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Werkprogramma 2017 

1. Inleiding 

Vorig jaar zeiden we, 2016 zal toch wel een beter jaar worden. Nu denken we dat 

wederom. Terugkijken en doemdenken doen we in het jaarverslag maar in dit 

werkprogramma proberen we handelingsperspectief te vinden, hoop te bieden en 

een flink aantal bijeenkomsten in het vooruitzicht te stellen.  

Die hoop moet met een loep worden gezocht. Niet in het ‘Winterpakket’ van de 

Europese Commissie, waarin de energiewende slechts halfslachtig en over de rug 

van bossen (biomassa) wordt doorgezet; niet in de Turkijedeal over de opvang van 

vluchtelingen, die nu geen enkele relatie tot de werkelijkheid meer heeft; niet in de 

verkiezingen in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, en Nederland, die op een drama 

voor links en een overwinning voor extreem-rechts lijken uit te draaien. 

Maar er is wel hoop in de realisatie dat het heersende politieke en economische 

model nu zonder twijfel heeft gefaald. Met de nederlaag van Clinton is een van de 

laatste realpolitikers heengegaan die met goede wil links genoemd kan worden. 

Renzi is anders want jong en post Berlusconi, Merkel is te moedig (en niet links) en 

Hollande is al weg. Dus er moet en zal een nieuwe wind waaien door Europa en 

hoewel deze op korte termijn guur zal zijn, er zullen nieuwe mogelijkheden komen.  

Daarvoor zal Europa onder ogen moeten zien dat het voorlopig niet op de VS of de 

UK kan rekenen. Het moge ook duidelijk zijn dat Turkije, Rusland en de 

conflictgebieden in het Midden-Oosten en de Maghreb ons voor enorme 

uitdagingen stellen. De concurrentie op de wereldmarkt zal alleen maar groter 

worden en het klimaat heeft ook nog wel wat aandacht nodig. En omdat vrijwel 

niemand buiten Europa op deze en andere terreinen een progressieve lijn zal 

trekken, kunnen we niet anders dan een Europese oplossing vinden. Geen 

Amerikaans, geen Nederlands, geen Mondiaal, maar een Europees model.  

De afdeling Brussel van de PvdA wil daaraan bijdragen door de banden met 

zusterpartijen in Brussel verder aan te halen, en futiele verschillen tussen labour, 

progressieven en socialisten te negeren. Het wil ook de banden met GroenLinks en 

waar mogelijk andere linkse Nederlandse partijen in Brussel aanhalen. De afdeling 

zal daarnaast ook op een aantal terreinen actief blijven in de landelijke partij: 

duurzaamheid, democratische vernieuwing, belastingontwijking en vluchtelingen.  



Afdeling Brussel / België 

Tenslotte willen we er aan bijdragen door het gezellig te houden: op Rode 

Stamtafels, zomer -en kerstborrels, open en eerlijke discussies en aandacht voor alle 

leden van de afdeling, ongeacht fysieke mobiliteit, digitale weerbaarheid of 

draagkracht. 

Kortom, de Afdeling PvdA Brussel/België gaat er ook volgend jaar weer vol 

tegenaan, met goede moed maar zonder illusies.  

Namens het afdelingsbestuur, 

Wouter de Iongh, voorzitter 

2. Activiteiten 

Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken zullen we onder andere de 

hieronder genoemde activiteiten ontplooien, uiteraard afgestemd op actuele 

ontwikkelingen in Nederland en de EU: 

Bijeenkomsten 

5 – 7 Brusselse afdelingsvergaderingen per jaar, goed voorbereid door middel van 

ongeveer evenveel bestuursvergaderingen, inclusief: 

● 1 Jaarvergadering in december 2017. 

● Bijeenkomsten om de Partijcongressen voor te bereiden 

● Thematische bijeenkomsten met interessante sprekers uit Nederland, de 

instellingen of andere sociaal-democratische hoek 

 

Bovendien organiseren we een aantal bijeenkomsten in samenwerking met 

internationale zusterpartijen (grensoverschrijdende thema’s), of met lokale 

Nederlandse afdelingen van andere partijen:  

● 2 internationale bijeenkomsten in de serie over Radicalisering en 

rechtspopulisme 

● 1 internationale bijeenkomst over een duurzame economie en de 

implementatie van de afspraken van COP21 

● 1 verkiezingsdebat met de andere Nederlandse partijen in Belgie 

● 2 - 3 bijeenkomsten met GroenLinks Brussel (bijvoorbeeld over vergroening 

van belastingen, vluchtelingenbeleid, circulaire economie) 
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● 1 Prinsjesdagborrel met andere Brusselse afdelingen 

● Rode Stamtafels (1x per maand) in een Brussels café, om Nederlandse 

PvdA’ers te ontvangen en de politiek van de dag te bespreken 

En verder:  

○ Diverse ontmoetingen met PvdA bewindspersonen die Brussel 

bezoeken of kennis willen maken met onze afdeling. 

○ Ontvangen van groepen uit Nederland, met name het Europa Team en 

de Jonge Socialisten maar ook afdelingen en andere geïnteresseerden. 

○ Een zomerborrel met de PvdA EP-delegatie 

○ Een kerst en/of nieuwjaarsborrel met de PvdA EP-delegatie 

Ontmoetingen en externe contacten 

Actief bijdragen van de afdeling en het afdelingsbestuur aan de internationale en 

Europese activiteiten binnen de PvdA, zoals die van de Internationaal Secretaris, de 

werkgroep Europa, het Klankbord Europa en aan de agendapunten op Congressen 

en andere partijbijeenkomsten, met een speciale aandacht voor Europese en 

Internationale kwesties. 

Communicatie en campagne 

● Campagne-activiteiten. De afdeling is gevestigd buiten Nederland en heeft 

dus geen plaatselijke campagneactiviteiten. Wel zal middels een 

verkiezingsdebat en inhoudelijke voorbereiding van het congres, de 

Nederlandse gemeenschap in Nederland  worden gemobiliseerd. 

● Een actieve inzet gericht op ledenbehoud en -werving. Onze inspanning om 

nieuwe leden te werven, waarvan een substantieel aantal jonge leden, gaat 

onverminderd voort. Een meer actieve benadering van Nederlandse 

studenten blijft op onze agenda staan, geleid door bestuurslid Marieke 

Weijler. 

● Een actieve communicatie om de zichtbaarheid van de afdeling te vergroten, 

met name ook via Facebook (Facebook groep en pagina, alle evenementen 

ook een Fb evenement) en Twitter maar ook door een dynamische website. 
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● Een frequent uitbrengen van de Rode Salon als elektronische nieuwsbrief 

(minstens 7 edities in 2017), en geprint naar Reina Ascherman. 

● Minstens 1 maal per 4 weken een nieuwe blogpost op de website. 

● Stimuleren van  en deelnemen aan het publieke debat door middel van 

ingestuurde brieven, moties en discussiebijdragen. 

 

De afdelingsbestuurders: 

● Wouter de Iongh, voorzitter 

● Louis Meuleman, vice-voorzitter 

● Bram Koster, penningmeester 

● Arnold de Boer, secretaris 

● Lara Wolters 

● Erik Hormes 

● Marieke Weijler 

● Marijn Speth 

● Cécile de Boer (adviserend lid) 

 

 

Brussel, 28 November 2016 
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Bijlage 1 Tentatieve afdelingsagenda 2017 

Een deel van onze activiteiten zal worden afgestemd op bezoeken van PvdA 

bewindslieden, fractieleden, etc. Borrels met niet-leden en samenwerking met 

andere organisaties of partijen worden naar behoefte ingepland. De voorlopige 

agenda voor het jaar 2017 ziet er als volgt uit, exacte data en locaties zullen 

doorlopend worden gepubliceerd op onze website: brussel.pvda.nl/agenda. 

Januari 

● Bestuurs- en afdelingsvergadering om het nieuwe jaar in te luiden en ter 

voorbereiding op het verkiezingscongres  

● Nieuwjaarsborrel 

● Bijeenkomst met Kati Piri over Turkije 

● 14-15 januari PvdA Verkiezingscongres 

● Rode Stamtafel 

Februari 

● Afdelingsvergadering waarin de resultaten van het congres worden 

besproken en verantwoording wordt afgelegd 

● Bijeenkomst in samenwerking met GroenLinks Brussel over een duurzame 

economie en de implementatie van de afspraken van COP21 

● Verkiezingsdebat met Brusselse partijen 

Maart 

● Verkiezingen 15 maart: afdelingsvergadering met popcorn 

● Rode Stamtafel + evaluatie verkiezingen 

April 

● Internationale bijeenkomst over Vluchtelingenbeleid 

● Rode Stamtafel 

Mei 

● Bestuursvergadering + Afdelingsvergadering 

● Rode Stamtafel 

https://brussel.pvda.nl/agenda
https://brussel.pvda.nl/agenda
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Juni 

● Internationale bijeenkomst rond grensoverschrijdend thema 

● Rode Stamtafel 

Juli 

● Zomerborrel met Eurodelegatie 

● Bestuursvergadering om het politieke seizoen af te sluiten 

September 

● Bestuursvergadering om het nieuwe politieke seizoen in te luiden 

● Afdelingsvergadering met sprekers uit het EP en/of de Commisie om het 

nieuwe politieke seizoen te bespreken 

● Prinsjesdagborrel i.s.m. andere Brusselse afdelingen uit Nederland 

Oktober 

● Bestuursvergadering + afdelingsvergadering 

● Evenement in samenwerking met GroenLinks Brussel 

● Rode Stamtafel 

November 

● Bestuursvergadering (voorbereiding jaarstukken) 

● Rode Stamtafel 

December 

● Jaarvergadering met erevoorzitter 

● Kerstborrel 


