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Werkprogramma 2018 

1. Inleiding 

Een ‘window of opportunity’, zo typeerden vele Europese leiders 2018 al, het jaar             

waarin Europa grote progressie zou kunnen maken, zou kunnen hervormen. Of de            

oplossingen die Juncker, Merkel en Macron voor ogen hebben daadwerkelijk goed           

zijn voor het continent zal nog moeten blijken, en of ze hun visie er überhaupt               

doorkrijgen is nog lang niet zeker. Rutte lijkt alvast niet te gaan meewerken. 

In Nederland bekent de nieuwe regering steeds meer zijn rechtse kleuren, en moet             

links alle zeilen bijzetten om verdere uitholling van de verzorgingsstaat te           

voorkomen. Onder leiding van Asscher in een verenigde linkse oppositie? Wellicht.           

Er ligt sowieso een groot aantal vraagstukken op tafel die bepalend zijn voor de              

manier waarop we omgaan met de invloed van digitale technologieën op de            

arbeidsmarkt (o.a. ZZP’ers), decentralisering van publieke diensten, toenemende        

migratie, klimaatverandering, en andere ontwikkelingen die o.m. aan globalisering         

gelinkt kunnen worden. Bestaanszekerheid lijkt het sleutelwoord te worden, en we           

zullen binnen en buiten Nederland bijzonder waakzaam moeten zijn om te zorgen            

dat die niet alleen niet verder ondermijnd wordt, maar zelfs hersteld kan worden.             

Bovendien staan de fundamenten van de Westerse beschaving en rechtsstaat onder           

druk door o.a. de Thierry Baudets van deze wereld, die op onsmakelijke wijze             

nationale identiteit proberen te consolideren door superioriteit te claimen en          

anderen af te wijzen. Dit gevaar moeten we niet onderschatten. 

Vanuit Brussel moeten we daarom onze blik breed houden. De PvdA heeft een visie              

nodig op de toekomst van Europa, over het belang van internationale solidariteit, de             



 

Afdeling Brussel / België 

grenzen van de welvaartsstaat, de toekomst van de Eurozone, de democratische           

rechtsstaat, Brexit, en de mogelijkheden van samenwerking om uitdagingen als          

migratie, belastingontwijking, defensie en economische concurrentie aan te pakken.         

Met alle expertise die in de afdeling aanwezig is zullen we hieraan een belangrijke              

bijdrage leveren via werkgroepen en andere activiteiten.  

Tegelijk zullen we met een schuin oog moeten blijven kijken naar wat er op de               

kleinste niveaus van democratie gebeurt. Het krimpen van de zorgverlening op           

lokaal niveau, een buitenproportioneel activeringsbeleid voor werklozen of        

schuldenaren, de onbetaalbare woningmarkt - het is beleid van dezelfden die           

mensen in nood buiten de grenzen van Europa willen houden en bereid zijn ze daar               

als slaven te laten behandelen, en op macro-economisch niveau niks doen om            

groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Dat moeten we duidelijk maken. Tot slot            

zullen we vanuit de afdeling actief de veranderprocessen in de partij blijven volgen,             

en waar mogelijk bijdragen met onze expertise, om te zorgen dat de PvdA een              

moderne partij wordt, waar de leden centraal staan en de sociaal-democratie een            

levende beweging wordt die ingebed is op lokaal, nationaal, én internationaal           

niveau. 

Concreet zal de PvdA afdeling Brussel/België in 2018 een brede variëteit aan            

activiteiten organiseren, voor jong en oud, die inspelen op deze ontwikkelingen.           

Vaak gelinkt aan het bezoek van op en neer reizende Nederlanders aan Brussel,             

zullen we hen ruimhartig bed, bad en brood blijven bieden, maar ook los daarvan              

zal de afdeling met visie bijdragen aan het Nederlandse debat over de toekomst van              

Europa, onder meer via de werkgroep ‘Institutionele Hervormingen’.        

Tegelijk zijn ook wij, hoewel we geen directe band hebben met een te controleren              
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gemeenteraad, wel degelijk lokale burgers. We zullen daarom de band verder           

aanhalen met zusterpartijen in de stad, niet alleen om over internationale           

onderwerpen te spreken, maar ook betrokken te zijn bij de Brusselse           

gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Die bieden een mooie kans om          

progressieve ideeën in het lokale bestuur te bevorderen, dat goed is voor Brusselaars             

en ‘expats’. Onze ‘Rode Stamtafel’ is een ideaal platform om de politiek van de              

dag te bespreken bij bier en frieten van de recent vernieuwde ‘Maison Antoine’,             

maar we zullen ook meer culturele, politiek getinte activiteiten organiseren in de            

stad en in huiskamers, die voor alle leden en geïnteresseerden wat te bieden hebben.              

Het wordt een bruisend jaar! 

 

Arnold de Boer, voorzitter PvdA afdeling Brussel/België 

 

 

1. 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 

3-5 Brusselse afdelingsvergaderingen per jaar, goed voorbereid door middel van          

maandelijkse bestuursvergaderingen, inclusief: 

● 1 Jaarvergadering in december 2018. 
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● Bijeenkomsten om de Partijcongressen voor te bereiden 

● Thematische bijeenkomsten met interessante sprekers uit Nederland, de        

instellingen of andere sociaal-democratische hoek 

● 2 a 3 bijeenkomsten voor de internationale gemeenschap rond actuele,          

grensoverschrijdende thema’s, eventueel in samenwerking met de PvdA        

EP-delegatie en lokale Brusselse afdelingen 

● 1 interne bijeenkomst over internationale samenwerking tussen PvdA        

zusterpartijen 

● Overige bijeenkomsten (evt. samen met een afdelingsvergadering) 

○ Diverse ontmoetingen met PvdA bewindspersonen die Brussel       

bezoeken of kennis willen maken met onze afdeling. 

○ Ontvangen van Nederlandse PvdA’ers aan de ‘Rode Stamtafel’, een         

vaste kroeg waar we zo eens per maand de politiek van de dag             

bespreken  

○ Culturele, politiek getinte activiteiten 

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

de Jonge Socialisten. 

○ Een zomerborrel met de PvdA EP-delegatie 

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

Ontmoetingen en externe contacten 

Actieve 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 Europese agendapunten op           

Congressen en andere partijbijeenkomsten. Tevens deelname aan het inmiddels         



 

Afdeling Brussel / België 

traditionele Prinsjesdagdebat in Brussel, tussen de afdelingen van de Nederlandse          

partijen. 

Communicatie en campagne 

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

dus geen plaatselijke campagneactiviteiten. Wel is de afdeling betrokken bij          

de ‘I Vote Where I Live’ campagne, die erop gericht is om Europeanen in              

Brussel te betrekken bij de lokale politiek. 

● 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 is daar onderdeel van. Bovendien doen we telefonische ‘outreach’          

naar leden die we al enige tijd niet meer hebben gezien om ze erbij te               

betrekken en inspiratie op te doen. 

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

met name ook via Facebook (Facebook groep en pagina) en Twitter maar ook             

door een dynamische website. 

● Een frequent uitbrengen van de Rode Salon als elektronische nieuwsbrief          

(minstens 8 edities in 2018), en geprint naar Reina Ascherman. 

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

moties en discussiebijdragen. 

 

De afdelingsbestuurders: 

● Arnold de Boer, voorzitter 
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● Louis Meuleman, vice-voorzitter 

● Bram Koster, penningmeester 

● Laman Goemmatova, secretaris 

● Lara Wolters 

● Erik Hormes 

● Marijn Speth 

 

Brussel, 22 december 2017 
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Bijlage 1 Tentatieve afdelingsagenda 2018 

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 2018 ziet er als volgt uit, exacte data en locaties zullen               

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

gecommuniceerd via de ‘Rode Salon’. 

Januari 

● 9 januari bestuursvergadering en Rode Stamtafel om het nieuwe jaar in te            

luiden 

● 26 januari afvaardiging naar WBS-conferentie toekomst van de PvdA 

● 31 januari politiek cafe met Nelleke Vedelaar en Frans Timmermans (tbc)  

 

Februari 

● Bestuursvergadering 

● Stamtafel 

● Huiskamervergadering: Werkgroep Institutionele Hervormingen 

● Cultureel uitje: theater- of museumbezoek 

Maart 

● Bestuursvergadering  

● Bijeenkomst over internationale samenwerking 

● Stamtafel 

April 

● Bestuursvergadering  

https://brussel.pvda.nl/agenda
https://brussel.pvda.nl/agenda
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● Stamtafel 

● ‘Broodje Sociaal’; thematische bijeenkomst 

Mei 

● Cultureel uitje: socialistische stadswandeling  

● Bestuursvergadering + Afdelingsvergadering: voorbereiding landelijk     

PvdA-congres 

Juni 

● 16 juni landelijk congres met afvaardiging PvdA Brussel 

● Internationale bijeenkomst rond grensoverschrijdend thema 

Juli 

● Zomerborrel met Eurodelegatie; terugkoppeling landelijk congres 

● 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 Commissie om het           

nieuwe politieke seizoen te bespreken 

● Prinsjesdagborrel met andere Nederlandse partijen in de stad 

● Lancering campagne lokale (Brusselse) verkiezingen met vertegenwoordiger       

‘I Vote Where I Live’ campagne 

Oktober 

● Bestuursvergadering 

● 14 oktober lokale verkiezingen in 19 Brusselse gemeenten 
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● Afdelingsvergadering met inhoudelijke bijeenkomst of internationale      

bijeenkomst 

● Cultureel uitje 

November 

● Bestuursvergadering (voorbereiding jaarstukken) 

December 

● Jaarvergadering met erevoorzitter 

● Kerstborrel 

 

 


