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Overwegende dat 

• De informatievoorziening omtrent deze Politieke Ledenraad niet 

voldoende te noemen is: geen heldere agenda, geen discussiestukken en 

geen tijdige aankondiging; 

• De campagnes en communicatie met leden en kiezers niet hebben kunnen 

voorkomen dat de PvdA haar derde verkiezingsnederlaag op rij heeft 

geleden, terwijl het verlies van de VVD minder groot is en de 

gedoogpartijen zelfs hebben gewonnen; 

• De vernieuwing van de partijdemocratie langs de lijnen van het rapport 

‘Tussen leden en leiders’ van Han Noten, door drie achtereenvolgende 

congressen en een ledenraad is omarmd 

Voorts constaterende dat 

• Zonder heldere agenda, discussiestukken en tijdige aankondiging van een 

Politieke Ledenraad, de ledendemocratie niet goed kan functioneren; 

• De toon en inhoud van de interne communicatie de leden van de partij 

onvoldoende serieus neemt. De berichten lijken voort te komen uit 

discussies onder een beperkte, gesloten groep mensen, zonder voldoende 

input vanuit de leden of het electoraat; 

• Er nog geen heldere nieuwe lijn is ingezet voor een betere campagne en 

communicatiestrategie, terwijl de verkiezingen er over uiterlijk anderhalf 

jaar al weer aankomen. Uit mededelingen van het campagneteam valt op 

te maken dat er ook geen aanpassing van de campagne en communicatie 

strategie te verwachten is; 

• Er weinig voortgang is bij het implementeren van de resolutie ‘Tussen 

leden en leiders’ 

Roept het partijbestuur op om 

• De campagne en communicatiestrategie substantieel te herzien; 



• De campagne en communicatie mede te baseren op informatie die wordt 

verkregen uit een versterkte interne partijdemocratie en aan te laten 

sluiten bij belangrijke inhoudelijke initiatieven zoals de rapporten ‘Van 

Waarde’ en ‘De Bakens Verzetten’ 

 

Meer concreet roepen we het partijbestuur op om 

• Voor het einde van de zomer een nieuwe campagne en 

communicatiestrategie te presenteren; 

• Er voor zorg te dragen dat de permanente werkgroep ledendemocratie 

voor het einde van de zomer met een helder stappenplan komt; 

• Een online motiemonitor te maken, die in real-time laat zien wat er met 

aangenomen moties wordt gedaan. 

 


