weggelegd. Na eerdere pogingen daartoe is de indruk ontstaan dat er geen behoefte is aan 

gewestelijke ondersteuning. Daarom zullen wij inventariseren of die behoefte er nu wel is en hoe die 

behoefte eruitziet. 
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Het gewest gaat: 

• Inventariseren hoeveel actieve ombudsteams er zijn in Gelderland  
• Inventariseren of er behoefte is aan gewestelijke ondersteuning van deze ombudsteams 

naast het landelijke aanbod.  
• Op grond daarvan bepalen of er een taak weggelegd is voor het gewest.  

 


