
Werkplan 2018 PvdA Zeeland: concept 

 

Het voeren van de campagne voor de Staten en waterschapsverkiezingen op 20 maart 

Het gewest geeft uitvoering aan de plannen en de nog te ontwikkelen plannen van het campagne 

team. Kenmerken van de te voeren campagne: 

• Doel van de campagne: het terug winnen van het vertrouwen van de kiezers die zich sinds 
2012 van de PvdA hebben afgekeerd. 

• Onderdeel van het campagneteam is een werkgroep communicatie die zich o.a. gaat richten 
op de sociale media. 

• De campagne wordt zo interactief mogelijk. Het idee is om in de campagne in alle uitingen 
met meerkeuze vragen te werken en dat zo consequent mogelijk vol te houden. Dus in 
sociale media, in flyers, wellicht ook op affiches, op straat, aan de deur en in debatten. 
Meerkeuzevragen zetten meer aan tot nadenken / afwegen dan ja/nee vragen. De politieke 
kleuring vindt dan plaats met de keuze van de onderwerpen, een typische PvdA  
keuzemogelijkheid op elke vraag en het gebruik van uitkomsten bij debatten en gesprekken. 

• Vertrouwen terugwinnen kan ook door het goed in de markt zetten van onze kandidaten. 
Veel mensen stemmen op personen. We kiezen hierbij voor een regionale benadering. Naast 
de lijsttrekker voeren we de campagne rondom 3 regionale kandidaten.  Die worden 
gekoppeld aan hun regio en één of twee specifieke onderwerpen in die regio. 

• Gekozen wordt voor activiteiten op straat of van deur tot deur of anderszins dicht bij de 
kiezers. Het organiseren van bezoeken (van landelijke coryfeeën en onze kandidaten) doen 
we alleen als er ook persaandacht  is te verwachten. We richten ons op kernen en wijken 
waar we het meeste stemmenpotentieel verwachten 

• We plannen de meeste activiteiten in de ‘hete fase’ van de campagne d.w.z. de laatste 4 a 5 
weken. Van elke afdeling verwachten we in die periode tenminste 1 actie in de campagne. 
Van de afdelingen met meer organisatiekracht verwachten we meerdere 
campagneactiviteiten.  

• Ruim van tevoren wordt een campagneagenda gemaakt 
 

Intensievere ondersteuning afdelingen, samenwerking 
Het gewestelijk bestuur maakt een rondje langs alle afdelingen. Het doel is de vitaliteit van de 
afdelingen in kaart te brengen en waar nodig te versterken. Als mogelijke manieren om afdelingen te 
versterken worden op dit moment gezien: 

• Het bundelen van administratieve bestuurstaken (penningen, ledenadministratie) binnen 
een regio 

• Het in regionaal verband organiseren van activiteiten die leden binden en buitenstaanders 
aantrekken. Denk aan themabijeenkomsten, bijeenkomsten met een recreatief of educatief 
karakter of werkbezoeken. 

• Zo nodig en indien nuttig: het fuseren van afdelingen. 

• Voor zover mogelijk en nodig: financiële ondersteuning door het gewest van gezamenlijke 
activiteiten van afdelingen. 

 

 

 

 



Scholing 
Het opzetten en uitvoeren van een scholingsagenda 2019 door de werkgroep scholing Zeeland.  
De scholing zal in de eerste plaats gericht zijn op het vinden van en het opleiden van potentiele 
nieuwe raadsleden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  Daarnaast kunnen ook 
andersoortige cursussen aan de orde komen, wanneer daar vanuit de afdelingen behoefte aan blijkt 
te bestaan. (bekijk deze link) 
 
 
Meer inbreng van de leden 

• De mogelijkheden tot de inrichting van digitale ledenpanels volgens een concept van het 
Rode Nest zullen worden onderzocht. Het Rode Nest is een onafhankelijke denk- en 
ontwikkeltank m.b.t. de ledendemocratie binnen de PvdA. Het gewest Noord Holland 
meldde positieve ervaringen m.b.t. de inbreng van leden via het panel bij het opstellen van 
de verkiezingsprogramma’s voor de Staten- en waterschapsverkiezingen 2019. Als het 
instellen van een ledenpanel mogelijk lijkt zullen het gewest en afdelingen, die het panel 
willen benutten, samenwerken om er voor te zorgen dat de ledenpanels kunnen worden 
ingezet in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

 

Ledenbehoud 

• Ter wille van het leden behoud worden een aantal activiteiten van recreatieve en/of 
culturele aard financieel en/of organisatorisch ondersteunt, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst 
Walcheren. BBQ begin van de zomer vakantie. Educatief 

 

Debatten: 

• Ter wille van de ideeënvorming en de politieke eenheid organiseert het gewestelijk bestuur 
een aantal debatten. 

 
Financiële positie 

• Het gewestelijk bestuur zorgt in maart voor een lange termijn financiële planning. Dit is 
nodig omdat de reguliere afdracht vanuit het partijbureau in 2017 niet werd ontvangen. Ook 
de afdracht in 2018 is nog niet ontvangen. Het niet ontvangen van de afdrachten hangt 
samen met de zorgwekkende financiële situatie van de landelijke organisatie.  

 
Reguliere activiteiten: 

• Het ondersteunen van activiteiten van partij geledingen die actief zijn in Zeeland zoals de 
(voormalige) Jonge Socialisten en het Ouderen Netwerk Zeeland. 

• Het opstellen van de begroting 2020 binnen het kader van de financiële lange termijn 
planning, waarbij rekening gehouden wordt met reserveringen voor de verkiezingen van de 
Staten, het waterschap, 2de Kamer en Europees parlement 

• Het opstellen van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018. 

• Het tenminste 2 maal houden van een gewestelijke ledenvergadering. 

• Communicatie met leden en de buitenwacht middels de website van het gewest. 

• Communicatie met de leden middels de Zeeuwse ledenbrief. 

• Het vertegenwoordigen van het gewest op landelijk niveau: verenigingsraad, informeel 
overleg gewestelijke voorzitters, centrum lokaal bestuur, politieke ledenraad en congres. 

• Het twee maal per jaar houden van een overleg met de voorzitters van alle afdelingen voor 
het uitwisselen van goede en slechte ervaringen aangaande afdelingsactiviteiten en voor het 
bespreken van onderwerpen waar coördinatie tussen gewest en afdelingen, of tussen 
afdelingen, gewenst is.  

• Het bijwonen van de vergaderingen van de Statenfractie. 

https://rodenest.nl/inzet-van-ledenpanels-bepalend-voor-verkiezingsprogrammas-2019/#more-412


• Het houden van voortgangsgesprekken met de leden van de PS fractie, de 
waterschapsfractie en met de gedeputeerde. 

• Het ondersteunen van de 1 mei bijeenkomst. 

• Het ondersteunen van de viering op 8 maart van de Internationale Vrouwendag. Er wordt 
naar gestreefd meer organisaties bij de voorbereiding te betrekken. 
 
 

 

 

 

 


