
Jaarwerkplan 2015 PvdA- afdeling Almere 

Inleiding

De Partij van de Arbeid staat als verantwoordelijke regeringspartij voor grote hervormingen van het 
sociale zekerheidsstelsel. De zorg en de jeugdhulpverlening vallen vanaf 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van lokale politici. En daarmee krijgen ook lokale politici nog meer  
verantwoordelijkheden voor het creëren van een veilige, gezonde en zorgzame samenleving, waar 
iedere burger meetelt. Verantwoordelijkheden, die politici  herkenbaar in de lokale samenleving 
nemen om de zorg voor oud en jong goed uit te voeren,  faciliteiten te creëren voor banen, onderwijs 
en sport te laten excelleren.  Dit kunnen zij alleen goed uitvoeren als ze goed contact hebben met de 
samenleving, de burgers en met de leden van de partij. 

De afdeling van de partij vormt met haar actieve leden de basis voor onze PvdA politici.

Vitalisering

Het afdelingsbestuur ziet het als haar belangrijkste taak de afdeling Almere te vitaliseren en weer 
schwung te geven, zodat het voor velen leuk is om bij onze politieke club te horen. Het wil samen 
met de fractie de kontakten met de samenleving versterken, de wijken ingaan en leden enthousiast 
maken om bewoners op te zoeken. We luisteren goed  naar wat er speelt.

We schakelen al onze leden in die op verschillende functies in Almere de handen uit de mouwen 
steken, met hun poten in de modder staan, en onze politici van informatie kunnen voorzien.  We 
vragen kiezers, die al jaren op de partij stemmen om lid te worden, om hun invloed te gebruiken. 

Lid zijn van de PvdA, kan weer leuk, gezellig en inspirerend zijn. Lid zijn geeft invloed  op het debat 
en de politieke standpunten. Alleen met een groot ledental  en sympathisanten van de PvdA kunnen 
we onze standpunten over gelijkheid, vrijheid,  solidariteit en niemand aan de kant,  breed uitdragen.  

In 2015 hebben we de Provinciale verkiezingen, een belangrijke toets voor onze PvdA.

Wat gaan we hiervoor in 2015 doen?

1. Versterking van de vereniging door binding van de bestaande leden. 
Door het houden van gezellige bijeenkomsten, Kerst, Oud en Nieuw, Rode borrels, 
discussiebijeenkomsten en inschakelen bij passende activiteiten. Er is ruimte voor 
initiatieven, die leiden tot groepsvorming of netwerken. Voorbeelden zijn vrouwen-, 
jongeren-, buitenlandnetwerk, zorgnetwerk.  We laten vele bloemen bloeien.

2. Werving van nieuwe leden. 
We benaderen de belangstellenden en onze kiezers met de vraag of zij lid willen worden.  
Aan nieuwe leden wordt een introductietraject aangeboden in samenwerking met de fractie. 
Hierdoor kunnen ze ook snel  zelf initiatieven ontplooien en bijv. mee de wijken in.  We 
willen een aantrekkelijke partij zijn, waar het leuk is om te praten over politiek.



3. Permanente Campagnes
Canvassen
Uit ervaring blijkt dat nieuwe leden niet in de campagnetijd geworven worden, maar juist in 
de tijd erbuiten. Dit betekent dat wij via canvasacties onze gezicht op verschillende plaatsen 
in Almere willen laten zien en in gesprek gaan met bewoners. Deur aan deur, instantie na 
instantie, met en zonder rozen. 
Provinciale Staten
Samen met onze kandidaten voor de Provinciale Staten zullen we actief campagne voeren en 
mensen duidelijk maken waarom de Provincie en de Eerste Kamer van belang zijn. We 
moeten lobbyen in wijken waar veel potentiele PvdA aanhang zit.  

4. De wijken in
Fractie en leden laten regelmatig het PvdA gezicht zien in de wijken . We kijken of iemand in 
de wijk een PvdA contactpersoon kan zijn om signalen door te geven.  We dragen bij aan de 
sociale cohesie in de buurt door leden te vragen naar hun ervaringen in de buurt en 
contacten te leggen met buren of tijdens  buurtbijeenkomsten. 

5. Het ombudsteam
Het Ombudsteam dient als vangnet voor mensen, die geen weg meer vinden in het woud van 
instituties en ondersteuning nodig hebben om uit hun probleemsituatie te komen. Via een 
uitgebreid netwerk van sociale kontakten biedt het Ombudsteam begeleiding en schept orde 
in de situatie.  Het geeft signalen over structurele problemen door aan onze fractie. Leden, 
die beschikken over kennis van het sociale netwerk en oplossingsgericht zijn  kunnen zich 
aansluiten bij het team. 

6. Maandelijkse PvdA discussies en debatbijeenkomsten
We houden maandelijks bijeenkomsten. De maanden juli en augustus uitgezonderd.
Twee keer per jaar zijn er statutair verplichte vergaderingen in maart en november 2015  
voor vaststelling van jaarrekening en jaarverslag 2014 en vaststelling jaarwerkplan en 
begroting 2016. Deze  verplichting combineren we met een actueel politiek thema.
De overige maanden worden actuele politieke thema’s bediscussieerd door fractie en/of 
bestuur/ en/of werkgroepen. Hier kunnen leden met politici en experts discussiëren over 
arbeid,  zorg, sociale cohesie, de Floriade, wonen en onderwijs.
Deze bijeenkomsten worden ook benut om standpunten te bespreken ter voorbereiding van 
Gewestelijke bijeenkomsten, congressen, Politieke Ledenraad. 

7. Kontakten met deskundigen en organisaties.
In Almere zoeken we de ervaringsdeskundigen in de wijken en sociale zorg op om ons te 
laten informeren over de uitwerkingen van de veranderingen in het sociale domein. Lukt het 
om scholen te laten excelleren? Lukt het om Almeerse jongeren gezond en fit te laten zijn?
Worden de in de media aangekondigde drama’s werkelijkheid? Geen huishoudelijke zorg 
meer thuis? Worden arbeidsgehandicapten weer naar huis gestuurd? Of lukt het om met de 
kracht van netwerken mensen langer in hun omgeving  te laten verblijven.



8. Werkgroepen
Er zijn en komen diverse werkgroepen voor Werk, armoedebeleid,  betaalbaar wonen,
veranderingen in het sociale domein, en sociale cohesie. De wethouder, fractie en leden 
kunnen deze zelf opzetten en overige leden actief vragen een bijdrage te leveren. De 
werkgroepen kunnen als inspiratiebron voor de fractie dienen of als toetssteen voor beleid. 

9. Scholing, opleiding
We maken nieuwe en leergierige leden erop attent dat de PvdA verschillende 
scholingsmogelijkheden biedt, waar meer diepgaande kennis over de partij, de sociaal 
democratie, de verschillende standpunten van de partij geboden wordt.  Bekend zijn de Den 
Uyl leergang, de Rosa leergang, de Wibautleergang.  Zowel voor leden, die gewoon lid willen 
zijn als voor ambitieuze leden zijn er leergangen en cursussen of bijeenkomsten. Minima 
kunnen zonodig een deel van de reiskosten  declareren.

10. Scouting 
Het bestuur zoekt talentvolle en betrokken leden voor bestuurlijke en vrijwillige onbetaalde 
partijfuncties binnen de partij.  Ter bevordering van de continuïteit attendeert het bestuur 
talentvolle leden op kadertrainingen, en bestuursfuncties.  Leden, die ambities hebben, 
kunnen zich melden bij het bestuur. 

11. Fractie en bestuur
Beide onderhouden een constructieve relatie, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid 
heeft.  Het bestuur voor het activeren van een creatief politiek klimaat in de vereniging en 
voor een vitaal verenigingsleven en de fractie voor de realisering van het coalitie- en 
verkiezingsprogramma.  Het bestuur evalueert 1 x per jaar de fractieleden. 

12. Huisvesting
De huisvesting aan de Wisselweg bevalt ons prima. Deze ruimte hebben we in het kader van 
leegstandsbeheer onder onze hoede. Indien we een andere ruimte moeten zoeken biedt dit 
ons de kans weer in een andere wijk te gaan zitten. We zoeken een beheerteam, dat de zorg 
kan dragen voor de huishoudelijke taken en de organisatie van het beheer. 

Tot slot
Voor ons ligt een ambitieus plan dat richting geeft en dat alleen uitgevoerd kan worden met 
enthousiaste leden, jong en oud, man en vrouw, in al onze diversiteit.

Namens het bestuur,

Ellie Teunissen,   Secretaris PvdA Almere
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