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PvdA Limburg: Een partij die werkt!
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Onze vereniging, ons huis: een klus voor ons samen

Met het aantreden van een nieuw gewestbestuur is het tijd om een nieuw werkplan te presenteren. Deze keer is zowel de opzet als de 
tijdsduur van het werkplan anders dan u gewend bent. In ons werkplan worden de belangrijkste aandachtspunten benoemd voor de 
bestuursperiode 2015-2017. Niet alleen de ambitie van het bestuur, maar ook de gezamenlijke uitdaging waar we als partij voor staan 
vraagt om een leidende en concrete visie voor de komende jaren.

Drie verkiezingsnederlagen op rij, en de staat waarin de PvdA op vrijwel alle niveau’s verkeert, vraagt om een wijziging van de koers en 
een forse investering in onze vereniging. Alleen samen met alle leden kunnen we deze benodigde verandering teweeg brengen. Ons 
bestuur wil met u werken aan het versterken van onze fundamenten, het renoveren van ons huis en het zorgen voor een goed dak.

Dat is ook hard nodig, want in wezen kunnen we stellen dat de staat waarin onze partij verkeert vergelijkbaar is met een monumentaal 
pand. Een prachtig pand dat wel wat meer onderhoud, liefde en aandacht nodig heeft.

Het werkplan dat voor u ligt is wat opbouw betreft identiek aan het monumentale pand (dat de PvdA ook is!) en dient als uitgangspunt 
gebruikt te worden om de partij weer terug te brengen waar zij hoort. Daarom gaan we werken aan het hele ‘PvdA-huis’: van de 
fundamenten waarop het gebouwd is tot aan de nok van het dak. En bouwen doen we samen.

Het spreekt voor zich dat we ons bij het schrijven van dit werkplan hebben laten inspireren. Leidend daarbij zijn voor ons het ‘Van 
Waarde’-project en de resoluties die daarover door het partijcongres  zijn aangenomen. Daarnaast is onze oproep ‘Met optimisme 
verbinden’ en de 11 werkpunten daarin, de schijf van vijf van het ‘PvdA Vooruit’-project, de KNVB-filmpjes ‘Back to Basics’, gezond 
boerenverstand en onze uitgebreide ervaring, binnen en buiten de politiek, de belangrijkste inspiratiebron om te komen tot dit 
ambitieuze werkplan voor de PvdA Limburg.

Wij hopen dat dit werkplan voor iedere lezer ervan een inspiratiebron zal zijn. Wij willen met iedereen die dat wil en kan samenwerken. 
Niet alleen om ons politieke ‘huis’ van een rode lik verf te voorzien, maar vooral ook om de PvdA als vereniging weer op te bouwen: 
ingegooide ruiten herstellen, pleisterwerk te vernieuwen, stutten, schuren, gronden, metselen en timmeren. Lid zijn van de PvdA moet 
weer leuk, nuttig én gezellig zijn. Samen met jullie gaan we deze klus de komende twee jaar klaren!
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1.  De basis op orde

1.1  Het gewestbestuur in een nieuwe samenstelling

Sinds de algemene ledenvergadering van 30 mei 2015 heeft de PvdA Limburg een geheel nieuw bestuur. Ons bestuur bestaat uit negen 
personen (zie linker pagina). Voor een uitgebreidere taakomschrijving en onze contactgegevens verwijzen wij je graag naar de website van de 
PvdA Limburg: www.limburg.pvda.nl.

1.2  Een strategische agenda voor de Statenfractie en het gewestbestuur

Het gewestbestuur, de Statenfractie en onze Gedeputeerde bewonen elk een eigen kamer in hetzelfde huis. Gezamenlijk werken we aan een 
sterke PvdA in Limburg en richten we daarop ons deel van het huis in. De kleur, vorm en inrichting van ons ‘huis’ stemmen we daarvoor 
geregeld op elkaar af. Dit gaan we concreet doen door met een gezamenlijke strategische en dynamische agenda te werken. In de
dynamische agenda verwerken we de gezamenlijke activiteiten van bestuur en fractie.

1.3  Periodieke voortgangs- en functioneringsgesprekken

Het gewestbestuur is verantwoordelijk voor het volgen van de Statenfractie en de Gedeputeerde. De gewestvoorzitter is de afgevaardigde 
van het bestuur bij de vergaderingen van de Statenfractie. Hij zal ook met enige regelmaat aanwezig zijn bij Provinciale Statenvergaderingen. 
Zo blijven we van elkaars activiteiten op de hoogte, werken we goed met elkaar samen en kunnen we daarmee samen ons ‘huis’ versterken. 
Daarnaast draagt ons bestuur elk jaar zorg voor individuele voortgangs- en functioneringsgesprekken om onze Statenleden en Gedeputeerde 
te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Jacques Costongs – Voorzitter (Maastricht, 1952) 
Reggy de Groot – Secretaris (Roermond, 1973)
Seddik Ghoule – Penningmeester (Elsloo, 1986) 
Thijs Deckers – Algemeen Bestuurslid (Heerlen, (1986) 
Lia Roefs – Algemeen Bestuurslid (Bergen, 1955) 
Paul Kubben – Algemeen Bestuurslid (Sittard, 1982)
Erik Manders – Algemeen Bestuurslid (Venlo, 1985)
Esther van Wamelen – Algemeen Bestuurslid (Venray, 1969) 
Leon Heuvelmans – Algemeen Bestuurslid (Weert, 1955)

Bestuur PvdA Limburg 2015
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1.4  Draaiboek voor succesvolle verkiezingen

Het gewestbestuur zal zorgdragen voor een gestroomlijnde en tijdige organisatie van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het 
Waterschap. Een tijdige uitwerking van de strategie, beschikbare middelen en tijdige kandidaatstellingsprocedures zijn daar onderdeel van, 
zoals ook omschreven in de statuten en de huishoudelijke regelementen van onze partij. Dit willen we doen door middel van een duidelijk 
draaiboek. Ook aan alle andere verkiezingscampagne’s zullen we aandacht besteden. 

1.5  Bestuur en organisatie op orde
Het gewestbestuur zal zorgdragen voor een tijdige organisatie van verkiezingen voor het gewestbestuur, het opstellen van een werkplan en 
een begroting, het terugkoppelen van het gevoerde financiële beleid middels de jaarrekening met daarbij een jaarverslag. Daarnaast dragen 
we, samen met iedereen die dat wil, zorg voor andere bestuurlijke en organisatorisch relevante zaken, zoals omschreven in de statuten en 
huishoudelijke reglementen van onze partij.

1.6  Overleg en afstemming binnen de PvdA Limburg
Bestuurdersoverleg
Een paar keer per jaar organiseert de Statenfractie in samenwerking met het gewestbestuur een overleg voor alle PvdA’ers die als
burgemeester, wethouder of als fractievoorzitter actief zijn. Dit doen we om de slagvaardigheid op het bestuurlijke niveau te bevorderen. Zo 
werken we meer strategisch met elkaar samen en zorgen voor voor een meer op waarden gedreven politiek.

Voorzittersoverleg
Een paar keer per jaar organiseert het gewestbestuur in samenwerking met de afdelingen een overleg voor alle PvdA’ers die als
afdelingsvoorzitter actief zijn. Dit doen we om de slagvaardigheid in de afdelingen te vergroten, ervaringen uit te wisselen en om, 
gezamenlijke uitdagingen daadwerkelijk gezamenlijk op te pakken en uit te dragen. Daarnaast wil het gewestbestuur met het 
voorzittersoverleg bevorderen dat de ambities die voortvloeien uit dit werkplan periodiek met de afdelingsvoorzitters worden besproken, 
zodat wij de actiepunten samen oppakken en bewaken.

Gewestvergaderingen en bijeenkomsten voor leden
Een paar keer per jaar organiseert het gewestbestuur in samenwerking met de afdelingen voor alle Limburgse PvdA-leden een 
gewestvergadering. Dit doen we om samen met onze leden na te denken en beslissingen te nemen over de koers van onze partij, nieuws uit 
de Staten, Kamers, gemeenteraden en afdelingen te bespreken en meer inhoud en uiting te geven aan de PvdA als verbindende vereniging. 
Een grotere betrokkenheid en invloed van leden en afdelingen bij de vereniging, en een hogere opkomst bij ledenvergaderingen en andere 
bijeenkomsten, is een belangrijk doel van het gewestbestuur. Het moet voor leden en belangstellenden leuk, nuttig en gezellig zijn om te 
komen. Dit willen we bereiken met een meer uitnodigend programma en karakter van onze overleggen en vergaderingen. 
Het gewestbestuur heeft hiertoe inmiddels al de nodige stappen genomen. 7



Voorbereiding op Congres en Politieke Ledenraad
Om vanuit Limburg meer invloed uit te oefenen binnen de partij moeten leden en afgevaardigden prominenter aanwezig zijn op 
partijcongressen en de Politieke Ledenraad. Met het vaststellen van de resolutie ‘Ledendemocratie’ op het congres van januari 2015 weten 
we dat de leden in de toekomst bovendien meer invloed krijgen (‘one man one vote’-principe). Het gewestbestuur wil daarom steeds, 
voorafgaand aan de hiervoor genoemde landelijke bijeenkomsten, voorbereidende overleggen organiseren. Hiermee willen we leden en
afdelingen – eventueel in samenwerking met leden en afgevaardigden van andere gewesten – in de gelegenheid stellen om mee te denken 
en mee te doen. Zo kunnen ook eventuele moties en amendementen beter op elkaar worden afgestemd.  

Vergaderingen gewestbestuur en afstemming met Statenfractie en Gedeputeerde
In principe vergaderd het gewestbestuur een keer per maand. Naast onze bestuursleden worden hiervoor ook de fractievoorzitter en
medewerker(s) van de Statenfractie, de Gedeputeerde en een vertegenwoordiger van de Limburgse Jonge Socialisten uitgenodigd.

2.  Fundamenteel werken aan versterking

2.1  Samen werken aan een sterke vereniging
Het is noodzaak om de PvdA Limburg daar waar nodig te verbeteren. Dat doen we door op gewestelijk niveau in te zetten op scouting, 
scholing, inhoud, permanente campagne, de vereniging en onze leden. Het gewestbestuur zoekt hierbij nadrukkelijke samenwerking met de 
leden en de afdelingen binnen het gewest. Om ervoor te zorgen dat de afdelingen – en dus ook het gewest – naar behoren functioneren zal 
het gewestbestuur aansluiten bij bestaande regiobijeenkomsten van afdelingen, zoals het Parkstadoverleg. Daar waar afdelingen dit wensen 
kan een beroep worden gedaan op het gewestbestuur ter ondersteuning van nieuwe regiobijeenkomsten voor afdelingsbestuurders en leden 
uit de regio. Deze bijeenkomsten dienen als graadmeter, zodat eventuele knelpunten geïnventariseerd kunnen worden op lokaal- en 
regionaal niveau. Daarnaast wil het bestuur de afdelingen en haar leden beter leren kennen en hen beter in staat stellen om binnen de partij 
actief te zijn. Ook zal het gewest indien noodzakelijk inzetten op conflictbemiddeling en fusiebegeleiding. 

2.2  ‘Van Waarde’-prijs als stimulans voor sterke afdelingen en personen
Verder denkt het gewestbestuur eraan om, in navolging van de resolutie ‘Politiek van Waarde’, een jaarlijkse ‘Van Waarde’-prijs uit te reiken. 
Dit doen we om onze leden te stimuleren om zich sociaaldemocratische ‘waarden gedreven politiek’ eigen te maken. Daarnaast moet het 
leiden tot inspiratie voor mensen buiten de PvdA. Elke afdeling mag een persoon nomineren, waarna een deskundige jury (waaronder de 
Limburgse ‘Van Waarde’-ambassadeurs en de gewestelijk voorzitter) de winnaar kiezen die uiteraard een mooie prijs zal ontvangen.
Daarnaast willen we een jaarlijkse ‘Van Waarde’-prijs uitreiken aan de afdeling die daarop het beste presteert. Zo willen we afdelingen en 
leden stimuleren om gezamenlijk werk te maken van het versterken van de PvdA in Limburg.
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3.  Investeren in onze structuur en cultuur

3.1  Scouting als inzet voor nieuw elan
De scoutingscommissie – die onder auspiciën van het gewestbestuur valt – voert de werkzaamheden die gepaard gaan met de werving,
scouting, selectie, gespreksvoering en aanbeveling voor talentvol politiek kader uit. De huidige commissie bestaat uit vijf scouts en wordt 
aangevoerd door een onafhankelijk voorzitter. De samenstelling van de scoutingscommissie gaan we in overleg met de huidige scouts en met 
de afdelingen herzien.

Het gewestbestuur wil ook het huidige scoutingplan actualiseren. Dit doen we samen met de afdelingen, zodat het een breed gedragen plan 
wordt. Het huidige plan vormt een goed uitgangspunt voor mogelijke scouting en selectie, maar het plan kan naar onze smaak optimaler met 
concretere en meetbare afspraken voor de scoutingscommissie en de afdelingen binnen het gewest. Zij zullen tenslotte samen uitvoer 
moeten geven aan het plan. Het doel daarbij zal ten alle tijde zijn om Limburgse politieke talenten voor zowel lokaal, provinciaal, landelijk als 
Europees niveau te scouten. We willen onze beste mensen op de beste plek, zodat we als PvdA weer met herkenbare politici ten strijde 
trekken.

3.2  Kennis is macht: werk maken van scholing
Middels scholing wil het gewestbestuur (aspirant-) leden, bestuurders en talenten – afhankelijk van de rol die ze binnen de partij vervullen –
inhoudelijke en praktische vaardigheden leren. We zullen er als partij meer aan moeten doen om zichtbaar te zijn en dus vooral praktisch te 
werk gaan. Bij het vorm geven van scholing in Limburg worden wat ons betreft de volgende uitgangspunten vanuit de ‘Van Waarde’-resolutie 
meegenomen:
Waarden gedreven politiek staat centraal binnen het scholingsaanbod;
Aandacht geven aan het voeren van activistische politiek;
Er komt meer aanbod aan laagdrempelige opleidingen voordat leden aan de slag gaan als gemeenteraadslid, Statenlid, Eerste- of Tweede 
Kamerlid;
Kandidaatstellingscommissies zullen opgeleid worden voordat ze aan hun taak beginnen.

Het gewestbestuur wil daarom samen met afdelingen en enthousiaste en bekwame leden de inhoudelijke vernieuwing van de PvdA Limburg 
faciliteren door middel van workshops, masterclasses en trainingen. Voor onze talenten willen we een aparte talentenklas in het leven 
roepen. In navolging van het gewest Brabant zullen we in Limburg beginnen met de Limburgklas. Talentvolle (aspirant-) leden zullen met 
extra aandacht geschoold worden. Daarbij zoeken we – indien noodzakelijk en waar mogelijk – de samenwerking op met de, aan onze partij 
gelieerde, Suze Groenewegschool en het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB).
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3.3  Inhoud geven aan wat ‘Van Waarde’ is
Binnen het gewest zijn we voornemens om gezamenlijk met de afdelingen en de ‘Van Waarde’-ambassadeurs de inhoudelijke 
vernieuwing op basis van ‘Van Waarde’ verder vorm te geven. Bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding zullen centraal staan, 
waarbij we als rode draad altijd gebruik blijven maken van ons uitgangspunt voor het bewerkstelligen van volledige werkgelegenheid. 
Middels aantrekkelijke themabijeenkomsten en debatten, die we samen met afdelingen en maatschappelijke partners organiseren, willen we 
leden en belangstellenden mobiliseren om deel te nemen aan de inhoudelijke discussie die ‘waarden gedreven politiek’ en activistische 
politiek moeten stimuleren. Daarbij richten we ons vooral op wat we kunnen doen in de praktijk.

Limburg viert feest: 70 jaar PvdA!
In 2016 gaan we aandacht geven aan iets bijzonders. In dit jaar bestaat de PvdA zeventig jaar en dat moet ook in Limburg gevierd worden. 
We mogen als sociaaldemocraten trotser zijn op ons verleden en op hetgeen we nu en in de toekomst willen bereiken. De ‘1 mei-viering’ 
(Dag van de Arbeid) is bij uitstek het moment om dat allemaal de revue te laten passeren en met elkaar de sociaaldemocratie te vieren. In 
het jaar van deze viering zullen we samen met afdelingen die dat willen lezingen, debatten en straatacties organiseren. Daarvoor willen we 
niet alleen de verschillende regio’s aandoen maar ook onze maatschappelijke partners en natuurlijke bondgenoten betrekken bij het 
organiseren ervan. 

3.4  Een activistische PvdA
De komende jaren is het van belang om te investeren in een activistische PvdA in Limburg. Een van de belangrijkste prioriteiten van het 
gewestbestuur is om de permanente campagne vanaf nu een meer structurele vorm te geven in alle Limburgse regio’s. Het gewestbestuur 
gaat in samenwerking met bekwame en ervaren leden, en samen met onze afdelingen, de komende tijd werken aan een plan van aanpak om 
de permanente campagne structureel vorm te geven. De coördinatie van de campagne – zowel inhoudelijk, strategisch als praktisch – komt in 
handen te liggen van een goed uitgerust permanent campagneteam onder auspiciën van het gewestbestuur. 

Dit alles betekent dat het gewest nauw met de afdelingen wil samenwerken om het organiseren van verbindende acties en activiteiten –
waar mogelijk samen met relevante maatschappelijke organisaties zoals vakbonden – te kunnen faciliteren. Zo zorgen we samen niet alleen 
voor een permanente campagne waarbij we nadrukkelijk partnerschap zoeken, maar ook voor een stevige investering om meer binding met 
mensen en organisaties mogelijk te maken. Politici, bestuurders, aspirant-politici en kaderleden gaan weer in gesprek met mensen op straat, 
op de werkvloer of bij mensen thuis.
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3.5  Verbind de vereniging, de leden en haar partners
Het gewestbestuur wil op alle niveau’s flink investeren in ‘verbinding’ zodat onze partij zich weer verbind met zaken die we samen van 
waarde vinden. We willen meer binding creëren met de PvdA als maatschappelijke vereniging voor  leden, kiezers en natuurlijke
bondgenoten. 

(Eu)regionale samenwerking
Als gewestbestuur willen we de vereniging als geheel, en de afdelingen in het bijzonder, versterken waarbij we uitgaan van 
samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zoeken we niet alleen tussen afdelingen (en het gewest), maar ook op 
(Eu)regionaal niveau. We wisselen zo kennis en ervaring uit over de Limburgse grenzen heen, versterken onze politieke slagkracht daarmee 
en werken aan een verwezenlijking van onze idealen en strijdpunten ten gunste van onze achterban en kiezers. Om de basis te versterken 
zullen we samen met leden en afdelingen die daartoe interesse hebben met een actieplan komen. Een plan dat vooral gericht is op veldwerk 
en sociaaldemocratie in de praktijk.

Herstel van binding met onze natuurlijke achterban
We sluiten aan op de resolutie ‘Politiek van Waarde’ en willen daarmee de ‘antennefunctie’ van de partij stevig versterken. De PvdA in 
Limburg wil weten wat er op straat, in wijken en op de werkvloer speelt zodat we onze politiek meer aansluiten op de dagelijkse praktijk van 
mensen. Daarnaast willen we bewegingen en acties steunen die voor veel mensen van betekenis zijn. Dat hoeven niet noodzakelijkerwijs 
politieke acties te zijn. We vinden het belangrijk om meer signalen op te pikken wanneer het iets in de praktijk niet goed gaat en het beleid 
tot averechtse effecten leidt. De verschillende Ombudsteams in Limburg vervullen hiertoe een belangrijke signaalfunctie. Met hun kennis en 
ervaring kan de ‘antennefunctie’ van onze partij verder worden versterkt.

Buiten de partij zoeken we, daar waar het onze doelen ondersteunt, de samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden 
en belangenorganisaties. Het gewestbestuur zal ook de Ombudsteams van afdelingen, daar waar dat wenselijk en noodzakelijk is, 
ondersteunen en de samenwerking tussen de verschillende Limburgse Ombudsteams stimuleren.  

De partij als vereniging van en voor leden
Het moet weer leuk zijn voor mensen om lid en actief te zijn van en voor de PvdA. Onze leden moeten weer plezier krijgen in het actief zijn 
binnen de PvdA in Limburg. Dit doen we door aandacht te hebben voor ‘lief en leed’ en aandacht te besteden aan interessante en 
uitnodigende activiteiten. Zo willen we het bestand van (kader)leden- en belangstellenden vergroten, versterken en verbinden aan de 
idealen van de PvdA. Daarnaast zijn we van plan om het politieke seizoen twee keer per jaar op een bijzondere en toegankelijke manier te 
openen en te sluiten. Ook willen we in navolging van het gewest Brabant elk jaar een zogenaamde ‘Limburgdag’ organiseren in het 
Gouvernement (Provinciehuis) om op een laagdrempelige manier zowel leden, belangstellenden als ook maatschappelijke relaties te 
betrekken bij de PvdA Limburg en uiting te geven aan gezelligheid en opleiding. 11



4.  Werken aan een sterk merk

4.1  Communicatie is de sleutel
Een betere informatievoorziening naar de leden toe vergroot naar ons mening de betrokkenheid en interesse om deel te nemen aan de 
diverse activiteiten van het gewest en de fractie. Wanneer we beter nadenken over de manier waarop we naar buiten toe communiceren, en 
vooral ook wat we communiceren, kunnen we onze standpunten beter overbrengen, discussie over onze standpunten uitlokken en onze 
politieke standpunten beter in praktijk brengen. Het is immers van belang dat we herkenbaar en zichtbaar zijn als PvdA. Een uniforme 
huisstijl dient daarvoor strak gehanteerd te worden. Daarbij zullen moderne (digitale) communicatiemiddelen centraal staan, maar hebben 
we ook oog voor de meer traditionele communicatiemiddelen.

In het verlengde van de permanente campagne is het goed om het onderdeel communicatie daarin mee te nemen. Een breedgedragen
communicatiestrategie is onlosmakelijk verbonden met de permanente campagne en kan zodoende niet apart benaderd worden. Zodra we
een plan van aanpak gaan maken voor de permanente campagne denken we tegelijkertijd na in hoeverre we onze communicatie daarop 
kunnen aanpassen om in de toekomst effectiever te zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het zenden van politieke boodschappen en
informatie (push-factor), maar vooral ook om het verzamelen van informatie en het betrekken van mensen door hen om hun mening te
vragen (pull-factor). Voor het mobiliseren van leden, en in belangrijkere mate ook belangstellenden en betrokkenen, is een strak
gecoördineerde communicatiestrategie noodzakelijk. Ook op die manier brengen we de PvdA in Limburg in een sterkere, meer politiek 
leidende, positie.
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4.2  De media meer voor ons laten werken
Om de PvdA in Limburg effectief te laten functioneren is de inzet van de media noodzakelijk. Sociaaldemocraten hebben de neiging om 
van de ene naar de andere strijd te gaan. Hebben we een voor ons belangrijk punt op politiek niveau gewonnen dan vergeten we nogal eens 
om dat op een effectieve manier naar buiten toe te communiceren. De Limburgse dagbladen, weekbladen en de radio- en televisiezenders 
hebben samen een groot bereik. Het gewestbestuur is van mening dat we samen met onze afdelingen in kaart moeten brengen hoe we daar 
meer en beter gebruik van kunnen maken. Niet door middel van betaalde advertenties of betaalde reclame, maar met free-publicity. 

Het gewestbestuur is bovendien van mening dat de PvdA Limburg lessen kan trekken uit de manier waarop het campagneteam van Barack 
Obama bij de presidentsverkiezingen in 2008 handig en effectief gebruik heeft gemaakt van traditionele, maar vooral ook moderne media. 
Daarbij gold het uitdragen van de kernwaarden van progressievelingen als vertrekpunt. Hoe we dit als PvdA kunnen doen is onder andere 
samengevat in het daarvoor geschreven boek ‘Don’t think of an Elephant’ (2004) van de Amerikaanse professor George Lakoff. Het geeft ons 
handige ‘tips en trics’ daartoe. 

De plannen van het gewestbestuur voor de permanente campagne behoeven een forse investering in professionele communicatie via alle 
mogelijke relevante media (social media, websites en traditionele media). Hierbij zal gebruik worden gemaakt van gerichte 
marketinginstrumenten. De manier waarop we een en ander vorm willen geven wordt verwerkt in het plan van aanpak met betrekking tot de 
permanente campagne waar, zoals gezegd, ook communicatie een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Uiteindelijk gaat het erom dat de standpunten van de PvdA in Limburg helder gecommuniceerd worden, dat er discussie ontstaat onder 
leden, belangstellenden en betrokkenen, dat wij als het ware zelf het nieuws en dus de politieke agenda creëren en we voldoende mensen 
weten te mobiliseren wat te gunste moet komen van onze partij in al haar geledingen. Daarvoor moeten we de media aan het werk zetten. 
Niet door veel berichten de wereld in te schieten, maar vooral door gericht en effectief te zorgen voor een integrale aanpak omtrent externe 
communicatie.
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Slotwoord: de nok van ons huis als uitgangspunt

Met dit ambitieuze werkplan voor de jaren 2015, 2016 en 2017 is het gewestbestuur erop gebrand om gezamenlijk aan de slag te gaan om de 
PvdA weer terug te brengen daar waar zij hoort. Dat doet het bestuur samen met het partijbestuur en partijbureau te Amsterdam, onze 
afdelingen en hun leden, andere gewestbesturen en iedereen die daar verder een bijdrage aan wil leveren. We kiezen ervoor om minder naar 
binnen gekeerd te zijn en ‘onze poten meer in de modder te zetten’, midden in de samenleving. We verenigen de vereniging. Niet alleen 
binnen de partij maar ook met onze natuurlijke- en maatschappelijke bondgenoten. Zo werken we tevens aan een sterk inhoudelijk verhaal 
dat bindt en mensen weer het vertrouwen geeft in de sociaaldemocratie.

Wat het gewestbestuur betreft blijft het dan ook niet bij een document wat snel weer in een la verdwijnt. Samen met jullie willen we strijden 
voor en om elke meter. Wat ooit was hoeft niet altijd zo te blijven, maar de relevantie van de idealen van onze partij staan ook in de 21e 
eeuw als een paal boven water. Dit betekent dan ook dat het werkplan 2015 – 2017 bij ieder voorzittersoverleg op de agenda zal staan. Zo 
blijven we de voortgang evalueren en kunnen we bijsturen indien nodig.

Al met al betekent het dat we plezier moeten hebben en dit vooral ook dienen uit te stralen. Door kameraadschappelijk doch kritisch met 
elkaar om te gaan zorgen we voor een vereniging waar eenieder zich thuis voelt. Iets wat ook van wezenlijk belang is om nieuwe mensen aan 
ons te binden.

De nok van ons huis als uitgangspunt? Jazeker, want dat kan niet minder dan ons streven zijn! Samen bouwen, verbouwen, herstellen en 
vernieuwen we onze PvdA, ons monumentale huis. Indien we willen dat de sociaaldemocratie in Nederland, en Limburg in het bijzonder, nog 
een grote rol van betekenis gaat spelen dan moeten we nu aan de slag. Geen woorden, maar daden. Aan ’m!!
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Colofon

Auteurs:  Seddik Ghoule & Erik Manders
Opmaak: Ramon Testroote
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PvdA Limburg: Een partij die mensen verder helpt
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voor mensen zorgtmensen beschermt

mensen verder helpt los laat als het kan

sorry durft te zeggen

mensen koestert

strijdt tegen onrechthaar woord houdt

van mensen houdt

PvdA Limburg: Een partij die…


