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Inleiding 
Dit jaarplan 2017 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 bestuurder, de  leden van de bestuurscommissie zijn belangrijke pijlers, evenals de 

vaste groep campaigners en de betrokken vrijwilligers van het Ombudsteam.  

In 2017 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 
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we dat mensen steeds vaker enthousiast te krijgen zijn voor een kort project, met een duidelijk 

doel. Daarnaast zullen ook de aanstaande verkiezingscampagnes daarin een rol vervullen 

(Tweede Kamer 2017 en Gemeenteraad 2018). 

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 bestuurscommissie en de dagelijks bestuurder.  

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 
Activiteiten vinden plaats in de volgende groepen: 

 

In de bestuurscommissie  

Onze algemeen bestuurder Jeroen van Berkel en de andere fractieleden Onika Pinkus (voorzitter), 

Anne Janssen en Thomas Veenstra (buitengewoon commissielid) vormen de spil van de PvdA in 

het stadsdeel, zij vertegenwoordigen de partij en de bestuurscommissie in West. De raadsleden 

vanuit de gemeenteraad (Carolien de Heer Orhan Kayar) horen daar bij. Het netwerk van actieve 

PvdA-leden, waaronder de buurtcontactpersonen, inspireert en voedt hen.  

 

Buurtcontactpersonen 

De PvdA buurtcontactpersoon is dé vertegenwoordiger van de vereniging in een van de 22 

woonbuurten van West. Hij houdt in de gaten wat er speelt, stapt actief af op bijzondere 

gebeurtenissen (van de problemen in de straat, de start van een nieuwe ondernemer of 

wijkbijeenkomsten van het stadsdeel) en wordt betrokken als er actualiteiten spelen (in de 

gemeenteraad, bestuurscommissie of media). Ze zijn niet altijd met politiek bezig: het zijn vooral 

bewoners met een actieve en zichtbare rol. Eventueel kunnen er in een buurt twee buurtmanagers 

actief zijn. Ze kunnen problemen of dossiers ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld  het 

Ombudsteam, of campaigners en organisers uitnodigen om een activiteit te organiseren.  De 
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buurtcontactpersonen worden door bestuur en fractie officieel aangewezen, waarvan melding 

wordt gemaakt in de algemene ledenvergadering. Buurtcontactpersonen kunnen alle stukken van 

de bestuurscommissie ontvangen en zodoende een adviesrol krijgen richting de fractie bij alle 

onderwerpen die er spelen. Dat geldt ook voor de leden van de gemeenteraad.  

Binnen het bestuur wordt een coördinator aangesteld voor de buurtcontactpersonen. Deze 

coördinator draagt zorg voor het tot stand komen en in stand blijven van dit netwerk en bevordert 

een effectieve werking door ondersteuning ervan. De coördinator doet dit door te bewaken dat 

informatie vanuit het netwerk ter bestemde plekken komt, zijnde vooral bij de partijgenoten in de 

bestuurscommissie of de gemeenteraad. 

 

Het (mobiel) Ombudsteam 

Het Ombudsteam is het aanspreekpunt voor bewoners van West met problemen, zorgen, ideeën 

of andere vragen. Met een 24/7 telefoonnummer en mailadres zijn ze goed te bereiken, ook voor 

de actieve PvdA leden in het stadsdeel die op problemen stuiten. De leden van het Ombudsteam 

zijn hulpvaardig en kunnen ook deskundig zijn op een specifiek terrein – waarbij ze alleen 

worden ingeschakeld wanneer zich onderwerpen aandienen. 

 

Campaigners 

De grote, enthousiaste en betrokken groep campaigners  gaat met regelmaat de buurten in voor 

acties. Ook kunnen ze snel inspringen op actualiteiten door er op af te gaan of acties op te starten. 

Verder sluiten ze aan bij maatschappelijke initiatieven waar de PvdA bij kan aanhaken. Ze 

organiseren ook herkenbare en maatschappelijke acties als de inzameling van boodschappen voor 

de voedselbanken of vluchtelingen. Sommige vrijwilliger doen mee om te horen hoe het in de 

buurten met mensen gaat (canvassen), andere zijn beschikbaar om huis-aan-huis flyers te 

verspreiden of verrassingsacties uit te voeren. 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. Onder leiding van Luc Wiering. 

 

Communicatie  

Facebook, twitter, de website en persberichten: de redactie van de afdeling schrijft over 

ontwikkelingen in West en in de PvdA en zorgen dat zoveel mogelijk mensen het lezen en zien. 

Filmpjes en foto’s komen ook van hun hand. Na iedere vergadering van de bestuurscommissie is 
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er afstemming met de fractie over thema’s die interessant zijn om over te berichten middels een 

blogs of andere communicatie.  

 

De afdeling binnen de partij 

We stimuleren dat onze leden betrokken zijn bij de besluitvorming in het Congres, de Politieke 

Ledenraad en het Gewest; onder andere door het organiseren van discussies en bijeenkomsten en 

een platform te bieden aan initiatieven vanuit onze leden. De afdeling is vertegenwoordigd in de 

Verenigingsraad. 

 

Debat en ledenactiviteiten 

Onze leden gaan graag het gesprek aan en willen  in discussie over actuele thema’s:  de 

organisers zorgen voor inspirerende en pittige debatbijeenkomsten over lokale, landelijke of 

internationale thema’s. Daarbij nodigen we  ook prominente  gasten uit of zoeken we innovatieve 

vormen.  Mensen gaan er in gesprek, meningen worden aangescherpt en er is volop ruimte voor 

ontmoeting. We werken daarbij intensief samen met de andere Amsterdamse afdelingen.Zo 

organiseren we geregeld een debat na de ALV of een politiek café. Daarnaast zijn we contact met 

afdelingen uit andere delen van het land om ervaringen te delen, zoals met het bestuur en de 

fractie van Achtkarspelen. Ook werken we samen met de JS.  

 

Het Bestuur 

Het bestuur heeft  het overzicht van de afdeling, is eindverantwoordelijk en zorgt  dat iedereen 

zijn  bijdrage kan leveren. Het bestuur maakt bovenstaande activiteiten mogelijk en coördineert 

deze. Met de leden van fractie worden voortgangsgesprekken gevoerd. Het bestuur heeft ook een 

lijstje eigen taken, waaronder scouting, specifieke doelgroepen en de procedure rond deelname 

aan verkiezingen. 

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 

talenten concreet op pad.  

 

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

verzorgingshuizen. Jubilerende leden ontvangen een speld.  
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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.  

 

De mensen 

Bestuurscommissie 

Jeroen van Berkel (AB) 

Onika Pinkus 

Anne Janssen 

Thomas Veenstra (buitengewoon commissielid) 

 

Bestuur: 

 Sanne de Lint (voorzitter) 

 Jeltje Dijkstra (secretaris) 

 Frank Kuipers (penningmeester) 

 Martin Schutrups  

 Stefanie de Ruiter  

 In november wordt voorgesteld Sonja Hauet te benoemen als bestuurslid 

 

Verenigingsraad  

Frank Kuipers 

 

Campagnecoördinator  

Luc Wiering 

 

Ombudsteam 

Dick Beumer 

Sigal Liberman 

Mila Veenboer 

Sigal Liberman 

 

 

  


