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Inleiding 

De Partij van de Arbeid heeft als verantwoordelijke regeringspartij  grote hervormingen doorgevoerd. 

Hierbij is het aandeel van de PvdA voor de leden niet altijd even duidelijk. Toch moest de sociale 

zekerheid wegens onbetaalbaarheid veranderd worden, evenals de woningmarkt.  

2015 Is een transitiejaar, waarin de verschillende wijzigingen ingevoerd worden. Volgend jaar zullen 

de effecten ervan duidelijk zijn. Tot die tijd heeft onze lokale fractie invloed op de uitvoering en volgt 

zij op de voet de effecten van de veranderingen op sociaal terrein en het wonen.  

Het aantal leden loopt in het hele land schrikbarend terug. In Almere is dit niet anders. We hebben 

daarom enthousiaste jonge mensen nodig, die de nieuwe sociale media kunnen inzetten om de 

idealen van de PvdA onder de aandacht te brengen.  

Voor 2016 willen we het vitaliseren  van de partij voortzetten.  

Wat gaan we hiervoor in 2016 doen? 

1. Versterking van de vereniging door binding van de bestaande leden.   

Door het houden van gezellige bijeenkomsten  met een open karakter voor leden en 

belangstellenden en ook kritische buitenstaanders.  We nodige  bestaande netwerken uit en 

stimuleren nieuwe.  De fractie is hierbij een belangrijke motor om bekendheid te verwerven 

en  de actualiteit voor het voetlicht te brengen.  De fractie organiseert maandelijks een 

politiek café.  

2. Werving van nieuwe leden.   

Ons ledental is in 2015 gedaald naar 411 leden. Er zijn nogal wat opzeggingen wegens het  

niet kunnen voldoen aan financiële verplichtingen.  

Aan nieuwe leden wordt zowel landelijk als regionaal een scholingstraject  aangeboden.  

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.  Voor canvassen hebben we veel 

vrijwilligers nodig.  

4. De wijken in  

De fractie betrekt  regelmatig leden bij kontakten in de wijken.   

5. Aandacht voor Vrijwilligers   De afdeling kent vele vrijwilligers. We vinden het belangrijk om 

met hen periodiek  ervaringen uit te wisselen.  

6. 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.   

7. 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 het voor – en najaar. Deze  

verplichting combineren we met een actueel politiek thema.   

De bijeenkomsten worden  benut om actuele standpunten te bespreken of om Gewestelijke 

bijeenkomsten, congressen, Politieke Ledenraad voor te bereiden.   

8. 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  

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.   

10. Scouting  

Bestuur en fractie zoeken met het gewest als coördinator  talentvolle en betrokken leden 

voor bestuurlijke en vrijwillige onbetaalde partijfuncties  binnen de partij.   

11. Fractie en bestuur 

Beide  onderhouden een constructieve relatie, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid 

heeft.  Het bestuur evalueert 1 x per jaar de fractieleden.  

12. Huisvesting 

De woningcorporatie Goede heeft een andere bestemming aan het pand Wisselweg 

gegeven. Voorlopig kunnen we onze intrek nemen in de Jool Hulstraat. We zullen echter ook 

andere toegankelijke locaties benutten voor bijeenkomsten. 
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