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Inleiding 

Dit jaarplan 2014 van de PvdA Amsterdam West schetst zijn doelen en activiteiten voor het 

komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter en raakt – soms op hoofdlijnen en 

soms concreter – alle onderdelen van de afdeling. Het start met het beschrijven van de missie van 

de PvdA Amsterdam West: waar staat de afdeling voor? Wat drijft ons? Deze missie biedt het 

kader waarbinnen de afdeling werkt. Vervolgens worden er doelen geformuleerd. Dit zijn de 

opgaven die de afdeling zich het komende jaar stelt: wat willen we bereiken? Tezamen met de 

doelen worden bijbehorende activiteiten beschreven: wat doen we? Ten slotte wordt de 

organisatie van de afdeling weergegeven: wie doet wat? 

 

Missie 

We zijn een groep enthousiaste mensen, die betrokken zijn bij de wereld, de stad en de inwoners 

van West. We voelen ons verantwoordelijk voor problemen in het stadsdeel en de oplossing. We 

houden van Amsterdam West, omdat het zo divers is: een dynamische wereld op een kleine 

schaal.  

Als vereniging vormen we een club, begaan met elkaar en onze verschillen – zoals dat past bij de 

sociaal-democratie. We zijn innovatief en tegelijkertijd trots op de tradities. We willen ons op een 

vernieuwende manier inzetten voor de vraagstukken in de samenleving. En daarmee geven we 

ruimte om politiek een nieuwe invulling te geven, en het vertrouwen van inwoners te 

(her)winnen.  

Als politieke partij zijn we betrouwbaar, we werken transparant en volgens regels. Politiek draait 

om mensen, en daar gaan we zorgvuldig mee om.  

 

Werkwijze 

De afdeling wordt gevormd door de leden: daar ligt de basis voor al onze activiteiten. Daarom 

bieden we vooral ruimte aan mensen om invulling te geven aan hun ambities en ideeën. Er is veel 

betrokkenheid, kennis en enthousiasme. De afdeling wil de politiek van het stadsdeel dichter bij 

de leden te brengen. 

In West kennen we een stevige basisstructuur, waarin een aantal vaste taken is ondergebracht. 

Onze dagelijks bestuurders, de leden van de deelraadsfractie zijn belangrijke pijlers, evenals de 

vaste groep campaigners en de betrokken vrijwilligers van het Ombudsteam.  

In 2014 willen we deze basis behouden en verder versterken. Dat biedt vervolgens ook ruimte om 

leden meer mogelijkheden te bieden aansluiting te zoeken en actief te worden. Daarbij beseffen 



3 

 

we dat mensen steeds vaker enthousiast te krijgen zijn voor een kort project, met een duidelijk 

doel.  

 

Rol bestuur 

Het bestuur wil mogelijkheden bieden voor mensen om zich in te zetten en talenten te 

ontwikkelen. Daarbij is hij eindverantwoordelijk voor de activiteiten en de onderlinge 

samenwerking.  

 

Zeker twee keer per jaar wordt een formele ledenvergadering georganiseerd, daarnaast zijn er tal 

van activiteiten waarvoor alle leden van de afdeling worden uitgenodigd. Het bestuur vergadert 

maandelijks. Het afdelingsbestuur voert voortgangsgesprekken/ functioneringsgesprekken met de 

afzonderlijke leden van de (raad/bestuurscommissie)fractie en de (eventuele) dagelijks 

bestuurder(s).  

 

Het afdelingsbestuur onderhoudt contacten met relevante partij-organen, ook van andere partijen, 

en is verantwoordelijk voor het welkom heten van nieuwe leden.  

 

Doelen en activiteiten 

Nieuwe bestuurscommissie en verkiezingen 

Het jaar 2014 kent een aantal bijzondere onderwerpen waar het bestuur taken heeft. Het gaat om 

de afronding van de voorbereiding van de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 

en het verdere verloop van de ontwikkelingen omtrent de deelcommissies.  

Het in 2013 in gang gezette proces voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 wordt in de eerste 

drie maanden van dat jaar voortgezet. Betrokkenheid van de leden staan voorop. In 2013 worden 

het programma en de kandidatenlijst vastgesteld en in 2014 ligt het accent op campagne voeren. 

Er wordt veel tijd besteed aan begeleiding van de nieuwe bestuurscommissieleden in het 

voorbereiden en starten van hun werkzaamheden. Het visiedocument dat in juni 2013 is 

vastgelegd wordt gebruikt als basis voor de wijze waarop de PvdA invulling gaat geven aan het 

nieuwe bestuur van het stadsdeel. 

 

Ombudswerk 

Het Ombudsteam blijft in 2014 een toegankelijke, veilige plek voor inwoners van West met 

vragen of problemen. Het wekelijkse spreekuur, het telefoonnummer en het e-mailadres van het 

team wordt verder bekend, waarmee we het bereik van de groep vrijwilligers verder versterken. 
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De buurten in 

Een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers gaat met regelmaat langs de deuren in West, 

om te horen hoe het met mensen gaat (canvassen). We gebruiken de resultaten en brengen ze 

onder de aandacht van de deelraad, de centrale raad of Haagse of Europese politici. We blijven 

ook op zoek naar nieuwe campagnevormen.  

 

Discussie en ontmoeting 

We organiseren actuele en relevante bijeenkomsten, over Amsterdamse, landelijke of 

internationale onderwerpen. Mensen gaan er in gesprek, meningen worden aangescherpt en er is 

volop ruimte voor ontmoeting. Er is extra aandacht voor nieuwe leden in de afdeling. 

Inhoudelijke gedachtevorming over actuele thema’s vindt plaats in drie werkgroepen. I 

 

Talent ontdekken en begeleiden 

Onder onze leden zoeken we naar mensen die actief kunnen worden: als vrijwilliger of in een 

politieke of bestuurlijke functie. Met het brede opleidingsaanbod dat de PvdA biedt, helpen we 

potentials concreet op pad.  

 

Dag van de Arbeid 

We besteden aandacht aan de 1-mei-viering, met bezoeken aan senior-PvdA-leden en 

verzorgingshuizen. Jubilerende leden ontvangen een speld.  

 

Communicatie 

Met onze leden, belangstellenden en andere inwoners van West zijn we continu in contact. 

Daarvoor hanteren we de stijl die bij onze partij past en maken we gebruik van hedendaagse 

mogelijkheden – ook via de online media.  

 

Ledenblad 

Het ledenblad blijft een belangrijke manier waarop we onze leden informeren en activeren. De 

redactie die in 2013 is samengesteld, werkt in 2014 verder aan een aansprekend en informatief 

ledenblad. Het blad heeft de bedoeling een platform van meningen en informatie te zijn.  

 

Fractie en DB volgen 



5 

 

Het bestuur volgt de fractie en de dagelijks bestuurders, geeft feedback en helpt hen om optimaal 

te functioneren. Leden kunnen meepraten met de fractie over actuele onderwerpen en kunnen 

nieuwe thema’s agenderen.  

 

Vertegenwoordiging buiten West 

Afgevaardigden van de afdeling in het congres, gewest en politieke ledenraad, maar ook leden die 

actief zijn in PvdA-verbanden of andere platforms: we willen een zichtbare afdeling zijn, die een 

actieve bijdrage levert aan discussies. De afgevaardigden bereiden zich, soms samen met de 

andere Amsterdamse afdelingen, voor op de inbreng in congres en gewest. 
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De mensen 

Dagelijks bestuur (tot verkiezingen) 

 Martien Kuitenbrouwer (stadsdeelvoorzitter) 

 Godfried Lambriex (stadsdeelbestuurder) 

 

Fractie (tot verkiezingen) 

 Erik de Groot (fractievoorzitter) 

 Floris Vels (vice-voorzitter) 

 Suzanne Jansen (fractiesecretaris) 

 Jeroen van Berkel  

 Ditte Hofmeester 

 Orhan Kayar 

 Jasper Etten 

 Koen Maes 

 Carolien de Heer (duoraadslid) 

Fractiemedewerker: Jeltje Dijkstra 

 

Bestuur: 

 Herman Wiersema (voorzitter) 

 Brigit Teurlings (secretaris) 

 Frank Kuipers (penningmeester) 

 Tim Colijn 

 Danijel Tadic 

 Aicha Lagha 

 Martin Schutrups (beoogd) 

 

Congresafgevaardigden 

David Feltkamp 

Margreet Elings 

Merel Schogt (plv) 

 

Gewestelijk afgevaardigden 
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Paul Koek 

Frank Kuipers 

Tim Colijn (res.) 

Guido Legemaate (res.) 

Arne Mosselman (res.) 

 

Politieke Ledenraad 

Frank Kuipers 

Martijn de Keizer (plv.) 

 

Verenigingsraad  

Frank Kuipers 

 

Campagnecoördinator  

Stefanie de Ruiter 

 

Daarnaast zijn er vrijwilligers actief in verschillende groepen: 

 Ombudsteam  

 Campaigners 

 Redactie ledenblad  

  


