
Impressie ledenbijeenkomst 14 september 2015 

Aanwezig 44 leden en belangstellenden w.o. Hans Spekman. 

Doelstelling van de avond was het uitwerken van de opdrachten  

uit het rapport van onze Denktank. 

 

 

Denktank bestaande uit:  

Corstiaan Kleijwegt, Kees Jurgens, Gerie Luijendijk, Adri den Ouden en Floryth de Klepper 

 

Na een korte toelichting van Hanneke Dijkman- Auer en Corstiaan Kleijwegt gingen de 

aanwezigen, onder leiding van Henk Joosten, aan de slag, bij de drie Thema-Tafels. 

Tafel 1 – Thema: Bestuurlijke creativiteit o.l.v. Floryth de Klepper 

Conclusies en aanbevelingen: 

 Accepteer dat er leden zijn die uit sympathie voor de idealen van de PvdA. 

“passief” lid zijn.  

 Nieuwe leden benaderen:  

- Vragen wat hun interesses zijn.  

- Wat zij voor de afdeling kunnen betekenen. 

- En aangeven wat de partij hen te bieden heeft. 

 Faciliteer “Projecten” door vrijwilligers. 

 Het bestuur wordt weer “de baas” van de afdeling.  

- Geeft leiding.  

- Is vertegenwoordiger van de leden naar buiten.  

- Ondersteunt de fractie en voedt deze met informatie vanuit de leden. 

 Duidelijk communiceren naar kiezers:  

- Wat is de boodschap van de PvdA.  

- Wat bewerkstelligt de fractie in de gemeenteraad. 

 Kerntaak:  

- Werven van leden door activiteiten.  

- Leden blijven motiveren.  

- Leden blijven betrekken bij de afdeling. 

 Wees creatief in het zoeken naar andere manieren van communiceren: 

- Via andere dan de bestaande bronnen.  

- “Uitwaaierende druppels in het water”. 

 Wees meer zichtbaar.  

- Voorbeeld uit Nissewaard: Pluim van de Arbeid. 



Tafel 2 - Thema: Verjonging o.l.v. Gert Jan Albers 

Conclusies en aanbevelingen: 

 Wat is Sociaal Democratie:  

- Concrete zaken aan verbinden.  

- Uit de jongeren zelf laten komen. 

 Neem jongeren serieus. Als er jongeren aanwezig zijn bij bepaalde 

partijactiviteiten geef ze dan gelegenheid tot een bepaalde inbreng en zoek 

naar mogelijkheden hier iets mee te doen. 

 Richt een onderafdeling van Jonge Socialisten op. 

 Organiseer (bij voorkeur door jongeren zelf) een politiek debat in het 

gemeentehuis voor jongeren. Doe dit i.s.m. met scholen ( Helinium en Jacob 

van Liesvelt) en betrek er ook andere politieke partijen bij. Organiseer wel 

onder de "vlag" van de PvdA of JS. Goed voorbeeld in Spijkenisse (Kim van 

de Kant). 

 Maak het voor jongeren aantrekkelijk om mee te doen aan politiek door het 

organiseren van andersoortige niet-politieke activiteiten: quiz, barbecue. 

Tijdens dit soort van activiteiten komt het ook wel tot politieke gesprekken. 

Ook als dat een keer niet het geval is, is dat geen punt. 

 Betrek jongeren bij de gemeentelijke politiek in de stad en het omringende 

platteland. Doe dit vooral met betrekking tot die onderwerpen die jongeren 

ook interesseren. Vraag naar hun mening, luister goed en doe er, voor zover 

dat mogelijk is, wat mee. 

 Zorg ervoor dat er ook doe-acties zijn. Jongeren willen vaak wat doen en niet 

alleen maar praten.  

Zorg voor een vertaling van politieke ideeën in concrete acties.  

 Organiseer ook mogelijkheden voor belangstellende jongeren om op een 

aansprekende manier achtergrondkennis te verkrijgen over (de geschiedenis 

van) de sociaaldemocratie. 

Jongeren win je niet door onverdraagzaamheid te tonen t.o.v. andersdenkenden. In 

de politiek worden tegenstanders (soms zelf binnen de eigen partij) onheus en niet 

respectvol behandeld. Jongeren houden daar niet van. Scherpe, felle debatten zijn 

prima, maar zorg ervoor dat er altijd sprake is van respect voor de ander ( binnen je 

eigen club, maar ook daarbuiten). 

 

Tafel 3 - Thema: Linkse samenwerking o.l.v. Anneke Lagendijk 

Conclusies en aanbevelingen: 

 Belangrijk is je doel te bereiken.  

- Zoek samenwerking met partijen waarmee je overeenstemming over je doel 

hebt. 

- Plaatselijk overleg met gelijkgestemden.  

- Steun in de Raad over bepaalde onderwerpen.  



- Bondgenoten zoeken op thema. 

 Waar onderscheiden wij ons in?  

- Ziet de kiezer dit?   

- Wat is onze eigenheid (voorbeeld de tekst op ons spandoek 

Gezondheidszorg/HAP en werk) 

 Links Front:  

- Zaken doen met bij voorkeur Linkse partijen. 

 Links Blok op 1 lijst?  

-  Progressieve lijst? Realiseer je dat je dan het merk “PvdA” kwijt bent. Risico 

van verlies eigen identiteit. Uitgaan van eigen kracht. 

 Een grote links/progressieve partij is mogelijk een stip aan de horizon. 

 Ga met Groen Links praten over samenwerking in de Raad. 

 Samenwerking met rechts (landelijk) heeft ons stemmen gekost.  

- Duidelijk moet zijn dat wij een  fundament leggen voor een volgend kabinet. 

-  Straal uit dat je trots bent op wat er tot nu toe bereikt is.  

 Deel als PvdA “snoepjes” uit:  

- Leuke dingen, niet hoogdravend, maar die leuk en belangrijk zijn voor de 

Hellevoetse samenleving. Bv. Openbare toiletten. Maar ook als voorbeeld 

onze rolstoelactie om Hellevoetsluis  rolstoelvriendelijker te krijgen. 

 

Een inspirerende avond. Het bestuur zal zich buigen over de ideeën 

van de afdeling en met voorstellen komen.  

Tot slot gaf Hans Spekman een inspirerende peptalk, zodat iedereen 

met een goed gevoel naar huis kon.   


