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De	   PvdA	   afdeling	   Brussel/België	   is	   een	   gewone	   afdeling,	  maar	   een	  met	   een	   bijzondere	   aandacht	  
voor-‐	  en	  specialistische	  kennis	  over-‐	  Europa.	  Wij	  voelen	  ons	  betrokken	  bij	  het	  slagen	  van	  de	  sociaal-‐
democratie	   in	  een	  veranderende	  wereld	  en	  willen	  waken	  over	  het	  Europese	  gezicht	  van	  de	  partij.	  
Een	   aantal	   recente	   gebeurtenissen,	   waaronder	   ook	   de	   uitslag	   van	   de	   Europese	   verkiezingen,	  
hebben	  ons	   doen	  brainstormen	  over	   de	   staat	  waarin	   onze	  partij	   zich	   bevindt.	  Naast	   inhoudelijke	  
discussies	   over	   verkiezingsresultaten,	   heeft	   de	   afdeling	   daarom	   in	   een	   aantal	   bijeenkomsten	   ook	  
over	  de	  partijstructuur	  gesproken	  en	  hoe	  deze	  kan	  bijdragen	  aan	  het	  verwezenlijken	  van	  de	  visie	  
van	  onze	  afdeling.	  Deze	  bullet-‐points	  zijn	  hiervan	  het	  gecondenseerde	  resultaat. 
 
De onvrede in de afdeling Brussel kunnen we onderverdelen in een aantal categorieën: 
 
★ Verkiezingen: De PvdA zit op een verkeerd campagnespoor; er is voor de vorm veel 

interactie met de kiezer maar die interactie is niet oprecht. Dat merken kiezers. 
★ De Vereniging: De PvdA is als vereniging niet gezond genoeg, dit uit zich in slechte 

omgang met mensen, conflicten en dissidente geluiden binnen de partij en een te weinig 
stimulerende omgeving om echt debat te voeren.  

★ Internationaal: De PvdA is te lokaal/nationaal en populistisch geworden  
★ Politiek: De samenhang tussen keuzes wordt onvoldoende uitgelegd en gemotiveerd 
★ Van visie naar politieke keuzes: de Van Waarde resolutie zet een aansprekende visie 

neer: die moet innovatief vertaald worden in alledaagse en herkenbare politieke keuzes 
 
Uiteraard hangen veel van deze elementen samen. Zonder openheid geen creatieve 
campagne, zonder brede blik op de wereld vind je geen nieuwe manieren om maatschappelijke 
problemen te lijf te gaan en als de vereniging niet gezond is dan is er niet voldoende tegenwicht 
tegenover de partijtop.  

Verkiezingen 
De partij legt in campagnes de nadruk op één boodschap, de relatie met de kiezer en het 
gevoel van een sociaal democratische familie. Daar lijden vernieuwing, politieke keuzes en 
oprechtheid onder en bovendien is de aanpak zowel sleets als falend.  

● Bij het samenstellen van de lijst is te veel oog voor het tevreden houden van fracties in 
de partij en te weinig voor de inhoud of wat de kiezer verwacht 

● De campagne bestaat uit marketing en oneliners. Ingewikkelde problemen worden 
gereduceerd tot 'meer banen', etc. We lijken wel een marketing partij geworden 

● De campagnes zijn niet goed, mediatraining van politici is te ver doorgeschoten  
● Nationale kopstukken hebben zich te weinig geprofileerd op Europese onderwerpen 
● Weinig ruimte voor vernieuwende ideeën tijdens schrijven van het 

verkiezingsprogramma 

De Vereniging 
De PvdA zoals deze nu georganiseerd is, lijkt niet geïnteresseerd in creatief, open en 
vernieuwend denken. Het beeld doemt op van een machtspartij die verschillen liever 
bedekt, uitruilt of desnoods verplettert, en zich niet voedt met het beste van haar leden. 
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● De manier, frequentie en effectiviteit van communicatie en informatieverstrekking tussen 
de partijtop en de leden/afdelingen, moet beter. Afdelingen ontvangen veel informatie 
maar weinig concrete hulp bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën of initiatieven 

● De partijtop is naar binnen gekeerd. Ze lijken het allemaal zelf te weten, er is geen 
gezonde dialectiek. Veel wordt bepaald door een klein, te hecht, te mannelijk groepje 

● De partij laat vrouwen in de kou staan, doet in het algemeen te weinig aan emancipatie 
● Te weinig wordt de kennis uit de partij zelf benut, en met name ook niet op een creatieve 

moderne manier, zowel wat betreft inhoud als in de technische middelen. Han Noten 
heeft de vernieuwing van de partijdemocratie onder de loep genomen: die 
aanbevelingen moeten nu voortvarend worden geïmplementeerd. 

● Nieuw talent wordt niet tijdig gevonden en niet of langzaam ontwikkeld. 

Internationaal 
Internationale solidariteit wordt node gemist. Sociaal-democraten mogen anderen buiten 
Nederland niet vergeten. Het is moreel, maar ook economisch en strategisch onwenselijk.  

● De opvatting dat je niet kunt scoren met Europa moet bestreden worden, D'66 kan het 
ook. Het moet mogelijk zijn een internationaal antwoord te formuleren op moderne crises 

● Belangstelling Kamerleden voor Europa is beperkt terwijl het essentieel is voor hun werk  
● Als afdeling Brussel moeten wij niet te makkelijk zeggen dat de partij niks van Europa 

weet, tenzij we bereid zijn moeite te doen om die kennis over te dragen; geen Brussels 
isolationisme   

● Positief is dat er  nu twee keer meer geld naar de EP verkiezingscampagne gegaan is 
dan vier jaar geleden. Het programma ziet er nu ook beter uit dan vier jaar geleden. 
Tegelijkertijd wordt Europa binnen de partij nog steeds niet breed gedragen en worden 
een internationale visie onvoldoende verbonden aan nationale beleidsterreinen 

Politieke keuzes/ Het kabinet 
Het politiek functioneren van de PvdA wordt ondermaats, niet geloofwaardig en zelfs hypocriet 
genoemd. Niet omdat er moeilijke keuzes gemaakt worden, dat begrijpen mensen wel, maar 
vanwege de keuzes die niet gemaakt worden, en hoe de keuzes tot stand komen.  

● De partij hoort zich te richten op sociaal-democratische waarden en doelen. Die mogen 
nooit worden gerelativeerd uit machtspolitieke overwegingen, hooguit strategisch tijdelijk 
vooruit worden geschoven of op basis van argumenten worden herzien 

● PvdA zegt niet wat ze uiteindelijk willen realiseren, alleen wat op korte termijn haalbaar 
is  

● Als het de partij in een kabinet met de VVD niet goed lukt om basisvoorzieningen te 
beschermen, mensenrechten te waarborgen of in diskrediet gebrachte neoliberale 
economische politiek tegen te houden, dan is het wellicht tijd een andere koers te varen  

● Men is veel meer bezig met de tactiek dan met de inhoud. De laatste jaren lijkt de partij 
de agenda niet meer te bepalen en te initiëren, maar alleen te reageren op anderen   

Visie en Suggesties voor de toekomst 
In het licht van vraagstukken als globalisering, duurzaamheid en ongelijkheid, dienen we de 
samenleving grondig te herzien. De PvdA moet ideeën formuleren over technologie, 
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innovatie, milieu, emancipatie en sociaal beleid, en die integreren vanuit een visie op de 
samenleving.  

● Wat zijn de keuzes? Luxe voor enkelen of een goed leven voor velen? Lokaal of 
internationaal? De partij moet keuzes maken en laten zien waar ze voor staat. De WBS 
heeft het Van Waarde initiatief ingezet: die aanbevelingen zijn uitstekend en moeten 
voortvarend worden uitgediept en zo ver mogelijk worden verwezenlijkt 

● De partij moet ook oog houden voor het kleine en persoonlijke: 
○ Activiteiten waar leden concreet iets kunnen doen voor de samenleving 
○ Meer ironie, stijl, elegantie en humor (dat is niet per se decadent). 
○ Empathie is van levensbelang; behandel de mensen in de partij met respect 

● Breng intellectueel debat terug, zonder de belangen van burgers uit het oog te verliezen, 
en vertaal progressieve sociaal-democratische ideeën naar deze tijd 

● Laten we de vraag beantwoorden hoe we een brede volkspartij kunnen blijven, een 
verbinding kunnen vormen tussen alle segmenten in de bevolking, en geloofwaardig 
kunnen blijven als politieke macht die hun belangen kan vertalen in beleid 

De Afdeling Brussel 
De afdeling Brussel moet de hand ook in eigen boezem steken. We zijn er te lang van uit 
gegaan dat wij als Europese ‘experts’ wel geconsulteerd zouden worden en waren verbaasd als 
dat niet gebeurde. We zullen de banden met Nederland aan moeten halen, persoonlijke relaties 
met de partijtop moeten smeden en coalities vormen als we iets willen veranderen. Wie echt 
iets wil bereiken, moet actiever zijn. Máár, een gezonde partij zou dit ook moeten 
faciliteren. 


