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WOORD VAN DE VOORZITTER 
In juni 2016 is er een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het huidige bestuur wordt gevormd door Duco Bannink, 

Anne Benneker (secretaris en penningmeester), Frank Halfwerk, Rudy Kleine, Janke Smit (vice-voorzitter), René 

Tenkink en ondergetekende. Op het moment van schrijven van deze routeplanner is het huidige bestuur nog op 

zoek naar een penningmeester. Deze functie wordt op dit moment door Anne Benneker vervuld. De 

verwachting is dat de functie van penningmeester binnen korte termijn zal worden opgevuld. 

Deze routeplanner legt een aantal zaken vast, geeft weer waar de afdeling mee bezig is en welke 

verantwoordelijkheden het bestuur heeft. Daarbij heeft zich afgelopen jaar een aantal veranderingen 

voorgedaan binnen de partijorganisatie. Tijdens het landelijk partijcongres in 2016 hebben de leden ingestemd 

met de nieuwe ledendemocratie. Hierdoor heeft ieder lid evenveel stemrecht en hoeven afdelingen geen 

congresafgevaardigden en gewestelijk afgevaardigden meer te kiezen. Het bestuur juicht deze ontwikkeling 

toe, maar ziet voor zichzelf nog meer dan voorheen een taak weggelegd als het gaat om het faciliteren en 

mobiliseren van de leden binnen de afdeling ten aanzien van deelname aan de congressen en gewestelijke 

vergaderingen. 

Deze bestuursperiode is een belangrijke periode. Zo vinden er twee verkiezingen plaats, te weten de landelijke 

verkiezingen in maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De voorbereidingen ten aanzien 

van het lokale verkiezingsprogramma zijn door het vorige bestuur in gang gezet en in het najaar zal het huidige 

bestuur beginnen met de verdere voorbereidingen ten aanzien van het samenstellen van de kandidatenlijst. 

Tijdens de komende algemene ledenvergaderingen wordt de leden iedere keer meegenomen in de stand van 

zaken en wordt tevens daar waar dit moet om instemming gevraagd. Denk hierbij aan de profielschets voor 

een raadslid en het wel of niet instellen van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie.  

Het vorige bestuur heeft zich aan het einde van de zittingstermijn aan een evaluatie onderworpen. De 

conclusies en aanbevelingen zijn in de ledenvergadering van juni 2016 gepresenteerd en door het toenmalige 

bestuur omarmd. Ook het huidige bestuur kan uit de voeten met de uitkomsten van de evaluatie. De komende 

periode zal het bestuur, in samenwerking met andere geledingen binnen de partij werken aan het versterken 

en vitaal houden van de afdeling. Wij hopen daarbij zoveel mogelijk leden te kunnen betrekken en staan altijd 

open vanuit onze leden. 

 

Namens het afdelingsbestuur, 

 

Saskia Voortman 
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1. ORGANISATIE EN DOELSTELLINGEN 
De PvdA afdeling Enschede is een politieke partij die de sociaaldemocratische waarden in Enschede tot uiting 

brengt. Dit gebeurt door de gemeenteraadsleden die namens de partij actief zijn, maar ook door de leden van 

de afdeling in bijvoorbeeld het Ombudsteam of de werkgroepen.  

De komende periode staat grotendeels in het teken van twee verkiezingen, namelijk de landelijke verkiezingen 

in 2017 en, belangrijker voor de afdeling Enschede, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De afdeling is 

verantwoordelijk voor het beslissen over deelname aan deze verkiezingen, het opstellen van een 

verkiezingsprogramma en het vaststellen van een kandidatenlijst.  

Tijdens verschillende ALV’s zullen er thema’s besproken worden waarbij leden input kunnen geven over het 

verkiezingsprogramma en aan de fractie. De thema’s zullen worden voorbereid door werkgroepen, de fractie of 

de groep die bezig is met het opstellen van het verkiezingsprogramma. De inhoudelijke discussie binnen de 

afdeling wordt gestimuleerd, ook door themabijeenkomsten en politieke cafe’s.  

Ook zijn er verschillende werkgroepen in de afdeling (zie ook hoofdstuk 2) die gevraagd en ongevraagd advies 

kunnen geven aan de fractie of het bestuur over onderwerpen waarin zij expertise bezitten. Het is belangrijk 

om dit goed met elkaar te communiceren zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen, iedereen zich gehoord 

voelt en er geen kennis verloren gaat. 

1.1 HET AFDELINGSBESTUUR  

Aan het einde van de vorige bestuursperiode heeft er een evaluatie van het bestuur plaatsgevonden, waarbij er 

een aantal aanbevelingen zijn gedaan voor de komende periode. Een belangrijke conclusie was dat het 

belangrijk is om een gezamenlijke doelstelling te formuleren en een duidelijke taakverdeling aan te brengen, 

zodat (bestuurs)leden weten wie ze voor welk onderwerp kunnen aanspreken.  

Het bestuur heeft als doelstelling de vereniging draaiende te houden door verschillende activiteiten te 

organiseren en de politiek inhoudelijke discussie aan te jagen. Daarnaast is het, zeker in de voorliggende 

periode, een taak van het bestuur om het proces rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in goede 

banen te leiden. Het bestuur, is samen met de fractie, verantwoordelijk voor de lokale profilering van de PvdA 

op zowel lokale als landelijke thema’s.  

In deze periode wil het bestuur de leden actiever betrekken bij het organiseren van bijeenkomsten en het 

vormen van een mening over verschillende onderwerpen. De leden van de afdeling beschikken over veel 

deskundigheid, die tot op heden maar mondjesmaat wordt aangesproken. Het bestuur wil deze deskundigheid 

in kaart brengen zodat waar nodig leden kunnen worden benaderd. Ook bij het organiseren van activiteiten wil 

het bestuur graag leden betrekken, leden kunnen zelf onderwerpen aandragen voor verschillende 

bijeenkomsten of het initiatief ontwikkelen voor het organiseren van bijeenkomsten.  

Daarnaast is voor het bestuur de samenhang met andere onderdelen van de vereniging erg belangrijk, 

waaronder het Ombudsteam, de fractie, de Jonge Socialisten en het campagneteam. Vanuit het bestuur zullen 

er vaste contactpersonen zijn voor de verschillende gremia, zodat de onderlinge communicatie goed blijft. 

Daarnaast stelt het bestuur voor om verschillende groepen een eigen budget te geven op de begroting, voor 

onder andere het organiseren van bijeenkomsten en campagne.  

Leden van het afdelingsbestuur die zich in de zittingsperiode kandidaat stellen voor de gemeenteraad kunnen 

in het afdelingsbestuur zitting houden, mits men niet een in functie gekozen bestuurslid is. Deze leden nemen 

niet deel aan de bestuursvergaderingen met betrekking tot de kandidaatstelling, tot het moment waarop de 

kandidatenlijst is vastgesteld.  
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1.2 VRIJWILLIGERS 

Voor een afdeling van de PvdA is het belangrijk om een goed contact te hebben met de leden. Het bereiken van 

leden voor hulp bij verschillende activiteiten, ondersteuning van de fractie en in campagnetijd is erg belangrijk 

voor de cohesie in de afdeling. Er zal in deze bestuursperiode gewerkt worden aan een vrijwilligersbeleid, 

waarbij de focus zal komen te liggen op het bereiken en vasthouden voor vrijwilligers binnen de afdeling 

Enschede.  

Ook is het handig om een indruk te hebben van het netwerk van de leden. Deze informatie kan gebruikt 

worden als er over bepaalde onderwerpen expertise nodig is. In de komende periode zullen we een manier 

zoeken om dit netwerk op te bouwen in een levend document, waarbij we de leden zullen vragen welke 

expertise zij hebben en welke contacten we kunnen aanspreken op momenten dat dit nodig is.  

1.3 CONTINUITEIT  

De afdelingsvoorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de ALV. De zittende 

secretaris zorge voor een actuele ledenlijst, stembriefjes en het instellen van een verkiezingscommissie. Tijdens 

de eerste vergadering van het nieuwgekozen afdelingsbestuur worden de niet gekozen functies  verdeeld over 

de bestuursleden, naar eigen inzicht van het bestuur. De functieprofielen voor de verschillende leden van het 

afdelingsbestuur zijn weergegeven in Bijlage B, evenals de verwachtingen van de ALV m.b.t. de bestuursleden.  

1.4 VERENIGINGSRAAD 

De Verenigingsraad adviseert het partijbestuur in organisatorische zaken en verenigingszaken. Daarnaast kan 

zij een bemiddelende rol spelen bij dreigende conflicten binnen de vereniging. De Verenigingsraad wordt 

gevormd door dagelijks bestuurders uit de grotere afdelingen en alle gewesten. Elke afdeling en gewest heeft 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. De voorzitter van het partijbestuur en portefeuillehouders 

Vereniging van het partijbestuur zijn q.q.-lid. De Verenigingsraad wordt voorgezeten door één van de (congres-

)presidiumleden. Binnen het afdelingsbestuur wordt de verenigingsraad afwisselen voor zover mogelijk door 

een bestuurslid bezocht. 
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2. COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
De afdeling kan niet bestaan zonder verschillende commissies waarin actieve leden zich inzetten voor de PvdA. 

Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen organiserende, faciliterende en opiniërende groepen, 

welke soms in samenwerking activiteiten organiseren, maar vooral onafhankelijk van elkaar bezig zijn zich in te 

zetten voor de PvdA Enschede. In dit hoofdstuk is een verzameling van de verschillende werkgroepen 

weergegeven, met waar dat wenselijk is een profiel van de commissie.  

2.1 CAMPAGNETEAM 

De afdeling Enschede heeft al een aantal jaren een permanent campagneteam dat zal worden doorgezet. Er 

worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd met een permanent karakter. Het campagneteam kiest ervoor 

om 4 keer per jaar (eens per kwartaal) een canvasactiviteit gekoppeld aan een grotere zichtbaarheidsactie 

(themabijeenkomst of buurtgesprek in de wijk waar gecanvast wordt) te organiseren. Tevens zorgt het 

campagneteam voor de terugkoppeling van de resultaten van de canvasactie naar zowel de 

buurtbewoners/wijkbewoners als naar de fractie, het bestuur en de media. Binnen het campagneteam is een 

campagnecoördinator aangewezen (zie bijlage C voor een profielschets). Deze vormt tevens de verbinding met 

de landelijke campagneactiviteiten en het partijbureau. Het campagneteam regelt zelf de interne 

taakverdeling. 

Tijdens de verkiezingscampagnes voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 en de 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt het permanente campagneteam omgevormd tot campagneteam 

voor de betreffende verkiezingen. De bestaande activiteiten worden dan geïntensiveerd en uitgebreid. Het 

campagneteam is daarbij leidend in overleg met de kandidaten voor de betreffende campagne. Voor de 

activiteiten wordt van bestuursleden, fractieleden, kandidaten en leden van het campagneteam verwacht dat 

zij actief deelnemen aan de activiteiten. Tijdens de betreffende campagne wordt het campagneteam – voor de 

duur van de betreffende campagne – uitgebreid met de regionale (TK 2017) en lokale (GR 2018) kandidaten. 

Van hen wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren bij de strategie van de campagne en de keuze van 

de uit te voeren activiteiten. 

 

Binnen het permanent campagneteam moeten de volgende competenties aanwezig zijn:  

 kennis van en ervaring in het organiseren van activiteiten;  
 coachende en sturende kwaliteiten;  
 kennis in het vertalen van de politieke visie van de PvdA in woord en geschrift; 
 kennis van en zicht op de Enschedese samenleving en lokale politiek; 

 kennis van en zicht op Enschede en de wijken waarin veel PvdA-kiezers wonen; 
 bereidheid tot uitdragen van de visie van de PvdA; 
 inlevingsvermogen in gedachten van kiezers; 
 het vermogen om te luisteren; 

 een doelgerichte instelling; 
 politieke feeling; 
 kunnen motiveren en enthousiasmeren; 
 communicatieve vaardigheden. 

2.2 OMBUDSTEAM 

Het ombudsteam richt zich op inwoners van de gemeente Enschede die klachten of problemen hebben met 
een overheid- of maatschappelijke organisatie. Veel mensen lopen vast in het woud van regels en subsidies 
opgelegd door de overheid. Het doel van het ombudswerk is de klachten of problemen aan te horen en 
vervolgens advies te geven of te helpen de problemen op te lossen of door te verwijzen naar de juiste instantie. 
Het ombudsteam heeft ook een signalerende functie ten aanzien van trends en ontwikkelingen die in de 
maatschappij gaande zijn en die een grote groep kwetsbare burgers treffen. Deze knelpunten kunnen zowel bij 
de lokale als de landelijke politiek door het ombudsteam aangekaart worden. 
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Vergaderingen van het ombudsteam zijn in verband met de privacy besloten. Nieuwe leden worden geworven 
volgens een sollicitatieprocedure. 
 
Taken van een lid van het ombudsteam zijn: 

 het voeren van een intakegesprek om de hulpvraag helder en duidelijk te krijgen 

 het informeren van de klant over de van toepassing zijnde regelgeving 
 het adviseren van de klant over mogelijke vervolgstappen 
 het ondersteunen van de klant in de aanpak van mogelijke vervolgstappen 
 het verwijzen van de klant naar de juiste instantie 

 het registreren van de hulpvraag, de gekozen oplossing en het uiteindelijke resultaat 
 
Profiel van ombudsteamleden: 

 communicatieve vaardigheden 
 beschikken over empathisch vermogen 
 bij voorkeur beschikken over expertise op een van de aandachtsgebieden 
 oplossingsgericht 
 teamplayer 

 minimaal twee leden van het ombudsteam beschikken over een groot stedelijk netwerk 
 minimaal 3 uur per week beschikbaar te zijn 
 zich conformeren met de door het ombudsteam opgestelde privacyafspraken en gedragsregels. 

 
Het ombudsteam heeft een aantal interne gedragsregels opgesteld, deze zijn te vinden in bijlage D.  
 

2.3 SCOUTINGCOMMISSIE  

Voor een structurele aanpak van de selectie en begeleiding van talent voor de verschillende functies binnen de 

partij kiest het afdelingsbestuur ervoor om een scoutingcommissie in het leven te roepen. De commissie zal 

omwille van de continuïteit bestaan uit drie mensen uit verschillende gelederen van de partij. De commissie 

wordt benoemd door het afdelingsbestuur en houdt het afdelingsbestuur op de hoogte van de voortgang.  

De werkzaamheden van de scoutingcommissie bestaan uit: 

 Het scouten van talent 

 Het toetsen van vaardigheden, kennis en ambities van (aspirant)kandidaten 

 In contact brengen van (aspirant)kandidaten met de juiste mensen binnen de partij voor de gerichte 

begeleiding 

 Talenten adviseren over de (on)mogelijkheden binnen de partij 

 Advies geven over de ontwikkeling en scholing van talenten 

 Adviseren van het afdelingsbestuur over kandidaatstelling voor de verkiezingen 

 

De scoutingscommissie bestaat momenteel uit twee leden, de bedoeling is om deze zo spoedig mogelijk uit te 

breiden naar minimaal drie leden. In de komende periode tot de zomer van 2017 is de concrete opdracht voor 

de scoutingscommissie het scouten naar geschikte kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, 

waarbij ze ondersteund worden door het afdelingsbestuur, de fractie en het actieve kader van de afdeling.  

2.4 INHOUDELIJKE WERKGROEPEN 

Binnen de afdeling is alle ruimte voor verschillende werkgroepen. Het doel van deze werkgroepen is het 

ondersteunen van de raadsleden in het ontwikkelen van beleid, het betrekken van leden bij de politieke 

actualiteit en het profileren van de afdeling. De werkgroepen zijn vrij in hun opzet en hebben hierdoor ook 

wisselend succes gehad in het verleden. De analyse van dit wisselend succes geeft de volgende factoren als 

indicaties van mogelijk succes; 
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 aanwezigheid van een goede trekker zodat er progressie wordt geboekt 

 input van raadsleden 

 mate van opkomst  

 mate van actualiteit van onderwerpen  

 

Het afdelingsbestuur is van mening dat werkgroepen niet opgelegd dienen te worden, maar dat de 

werkgroepen een natuurlijk verloop moeten hebben. Op deze manier zullen werkgroepen die niet 

levensvatbaar zijn niet in stand gehouden worden. Leden worden gestimuleerd om zich bij werkgroepen aan te 

sluiten die binnen het expertise of interessegebied liggen.  

 

De afdeling faciliteert de werkgroepen en zal helpen met het organiseren van discussiebijeenkomsten en zijn 

kennis inzetten om de juiste personen bij elkaar te krijgen voor levensvatbare werkgroepen, maar is niet de 

organiserende partij. De werkgroep wordt aangemoedigd om de afdeling en de fractie te betrekken voor de 

maximale output.   
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3. LEDENDEMOCRATIE 
Sinds het congres in 2016 hebben de afdelingen geen afgevaardigden meer nodig voor de landelijke congressen 

en de gewestelijke vergaderingen. Ieder lid heeft directe invloed op de besluiten die de partij neemt. Het is 

daarnaast ook mogelijk om via een online platform voorstellen te doen of te reageren op voorstellen 

ingebracht door leden. Tijdens het congres stemmen leden digitaal via een stemapp. Niet alleen de deelnemers 

aan het congres doen mee, ook de leden thuis kunnen via smartphone, tablet of pc hun stem uitbrengen. 

Leden krijgen hiervoor een individuele stemcode. Stemmers thuis kunnen de stemming volgen via een stream 

op pvda.nl. 

Het opheffen van de afgevaardigden veranderd de rol van de afdeling ten aanzien van het congres. Het 

afdelingsbestuur heeft daarbij een faciliterende en mobiliserende rol. Het bestuur is van mening dat de 

afdeling goed vertegenwoordigd moet zijn bij de congressen en gewestelijke afgevaardigden en zal zo nodig 

individuele leden hiervoor benaderen. Het huidige systeem maakt het mogelijk dat leden individueel 

voorstellen kunnen inbrengen, maar door dit als afdeling op te pakken is de slagingskans dat een voorstel in het 

congres aan de orde komt en wordt aangenomen groter.  
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4. VERKIEZINGEN 
Hoewel er in de huidige bestuursperiode geen verkiezingen zullen plaatsvinden voor de gemeenteraad (wel 

voor de provinciale staten) dient hierover tijdig nagedacht te worden. De reflectie van de 

kandidaatstellingscommissie voor de GR2014 verkiezingen is opgenomen in dit document om als handvat te 

dienen op weg naar de GR2018 verkiezingen. In bijlage F zijn verschillende teksten opgenomen die als inspiratie 

gebruikt kunnen worden voor de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2018.  

4.1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 

In januari 2016 is er gestart met een traject waarin we in een losse, wisselende samenstelling spreken over het 

verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er zijn bijeenkomsten geweest op 4 

januari, 26 januari, 23 februari, 16 maart, 4 april, 26 april, 30 mei, 16 juni, 1 juli, 16 augustus en 7 september 

2016. Op 23 maart 2016 is een stuk ‘voortgang verkiezingsprogramma 2018’ besproken in de ALV van de PvdA -

Enschede. Op de verkiezingsprogrammabijeenkomst van 7 september is afgesproken verder te gaan in 

themagroepen met een thematrekker.  

Aan de hand van de verschillende thema’s zullen er gesprekken worden gevoerd met verschillende 

stakeholders in de stad. Op basis hiervan, en gesprekken met de betrokken fractieleden en partijleden zullen 

verschillende hoofdstukken voor het verkiezingsprogramma geschreven worden. Op verschillende punten in 

het proces wordt input van leden gevraagd en zal de conceptversie aan de leden worden voorgelegd, zoals 

beschreven in de planning hieronder. Uiteindelijk zal er een schrijfcommissie ingesteld worden door de ALV die 

de definitieve conceptversie schrijft die ter vaststelling wordt voorgelegd in de ALV van november 2017 en stelt 

een prioritering van speerpunten voor. De schrijfcommissie bestaat uit 1 raadslid, 1 bestuurslid en ev. 1 à 2 

anderen. De ALV zal in November 2017 een definitief programma moeten vaststellen.  

 maart 2017   afronding ruwe versie 

 juni 2017   compleet eerste concept verkiezingsprogramma 

 ALV juni 2017   bespreking concept; benoeming schrijfcommissie definitief concept  

 november 2017 ALV   vaststelling verkiezingsprogramma 

4.2 KANDIDATENLIJST  

De ledenvergadering beslist in maart 2017 over een mogelijk in te stellen adviescommissie voor het 

samenstellen van de kandidatenlijst. Hiertoe zal het afdelingsbestuur een voorstel doen. Daarnaast beslist de 

ledenvergadering over de manier van vaststelling van de kandidatenlijst (zie ook het tijdpad geschetst in 

Hoofdstuk 6).  

In september 2017 sluit de sollicitatietermijn voor de kandidaatstelling, waarna de mogelijk ingestelde 

adviescommissie gesprekken zal voeren met de verschillende kandidaten. In november 2017 presenteert het 

afdelingsbestuur (of de door de afdeling ingestelde commissie) een concept kandidatenlijst, waarover leden 

kunnen stemmen, waarna de kandidatenlijst wordt vastgesteld.  

Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen als lijsttrekker moeten dit in of voor oktober 201 7 doen, 

vergezeld van een lijst met handtekeningen van 10% van het ledenaantal van de afdeling. Als er meerdere 

kandidaten zijn zal er een interne verkiezing georganiseerd worden, waarvan de uitslag in november 2017 

bekend zal worden gemaakt.  
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4.3 REFLECTIE EN AANBEVELINGEN VERKIEZINGEN GR2014   

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2014 zijn verschillende zaken rond de organisatie van deze 

verkiezingen geëvalueerd. In deze paragraaf zijn de evaluatie van zowel het opstellen van de kandidatenlijst als 

het verkiezingsprogramma opgenomen, samen met aanbevelingen voor een volgende procedure. Hierover 

dient een volgend afdelingsbestuur samen met de ALV beslissingen te maken.  

De PvdA afdeling Enschede heeft voor de opstelling van de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

een onafhankelijke adviescommissie ingesteld welke de opdracht heeft gekregen een kandidatenlijst op te 

stellen en aan het afdelingsbestuur aan te bieden. De adviescommissie bestond uit 2 leden van de afdeling, 2 

leden uit het afdelingsbestuur en een onafhankelijke voorzitter.  

Na afloop van de gehele kandidaatstellingsprocedure heeft een evaluatie plaatsgevonden met de commissie. 

De conclusies van deze evaluatie zijn in een aantal aanbevelingen verwoord. Aan het in 2017 zittende 

afdelingsbestuur wordt geadviseerd deze aanbevelingen over te nemen en in 2017 mee te nemen in het dan 

aan de ALV voor te leggen voorstel voor de kandidaatstellingsprocedure Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

De aanbevelingen zijn:  

 Bij een volgende kandidaatstellingsprocedure dient het afdelingsbestuur dan wel de adviescommissie 

kandidaatstelling bij de start van de werkzaamheden de beschikking te hebben over de schriftelijk 

vastgestelde jaarlijkse evaluatie van zittende fractieleden en de eindbeoordeling over het 

functioneren. Jaarlijks vinden evaluatie/functioneringsgesprekken plaats in aanwezigheid van de 

fractievoorzitter, de afdelingsvoorzitter en het betreffende fractielid. 

 De aan de ALV aan te bieden kandidatenlijst dient vergezeld te gaan met een motivering door het 

afdelingsbestuur dan wel de adviescommissie kandidaatstelling. 

 Om een transparante procedure te volgen en de leden te informeren op het moment dat beslissingen 

gemaakt worden.  

Voor de opstelling van het verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft de afdeling een 

schrijfcommissie in het leven geroepen. Deze schrijfcommissie heeft vervolgens de concept teksten voor het 

programma opgesteld en aangeboden. Van verschillende kanten heeft het bestuur opmerkingen van leden 

ontvangen, dat zij niet of te laat betrokken zijn geraakt bij de verschillende programma onderdelen.  

Reden om aan het in 2017 zittende afdelingsbestuur de onderstaande aanbevelingen te doen:  

 De termijnen voor het schrijven van het concept programma te starten in de zomer van 2017 en 

vervolgens aan de dan in te stellen schrijfcommissie een concrete tijdplanning mee te geven, zodat het 

afdelingsbestuur ruim voor de statutaire termijnen de conceptteksten kan bespreken en aan de ALV 

voorleggen. 

 Met de ALV concrete afspraken maken over de wijze waarop de leden, voorafgaand aan de ALV 

waarop het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, inbreng kunnen hebben/krijgen op de 

conceptteksten. 

 De leden van het afdelingsbestuur die zitting in de schrijfcommissie hebben de opdracht mee gev en 

om de gemaakte afspraken over het schrijfproces te bewaken en waar nodig in te grijpen. 

Voor de verkiezingscampagne heeft de afdeling het permanente campagneteam de bevoegdheid gegeven om 

leidend te zijn in de campagne en de beslisbevoegdheid is van het bestuur naar het campagneteam gegaan om 

zo een effectieve campagne te kunnen voeren. Hiernaast was er een strategiecommissie welke over 

verschillende onderwerpen nadacht en bestond uit leden van het campagneteam, de fractie en kandidaten. 

Echter was het niet helder bij welk gremium de volledige beslisbevoegdheid over onder andere activiteiten, 

media en drukwerk lag.  

Daarom worden de volgende aanbevelingen aan het in 2017 zittende afdelingsbestuur gedaan: 
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 Wees helder in de beslisbevoegdheid en verantwoordelijkheden over zowel de inhoud als de vorm van 

de campagne en leg deze vast. Communiceer dit duidelijk naar alle betrokkenen. 

 Maak vroegtijdig een beslissing over het mogelijk voeren van persoonlijke campagnes en 

communiceer deze duidelijk aan alle kandidaat-raadsleden. Wees ook helder over de inzet van 

persoonlijke middelen in deze campagnes. 

 Beslis vroegtijdig over het al dan niet gebruik maken van thema- en doelgroep flyers en wijs 

deskundige leden aan voor het schrijven van teksten voor deze flyers.  
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5. AGENDA 2016 – 2018 
In dit hoofdstuk zijn de al bekende agendapunten opgenomen voor de komende bestuursperiode. In principe 

vergadert het afdelingsbestuur iedere derde dinsdag van de maand om 20.00 uur en zijn deze vergaderingen 

openbaar voor alle leden. Er zijn geen aparte vergaderingen van het dagelijks bestuur en ook geen vaste 

momenten waarop het dagelijks bestuur van de afdeling met het fractiebestuur.  

Hieronder zijn de al geplande activiteiten opgenomen, alsmede de geplande algemene ledenvergaderingen. De 

grove data voor themabijeenkomsten zijn geschetst, en de al bekende agendapunten per vergadering van het 

afdelingsbestuur zijn vermeld. Leden kunnen naar wens thema’s aandragen voor de verschillende ALV’s.  

ACTIVITEITEN 
2016 
November  Vaststelling Routeplanner 2016-2018 
 
 2017 
Januari   Nieuwjaarsreceptie 
Januari   Aftrap campagne Tweede Kamerverkiezingen 
15 maart  Verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal 
1 mei   1 mei-viering 
September  Opening politiek seizoen 
 
2018  
Januari   Nieuwjaarsreceptie 
Januari   Aftrap campagne Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart  Gemeenteraadsverkiezingen 
1 mei   1 mei-viering 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
2016 

November  Vaststelling Routeplanner 2016-2018 

 

2017 

Maart Tijdpad naar verkiezingen vaststellen, mogelijk instellen van een adviescommissie 

m.b.t. kandidatenlijst, besluit over deelname aan verkiezingen GR. 

Juni  Toelichting concept verkiezingsprogramma.  

September Kennismaking met mogelijk adviescommissie voor kandidatenlijst. 

November (1) Vaststelling van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 

November (2) Vaststelling groslijst kandidaten 

 

2018 

Maart Bespreken uitslag van de verkiezingen 

Maart/april Afronding van coalitie-onderhandelingen bespreken 

 
 

AFDELINGSBESTUURSVERGADERINGEN 
Vaste agendapunten 

 Mededelingen 

 Adviesraad 

 Politieke Ledenraad 

 Campagneteam 

 Jonge Socialisten 
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 Notulen 

 Actuele politiek 

 

AANDACHTSPUNTEN RICHTING VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2018 
Aandachtspunten voor deze periode zijn (met tussen haakjes artikelen uit het huishoudelijk regelement die van 

toepassing zijn): 

November 2016 

 Een schrijfcommissie voor het verkiezingsprogramma instellen. De samenstelling van deze commissie 

bestaat idealiter uit een zittend raadslid, minimaal een persoon vanuit het afdelingsbestuur en 

geïnteresseerde leden. 

Maart 2017 

 Het wel of niet instellen van een adviescommissie m.b.t. de kandidatenlijst (art. 5, lid 1, sub E). Voor 

deze adviescommissie dient een profiel vastgesteld te worden.  

 Een ALV waarin besloten wordt op welke wijze in de gemeente aan de verkiezingen wordt 

deelgenomen (kan in combinatie met de jaarvergadering) (art. 15, lid 6). 

 De manier van het vaststellen van de kandidatenlijst (art. 15, lid 6).  

 Een tijdschema tot de verkiezingen aan de leden voorleggen. 

 Besluiten of er een alfabetische lijst komt met de (niet geplaatste) kandidaten voor de gemeenteraad. 

In 2010 en 2014 is er gekozen om zo’n lijst niet te publiceren. Kandidaten die niet op de ontwerplijst 

geplaatst zijn door de kandidaatsstellingscommissie kunnen hiertegen in beroep gaan. (art. 6, lid 6-16). 

 Besluiten wie namens de PvdA de onderhandelingen over een mogelijk te vormen coalitie zal voeren.  

 Er zijn maximaal drie termijnen voor raadsleden. Als er gegronde redenen om hiervan af te wijken 

aangedragen worden kan de kandidaatsstellingscommissie hiervan afwijken.  

 Beslissen tot het uitschrijven van een ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap (bij meerdere 

kandidaten is dit verplicht). 

 Een advertentie met oproep tot mogelijke kandidaat-raadsleden overwegen. 

 Beslissen tot opzetten van een ‘cursus’ voor kandidaat-raadsleden om hen wegwijs te maken in de 

lokale politiek. Deze cursus kan verplicht worden voor kandidaten die geen of nauwelijks bestuurlijke 

ervaring hebben. Deelname aan de cursus biedt geen garanties m.b.t. plaatsing op de kandidatenlijst.  

April 2017 

 Afronden van het overleg tussen het afdelingsbestuur en de betrokken fractie over het op te stellen 

fractieprofiel (art. 5, lid 3). 

 Opstellen van het definitieve fractieprofiel door het afdelingsbestuur, met daarin een advies 

betreffende de gewenste samenstelling van de fractie en de eisen waaraan de kandidaten moeten 

voldoen (art. 5, lid 3). 

Mei 2017 

 Verzenden van profielschets voor kandidaat-raadsleden naar alle leden van de afdeling door het 

bestuur (art. 5, lid 3).  

 Melden dat leden namen van kandidaten (zichzelf of een ander) kunnen doorgeven. Deadline voor 

deze melding communiceren, evenals de eisen voor aanmelding. De aanmelding dient vergezeld te 

worden door een motivatie waarom de persoon gekandideerd wordt. Indien iemand door een andere 

gekandideerd wordt kan het bestuur bepalen dat het betreffende lid ook de aanmelding ondertekent 

(art. 5, lid 4).  
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 Deadline bepalen voor het kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap en aangeven dat kandidaten 

zich voor deze deadline kunnen aanmelden. De aanmelding dient vergezeld te gaan van tenminste 50 

ondersteuningsverklaringen in afdelingen met meer dan 500 leden. Voor afdelingen met minder dan 

500 leden geldt voor het aantal ondersteuningsverklaring een getal gelijk aan 10% van het ledental, 

met een minimum van 10. (art. 21 lid 1 en 2 St.)  

 

Juni 2017 

 Het concept verkiezingsprogramma wordt voorgelegd aan de ALV 

September 2017 

 Organisatie van een ALV met daarin kennismaking met de adviescommissies voor zowel het 

verkiezingsprogramma als de kandidatenlijstcommissie. Namen van leden die zich kandidaat stellen in 

het bezit van het afdelingsbestuur, samen met een motivatie voor kandideren. Het afdelingsbestuur 

kan bepalen dat indien iemand gekandideerd wordt door een ander, het desbetreffende lid die 

aanmelding mede ondertekend. (art. 5 lid 4 HHR). Het afdelingsbestuur zendt de interne 

bereidverklaring en gedragscode toe aan de leden die kandidaat zijn. (art. 5 lid 5). 

 De ingevulde en ondertekende interne bereidverklaring en gedragscode in het bezit van het 

afdelingsbestuur (art. 5 lid 5), vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van nieuwe 

kandidaten en zittende raadsleden. 

 Start door het afdelingsbestuur of de ingestelde adviescommissie met het opstellen van de ontwerp-

kandidatenlijst (art. 5 lid 5). Hiervoor dienen ten minste zes weken te worden gereserveerd. 

 

Oktober 2017 

 Sluiting voor het melden van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. De aanmelding dient vergezeld te 

gaan van tenminste 50 ondersteuningsverklaringen in afdelingen met meer dan 500 leden. Voor 

afdelingen met minder dan 500 leden geldt voor het aantal ondersteuningsverklaring een getal gelijk 

aan 10% van het ledental, met een minimum van 10. (art. 21 lid 1 en 2 St.). Indien zich twee of meer 

kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben gemeld, vindt er een ledenraadpleging plaats (art. 21 lid 

2 St). 

 Start ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap (art. 27 lid 1 sub a t/m h HHR). 

November 2017 

 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap (art. 

27 lid 1 sub g t/m l HHR). De beoogd lijsttrekker is vanaf dat moment bevoegd het afdelingsbest uur 

over het conceptverkiezingsprogramma en de adviescommissie of/en het afdelingsbestuur inzake de 

conceptkandidatenlijst te adviseren (art. 27 lid 2 HHR). Vanwege deze bepaling kan het 

verkiezingsprogramma niet eerder worden vastgesteld dan Nadat de uitslag van de ledenraadpleging 

over het lijsttrekkerschap bekend is.  

 Het verkiezingsprogramma dient te zijn vastgesteld voordat de kandidatenlijst definitief wordt 

vastgesteld.  

 Een ledenvergadering voor vaststellen van het verkiezingsprogramma. In deze vergadering zal ook de 

lijsttrekker bekend gemaakt worden en het campagneteam worden voorgesteld. Het 

verkiezingsprogramma dient te zijn vastgesteld (art. 10 lid 3 sub b St, art. 7 lid 1 HHR).De uitslag van de 

ledenraadpleging wordt bekrachtigd (art. 21 lid 3 St).De kandidatenlijst (art. 10 lid 3 sub b St; art. 5 lid 

8 HHR; art. 1 lid 7 HHR). Het conceptverkiezingsprogramma dient ten minste twee weken vóór de 

vergadering waarin het wordt vastgesteld in het bezit te zijn van de leden, waarna zij een week de 

mogelijkheid hebben tot het indienen van amendementen (art. 15 lid 1 sub b HHR). 
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 Een aparte ledenvergadering voor het vaststellen van groslijst kandidaten. Het afdelingsbestuur stelt –

in voorkomend geval op basis van het advies van de adviescommissie –een gemotiveerde 

rangordening op (art. 5 lid 6 HHR). Het afdelingsbestuur zendt de ontwerpkandidatenlijst (en in 

voorkomend geval de alfabetische lijst van niet-geplaatsten) aan de leden (art. 5 lid 6 en 7 HHR; art. 18 

lid 1 HHR). De genoemde lijsten moeten tenminste een week voor de vergadering aan de leden 

worden toegezonden. De datum waarop de afdelingsvergadering de kandidatenlijst vaststelt moet in 

het door de afdelingsvergadering vastgestelde schema worden genoemd. Dinsdag 8 december 2017 is 

de uiterste datum waarop afdelingen deze vergadering kunnen beleggen (zes weken vóór de officiële 

kandidaatstelling). De secretaris zorgt voor een verkiezingscommissie (minimaal drie personen), 

proces verbaal en formulieren voor de stemrondes, een actuele ledenlijst, bloemen voor kandidaten 

van de groslijst en bloemen voor de adviescommissie kandidaatsstelling.  

 Kennis maken met de campagneleider (zie bijlage F voor profielschets) voor de verkiezingen, starten 

met mobiliseren van leden voor de campagne en het maken van een campagnekalender. Waar 

mogelijk en overzicht van de activiteiten geven zodat leden zich kunnen aanmelden voor de 

campagne.  

Januari 2018 

 Officiële kandidatenlijst bij de gemeentesecretaris.  

 Nieuwjaarsreceptie in het teken van de aftrap van de campagne 

 Campagnestrategie bepalen, campagneteam heeft hierin leidende rol en is gemandateerd tot 

beslisbevoegdheid door het bestuur. Bepalen of men persoonlijke campagne ondersteund.  

 Organisatie campagne en thema-avonden.  

 Benoemen van een adviescommissie inzake de mogelijke levering van wethouders. Deze commissie 

bestaat uit voorzitter van het afdelingsbestuur, een geïnteresseerd lid uit de afdeling en een lid van de 

scoutingcommissie. Zij brengen een advies uit naar de fractie. De fractie neemt uiteindelijk de 

beslissing. 

Maart 2018 

 Verkiezingen leden gemeenteraad 

 Bij de beëdiging van de raadsleden zorgt het afdelingsbestuur voor een bloemetje.  

 Ledenvergadering beleggen na de uitslag van de verkiezingen om de uitkomsten en conclusies met de 

leden te bespreken.  

 Ledenvergadering beleggen op het moment dat de coalitie-onderhandelingen zijn afgerond. Reflectie 

op onderhandelingen en uitslag verkiezingen.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE A – PROFIEL BESTUURSLEDEN  

VOORZITTER AFDELINGSBESTUUR  
De voorzitter is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de uitvoering van zijn taak legt de voorzitter 

verantwoording af aan het eigen bestuur en aan de leden van de afdeling waar hij/zij toe behoort.  

Functietypering  

De voorzitter is belast met de algehele leiding van een afdeling, geeft leiding aan het afdelingsbestuur, regelt 
de bestuursactiviteiten en treedt op als vertegenwoordiger c.q. woordvoerder van het afdelingsbestuur. De 
voorzitter zorgt voor goed contact met de fractie. Hij/zij is onderdeel van het dagelijks bestuur van de afdeling.  
 
Taken  
De voorzitter;  

 leidt de bestuurs- en de ledenvergadering;  
 overlegt en onderhandelt namens het bestuur van de afdeling;  
 ondertekent samen met de secretaris, namens het bestuur, de uitgaande stukken;  

 stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken/activiteiten in de afdeling in   
 overlegt met de betreffende bestuursleden; 
 bewaakt de voortgang van bestuursactiviteiten;  
 stelt (mede) de (meer jaren)werkplanning op;  

 stelt (mede) de behoefte aan ondersteuning vast;  
 treedt op als vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur bij in- en externe contacten;  
 is (mede) verantwoordelijk voor selectie van kandidaten voor de gemeenteraads- fracties;  
 heeft intensief contact met de gemeenteraadsfractie en woont de fractievergadering bij. 

  
Functie-eisen  
De voorzitter heeft;  

 aantoonbare bestuurservaring, bij voorkeur binnen een vrijwilligersvereniging;  
 een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid;  
 bij voorkeur een maatschappelijk netwerk;  
 goede contactuele vaardigheden;  
 ervaring in het omgaan met de media. 

 
Vaardigheden  
De voorzitter kan;  

 vergaderingen leiden;  
 besluitvormingsprocedures hanteren;  
 de belangen van afdeling en vrijwilligers behartigen;  
 duidelijk en overtuigend communiceren;  

 prioriteiten stellen. 
 

SECRETARIS AFDELINGSBESTUUR  
De secretaris is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de uitvoering van zijn taak legt de secretaris 

verantwoording af aan het bestuur en aan de leden van de afdeling waar hij/zij toe behoort.  

 

Functietypering  

De secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de coördinatie, voortgang en verslaglegging van 

bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de afdeling. Het organisatorisch inzicht en uitvoering van 

zaken, van de secretaris, is essentieel voor het functioneren van de afdeling. Tevens heeft de secretaris als taak 

om kennis over het ledenbestand te bezitten.  
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Taken  

De secretaris;  

 coördineert en bewaakt de informatievoorziening, de secretariaatswerkzaamheden en  

 administratieve handelingen als post- en archiefverzorging;  

 is het organisatorisch middelpunt van de afdeling;  

 heeft kennis over het ledenbestand;  

 handelt informatie en correspondentie voor of over de afdeling af;  

 signaleert tijdig zaken die voor andere bestuursleden relevant zijn;  

 draagt zorg voor de verslaglegging van bestuursvergaderingen;  

 neemt deel aan het opstellen van (meerjaren)werkplanning;  

 treedt zo nodig op als vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur bij in- en externe contacten; 

 is (mede)verantwoordelijk voor de werving en selectie van de kandidaten voor de fractie.  

 

Functie-eisen  

De secretaris;  

 heeft bestuurs- en/of secretariële ervaring, bij voorkeur binnen een vrijwilligersvereniging;  

 kan goed organiseren;  

 heeft aantoonbare ervaring in archivering en redactievoering;  

 beschikt over goede contactuele vaardigheden;  

 heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.  

 

Vaardigheden  

De secretaris kan;  

 notuleren;  

 redigeren;  

 besluitvormingsprocedures hanteren;  

 helder communiceren;  

 omgaan met een tekstverwerker/PC/internet/e-mail. 

 

PENNINGMEESTER AFDELINGSBESTUUR  
De penningmeester is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de uitvoering van zijn taak legt de 

penningmeester verantwoording af aan het bestuur en aan de leden van de afdeling.  

 

Functietypering  

De penningmeester van de afdeling draagt zorg voor het financieel beheer van de afdeling en is 

eindverantwoordelijke voor de begroting en jaarstukken van de afdeling en voor de bewaking van het tijdpad 

dat daarvoor moet worden doorlopen. De penningmeester is, naast de secretaris en voorzitter, onderdeel van 

het dagelijks bestuur.  

 

Taken  

De penningmeester; 

 voert de boekhouding van de afdeling;  

 adviseert het bestuur inzake het financieel beheer van de afdeling;  

 maakt kosten/batenanalyses t.b.v. aanschaf goederen en materieel;  

 verzorgt de jaarlijkse afdrachten conform afgesproken procedures;  

 stelt de (meer jaren)werkplanning/-begroting en het financieel jaarverslag op conform  

 landelijke en/of regionale afspraken;  

 bewaakt het tijdpad van de jaarstukken t.b.v. de geconsolideerde jaarrekening;  
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 onderhoudt contacten t.a.v. financiële zaken binnen en buiten de PvdA;  

 treedt op als tekenbevoegde;  

 voert financiële transacties uit;  

 is verantwoordelijk voor de (verdeling van) overige werkzaamheden.  

 

Functie-eisen  

De penningmeester heeft; 

 aantoonbare ervaring met financieel beheer/financiële administratie, bij voorkeur binnen een 

vrijwilligersvereniging;  

 enige kennis van of ervaring met fondsenwerving;  

 een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.  

 

Vaardigheden  

De penningmeester kan; 

 een geautomatiseerde boekhouding voeren;  

 een begroting, meerjarenplanning, financieel jaarverslag opstellen;  

 financiën beheren;  

 voorstellen voor leden-of fondsenwerving op hun verdienste beoordelen.  

 

LEDEN AFDELINGSBESTUUR 
Een lid van het afdelingsbestuur/gewestelijk bestuur bezit, of dient binnen en bepaalde periode te bezitten, 

over een pakket van vaardigheden. Met deze competenties kan een bestuurslid de bestuurstaken naar behoren 

vervullen. Van bestuursleden wordt verwacht dat ze zich actief inzetten voor de afdeling en zichtbaar zijn bij 

verschillende activiteiten.  

 

Functie-eisen 

Een lid van het afdelingsbestuur heeft; 

 interesse in de positie, de kennis en visie van de PvdA als organisatie en het inhoudelijke beleid van  de 

PvdA;  

 communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;  

 een groot enthousiasme;  

 daadkracht;  

 een analytisch denkvermogen;  

 een zekere mate van flexibiliteit;  

 een reflectief vermogen;  

 relativerings- en doorzettingsvermogen. 

  

Vaardigheden 

Een lid van het bestuur kan; 

 putten uit een zekere mate van bestuurlijke vaardigheden (organiseren, coördineren, delegeren, 

stellen van prioriteiten, etc.);  

 kan nieuwe input geven aan de PvdA en nieuwe projecten starten;  

 een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen en daarnaast het dragen van 

verantwoordelijkheid naar elkaar;  

 binnen een bestuurlijk team langdurig, intensief en op gelijkwaardig niveau samenwerken;  

 initiatief tonen;  

 mensen motiveren;  

 uitleg geven over het beleid van de PvdA;  
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 omgaan met kritiek;  

 functioneren in een vrijwilligersorganisatie;  

 openstaan voor ideeën en initiatieven van anderen.  

 

Een lid van het bestuur is;  

 sociaalvaardig;  

 leergierig;  

 samenwerkingsgericht;  

 bereid om zich in te zetten voor de PvdA. 

 

  



21 
 

BIJLAGE B – PROFIEL CAMPAGNELEIDER 

Een goede campagne en een goede verkiezingsuitslag komen niet uit de lucht vallen. Daar is tijd, daadkracht, 

creativiteit, een gedegen voorbereiding en menskracht voor nodig. De campagnecoördinator brengt ideeën, 

activiteiten en mensen bij elkaar en is de spil in de afdeling in het heetst van de verkiezingsstrijd!  

 

Functietypering  

De PvdA-campagnecoördinator coördineert de campagnewerkzaamheden in de afdeling. Vanuit deze positie 

werkt de coördinator samen met een groep mensen die de PvdA profileert richting de kiezer. Hij/zij geeft 

leiding aan het campagneteam en heeft als doel de verkiezingen te ‘winnen’.  

 

De coördinator draagt zorgt voor de werving en opvang van enthousiaste vrijwilligers en regelt de 

taakverdeling tussen de vrijwilligers, de kandidaten en het afdelingsbestuur. De coördinator organiseert 

campagneactiviteiten en zorgt voor een goede afstemming tussen het soort en aantal afdelingsactiviteiten. Het 

afdelingsbestuur stelt de PvdA-campagnecoördinator, alsmede het campagneteam, aan.  

 

De PvdA-campagnecoördinator voldoet aan de volgende punten:  

• is lid van de PvdA;  

• onderschrijft de democratische besluitvorming;  

• is geïnteresseerd in lokale partijpolitiek;  

• onderschrijft het lokale PvdA-verkiezingsprogramma;  

• legt actief verantwoording af over zijn/haar functioneren richting het afdelingsbestuur;  

• investeert voldoende tijd in het coördinatorschap in de voorbereidende fase (ook tijdens 

vakantieperiode); 

• is in staat om veel tijd te steken in de hete fase van de campagne; 

• beschikt over e-mail en mobiele telefoon.  

 

De PvdA-campagnecoördinator beschikt over de volgende competenties:  

• is een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid;  

• heeft een doelgerichte instelling met coachende en sturende kwaliteiten;  

• benut zijn/haar tijd optimaal, is flexibel en kan uitstekend onder druk werken;  

• kan sturing geven aan het campagneteam en de vrijwilligers;  

• is een teamspeler met bindend vermogen;  

• is aanspreekbaar op eigen functioneren;  

• heeft gevoel voor politieke verhoudingen.  

 

De PvdA-campagnecoördinator beschikt over de volgende vaardigheden:  

• beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift;  

• heeft een open houding en staat open voor nieuwe ideeën van anderen;  

• kan motiveren/beargumenteren en enthousiasmeren;  

• ervaring met het organiseren en coördineren van activiteiten; 

• kan incasseren en relativeren;  

• is initiatiefrijk, innovatief en heeft een creatieve geest;  

• kan inspelen op actualiteit en heeft inzicht in mediamogelijkheden;  

• is sociaalvaardig  

 

 

 



22 
 

BIJLAGE C – GEDRAGSREGELS OMBUDSTEAM 

Onderstaande gedragsregels gelden voor iedereen die optreedt namens het ombudsteam. Doel van de 
gedragsregels is het belang van de klant, het ombudsteam en de PvdA veilig te stellen. De gedragsregels zijn 
niet bedoeld als een wetboek van regels van wat mag en niet mag. Uitgangspunt is te handelen op basis van 
eerlijkheid, vertrouwen en duidelijke afspraken.  
 
1. Omgang met klanten 
1.1 Klanten worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit of politieke 

overtuiging. Hierbij passen geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend, seksistisch, 
agressief of intimiderend karakter. Er wordt met respect over klanten gesproken.   

1.2 Leden van het ombudsteam gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met klantinformatie. De privacy van 
klanten wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis 
en informatie wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. 

1.3 Contact met derden wordt uitsluitend opgenomen met toestemming van de klant. 
 
2. Begeleiden van klanten 

2.1 Binnen één week na melding van een klacht of probleem is er persoonlijk contact met de klant voor 
het voeren van een intakegesprek om de hulpvraag helder en duidelijk te krijgen. 

2.2 Het intakegesprek met de klant wordt door twee leden van het ombudsteam gevoerd.  
2.3 Bij het intakegesprek wordt de hulpvraag van de klant geformuleerd en gecheckt bij de klant. Tevens 

worden de mogelijke vervolgstappen met de klant doorgenomen.  
2.4 Bij het geven van ondersteuning geldt als uitgangspunt dat de klant probleemeigenaar  blijft. Dat wil 

zeggen de klant dient het probleem op te lossen, eventueel bijgestaan door het ombudsteam. 
 
3. Relatie met PvdA 
3.1 Leden van het ombudsteam zijn lid van de PvdA 
3.2 Leden van het ombudsteam zijn onafhankelijk. Dit betekent dat ook zaken in behandeling 
 worden genomen waarbij er klachten of problemen zijn met het functioneren van PvdA 
 bestuurders en/of het PvdA beleid.  
 
4. Aanvaarden geschenken 
4.1 Het is geen probleem als een lid van het ombudsteam incidenteel een geschenk met een alledaags 

karakter, zoals een bos bloemen of een fles wijn aanneemt, wanneer dit een uitdrukking van 
waardering is. 

4.2 Geschenken in de vorm van geld of waardebonnen worden niet geaccepteerd. De klant wordt 
gewezen op de mogelijkheid een donatie te doen aan de PvdA. 
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BIJLAGE D – VERKIEZINGEN 2018 

OPROEP KANDIDAATSTELLING 
Lijsttrekker 

Het bestuur van de afdeling roept kandidaten op zich te melden voor het lijsttrekkerschap voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. En is daarmee ook de beoogde leider van de fractie voor de 

periode 2018 –2022. De fractievoorzitter vertolkt het PvdA-geluid. Is de leider van het team en zorgt dat de 

fractie als een team functioneert. De fractievoorzitter moet de samenwerking met de andere fracties bewaken.  

De fractievoorzitter moet de relatie met de eventuele PvdA-wethouders onderhouden. De fractievoorzitter 

zorgt dat ieder fractielid op zijn kwaliteiten wordt ingezet en afspraken worden nagekomen.  

 

De lijsttrekker/fractievoorzitter geeft de PvdA in Enschede een gezicht. Door de invoering van het dualisme 

moet zij /hij strateeg, leider en teamplayer tegelijk zijn zowel naar binnen als naar buiten.  

 

Personen, die zich willen kandideren voor deze functie melden dit uiterlijk datum deadline 2017. bij de 

voorzitter van de afdeling naam afdelingsvoorzitter. De aanmelding dient vergezeld te gaan van tenminste 50 

ondersteuningsverklaringen van leden van de afdeling Enschede.  

 

Kandidaat raadsleden 

Raadleden staan met beide benen in de maatschappij en hebben kennis van en zicht op plaatselijke en 

landelijke politieke ontwikkelingen en geven blijk van strategisch inzicht. Natuurlijk heeft men kennis van de 

maatschappelijke verhoudingen in Enschede.  

 

Raadsleden kunnen onderscheid maken tussen hoofd-en bijzaken, kunnen een oordeel geven over politieke 

vraagstukken en kunnen in het openbaar reageren. Natuurlijk kan men technisch vergaderen en heeft men oog 

voor verschillende situaties. Raadsleden laten zich adviseren, informeren en overtuigen zonder de waarde van 

de eigen mening uit het oog te verliezen. Men beschikt over onderhandelingsvaardigheden. Raadsleden z ijn in 

staat, naast samenwerken met andere fractieleden, een werkrelatie met leden van andere fracties en 

wethouders op te bouwen. Raadsleden zijn in staat om snel netwerken, contacten met maatschappelijke 

organisaties en ambtenaren op te bouwen.  

 

Een uitgebreid profiel staat op de website en is te verkrijgen op het fractiekantoor. Alle leden kunnen namen 

van kandidaten, zichzelf of een ander, doorgeven. De aanmelding dient datum deadline september 2017 in het 

bezit te zijn van de vicevoorzitter van de afdeling naam vicevoorzitter. De aanmelding dient vergezeld te gaan 

van een motivatie, waarom de desbetreffende persoon gekandideerd wordt. 

 

PROFIEL KANDIDAAT RAADSLEDEN 
Algemeen  

De fractie moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de Enschedese bevolking: verschil in leeftijd, verschil 

in opleiding, verschil in achtergrond, mannen, vrouwen, verschil in herkomst etc. De fractie bestaat uit een mix 

van generalisten en specialisten, analisten en volksvertegenwoordigers.  

 

De fractie wordt gezien als de vertolker van het PvdA-gedachtengoed, zoals o.a. neergelegd in het 

verkiezingsprogramma. Daarnaast heeft de fractie een goed gevoel voor wat er in de samenleving speelt en 

weet dit te vertalen naar concrete actiepunten. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen hoofd-

en bijzaken. Fractieleden moeten in staat zijn de problemen in de stad in hun samenhang te beoordelen. Met 

een oog voor wat in de bestuurlijke traditie van de stad is opgebouwd. Verder zijn fractieleden geen 

belangenbehartigers voor een bepaalde groep, maar zijn ze er voor alle inwoners van Enschede.  
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Publiek  

De fractie probeert zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het proces naar besluitvorming. Om het werk van 

raadsleden meer onder de aandacht van burgers te brengen, organiseert de fractie, in voorkomende gevallen 

in samenwerking met het afdelingsbestuur, regelmatig bijeenkomsten en/of presentaties voor 

belangstellenden en/of belanghebbenden. Bovendien speelt de fractie een actieve rol in de gemeenteraad om 

de lokale democratie sterker te richten op directe contacten met inwoners en organisaties. Het stadsdeelgewijs 

werken maakt dat fractieleden ook herkenbaar zijn in de stadsdelen en de wijken. Wijkspreekuren en bezoeken 

aan wijkraden zijn middelen om bekend te worden met de specifieke problematiek in de wijk. De fractie 

organiseert en doet actief mee aan door de partij en door de gemeenteraad georganiseerde bezoeken van 

wijken en stadsdelen en organiseert hierbij daadwerkelijke inbreng van burgers.  

 

Campagne  

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 speelt de verkiezingscampagne een cruciale 

rol, zowel voor de afdeling als voor de (aanstaande) fractieleden. Daarom wordt van iedere kandidaat op de 

kandidatenlijst een actieve rol verwacht tijdens de verkiezingscampagne. Dit houdt in dat zij zichtbaar en 

aanspreekbaar zijn bij partijbijeenkomsten, verkiezingskraam en openbare debatten. Daarnaast speelt 

canvassen, het in wijken huis aan huis bezoeken van potentiële kiezers, al jaren een belangrijke rol in de 

verkiezingscampagnes. Van kandidaten wordt verwacht dat zij minimaal 10 avonden beschikbaar zijn voor dit 

canvassen in de wijken.  

 

Politiek  

De fractie vervult in het duale systeem een eigen rol ten opzichte van het college. Zij ziet toe op de uitvoering 

van het coalitieakkoord. Voor onderwerpen die niet in het coalitieakkoord zijn geregeld is het 

verkiezingsprogramma uitgangspunt. De fractie geeft aantoonbaar invulling aan haar volk 

vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende en taak. Fractie en wethouders erkennen en 

waarderen de verschillende rollen die men speelt. Men is zich er aantoonbaar van bewust dat beide tot 

dezelfde partij behoren.  

 

Afdeling  

De fractie en het afdelingsbestuur hebben, naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

verwezenlijken van sociaaldemocratisch gedachtegoed zoals in het verkiezingsprogramma is weergegeven, een 

eigen verantwoordelijkheid, waarbij het afdelingsbestuur een organisatorische rol vervult en de fractie invulling 

geeft aan de politieke rol. De fractie doet periodiek verslag van haar functioneren aan de afdeling. Het 

afdelingsbestuur ziet toe dat het verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. Fractieleden zijn zich ervan bewust 

dat zij hun rol en positie te danken hebben aan het vertrouwen van de kiezers en van de PvdA als politieke 

vereniging en onderhouden daarom actief contact met hun kiezers en de PvdA als vereniging en nemen in 

redelijkheid actief deel aan de verenigingsactiviteiten (vergaderingen, werkgroepen en permanente 

campagneactiviteiten)  

 

Fractie  

Binnen de fractie is sprake van solidariteit en gelijkwaardigheid. Fractieleden erkennen elkaars talenten, er is 

wederzijdse steun en er is ruimte voor kritiek. Fractiewerk is teamwerk. Fractieleden voelen zich verbonden 

met het werk van de ander en zijn bereid waar nodig elkaar te steunen. Om geïnformeerd te blijven 

onderhoudt de fractie contact met landelijke en regionale onderdelen van de partij. De fractie zal, naast leden 

met affiniteit met financiën, specialisten nodig hebben, die verder kunnen bouwen aan de strategische 

uitgangspunten van Ons Enschede, Stad Enschede en Enschede werkt. 

  

FRACTIELEDEN EN FRACTIEBESTUUR  
Algemeen  
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Raadsleden zijn ongeveer 15 -20 uur per week beschikbaar voor het raadswerk en de daaruit voortvloeiende 

taken. Een deel van deze werkzaamheden vindt plaats in de avonduren.  

 

Competenties van raadsleden  

Algemene kennis & Politiek inzicht  

 Raadleden staan met beide benen in de maatschappij en hebben kennis van en zicht op plaatselijke en 

landelijke politieke ontwikkelingen en geven blijk van strategisch inzicht. Natuurlijk heeft men kennis 

van de maatschappelijke verhoudingen in Enschede.  

Algemene vaardigheden  

 Raadsleden kunnen onderscheid maken tussen hoofd-en bijzaken, kunnen een oordeel geven over 

politieke vraagstukken en kunnen in het openbaar reageren. Natuurlijk kan men technisch vergaderen 

en heeft men oog voor verschillende situaties.  

Sociale vaardigheden  

 Raadsleden laten zich adviseren, informeren en overtuigen zonder de waarde van de eigen mening uit 

het oog te verliezen. Men beschikt over onderhandelingsvaardigheden.  

Samenwerken  

 Raadsleden zijn in staat, naast samenwerken met andere fractieleden, een werkrelatie met leden van 

andere fracties en wethouders op te bouwen.  

Externe oriëntatie  

 Raadsleden zijn in staat om snel netwerken, contacten met maatschappelijke organisaties en 

ambtenaren op te bouwen  

 

Een gedetailleerde uitwerking van taken en competenties voor raadsleden is opgesteld. Deze zal worden 

gebruikt bij de beoordeling van de kwaliteiten van (potentiële) raadsleden en het maken van werkafspraken 

over hun functioneren.  

 

Competenties van het fractiebestuur  

Naast de reeds genoemde competenties het volgende. Het fractiebestuur heeft binnen de fractie een extra 

verantwoordelijkheid. Managementvaardigheden in de zin van kunnen stimuleren, delegeren, motiveren als 

men de zorg voor personeel zijn hier relevant.  

 

 


