
Werkplan 2020 

Inleiding 
Het jaar 2019 stond wederom in het teken van campagne. 
De campagne voor de Provinciale Staten en de campagne 
voor de Europese verkiezingen. Met name de laatste 
verkiezingen waren een succes en daarmee lijkt de weg 
omhoog weer te zijn gevonden. Meer dan ooit is de 
sociaaldemocratie nodig om de uitdagende thema’s 
waarvoor onze samenleving wordt gesteld op te lossen. Of 
dit nu is op landelijk, provinciaal of gemeente niveau. 



Het kapitalisme is uitgeput, de grenzen van de markt zijn 
bereikt en het neoliberalisme heeft geen antwoorden op de 
problemen van deze tijd. Het is aan de sociaaldemocraten 
om een samenleving te bouwen waarin men zeker kan zijn 
van gelijke kansen en waarin welvaart eerlijk gedeeld wordt. 
En die zekerheid is er alleen als de inwoners van Groningen 
kunnen vertrouwen op een betrouwbare lokale overheid, die 
het goede willen doen. Daar staat de afdeling PvdA 
Groningen voor. 


Dat zien we terug in de keuzes die gemaakt moeten worden 
door onze fractie en wethouders, als het gaat om de 
besteding van middelen. Daarin worden de 
sociaaldemocratische principes niet uit het oog verloren, ook 
al moeten er soms pijnlijke beslissingen worden genomen. 
Het onderling vertrouwen en de goede samenwerking tussen 
bestuur, fractie en wethouders geeft een solide basis voor 
een goed lokaal bestuur. 


Deze solide basis geeft ook de mogelijkheid om meer met 
elkaar in debat te gaan en daarbij onze standpunten fijn te 
slijpen. Het aankomende jaar zal hier nog meer aandacht aan 
worden besteed. Op die manier zijn we in staat om een 
interessante progressieve afdeling te zijn waar je graag lid 
van wil worden en waar je graag naartoe gaat. Dit is het 
uitgangspunt om meer leden te binden. 


Het werkplan 2020 van de PvdA afdeling Groningen is het 
vertrekpunt voor het komende jaar. Dat betekent dat de 
genoemde speerpunten het minimale is wat we willen 
bereiken en daarop wordt extra ingezet. Nieuwe inzichten 
zullen gedurende het jaar bij beschikbare capaciteit worden 
opgepakt. Bestaande zaken zoals genoemd in de ‘terugblik 
werkplan 2019’ zullen verder ontwikkeld of onderhouden 
worden.


Het werkplan zal samen met de begroting op de ALV van 
donderdag 12 december worden voorgelegd aan de leden. 


Terugblik werkplan 2019 

Verkiezingscampagnes in 2019

In de eerste helft van 2019 voerden we twee intensieve campagnes. Eerst voor de Provinciale 
Statenverkiezingen met het openbaar debat over de aansluiting van beroepsonderwijs en 
arbeidsmarkt en met het verspreiden van duizenden flyers in de wijken, dorpen en op markten. 
Het gewestelijk campagneteam had gekozen voor persoonlijke flyers. Onze afdeling – met drie 
kandidaten bij de eerste tien, namelijk lijsttrekker Tjeerd van Dekken, José van Schie en Mohn 
Baldew – heeft die flyers gemotiveerd en wijkgericht verspreid. Voor de verkiezingen van het 



Europees Parlement kwamen alle PvdA-kandidaten die hoog op de lijst stonden naar Groningen: 
Agnes Jongerius, Kati Piri, Paul Tang en zelfs Frans Timmermans die optrad op het 
bevrijdingsfestival in het stadspark op 5 mei. Zij kwamen voor debatten met jongeren, PvdA-
leden, (FNV)vrouwen en om samen met ons op straat in het centrum van Groningen het gesprek 
met kiezers aan te gaan en rozen en flyers uit te delen. Dit alles werd georganiseerd in een 
samenwerking tussen de kandidaten, de Pandgroep, de JS, het bestuur, onze fractie/wethouders, 
andere vrijwilligers en natuurlijk de betrokken gewestelijke en Europese campagne coördinatoren.


Website 
Halverwege 2019 heeft de PvdA afdeling Groningen een nieuwe website gekregen. De oude 
website was een gedeelde website tussen de afdeling Groningen en het gewest Groningen. De 
nieuwe website heeft alleen nog informatie over de afdeling Groningen. De nieuwe website wordt 
steeds verder inhoudelijk gevuld. Er zijn nog een aantal stukken die verder uitgewerkt moeten 
gaan worden en dit zal ook verder gebeuren in 2020. 


1 mei viering  
De 1 mei viering was een groot succes met deelname van ongeveer 60 leden. Er is wel een grote 
verandering geweest. Dit jaar is het traditionele tulpen bezorgen bij oudere leden vervangen door 
het sturen van een kaart met een prachtig gedicht. Het bestuur heeft de afweging gemaakt of het 
tulpen bezorgen voor nu en de toekomst haalbaar zou blijven en is tot het besluit gekomen 
hiermee te stoppen. De 1 mei viering zoals we die kennen met een bijeenkomst zal ook in 2020 
weer plaatsvinden. 


De algemene leden vergadering 
De algemene leden vergadering (ALV) is het hoogste orgaan 
binnen onze vereniging. De leden machtigen bestuur, fractie en 
wethouders om namens de vereniging diverse taken uit te 
voeren. Er wordt op verschillende manieren verantwoording 
afgelegd aan de leden. Zo geeft het bestuur, de fractie en de 
wethouders tijdens elke ALV een update van de stand van 
zaken. Als het nodig is om over een onderwerp extra in gesprek 
te gaan, dan wordt dit georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is 
dat de leden zijn bijgepraat over de gemeentebegroting door de 
fractie en wethouders. 

Dit jaar zijn er 4 ALV’s geweest die uit 2 delen bestonden, een 
algemeen deel voor verenigingszaken en een inhoudelijk deel 
met een debat over een bepaald thema. Gezien de reacties is 
dit goed ontvangen door de leden. Het bestuur beseft zich dat 
een inhoudelijk deel een ALV bezoeken ook interessant maakt. 
Aankomend jaar zal het bestuur opnieuw kijken hoe we dit goed 
kunnen organiseren, zodat er ook voldoende aandacht blijft 
voor verenigingszaken.


Ombudsteam 

Het ombudsteam vervult een belangrijke rol in het helpen oplossen van problemen voor mensen 
die vastlopen in bestaande structuren van de (semi)overheid. Daarnaast heeft het ombudsteam 
een signalerende functie voor zowel de vereniging als onze volksvertegenwoordigers. 

Elke eerste zaterdag van de maand komt het ombudsteam bijeen en is er een spreekuur voor 
inwoners. De indruk is dat er minder gebruik wordt gemaakt van dit spreekuur en dit lijkt ook een 
landelijke trend te zijn. Derhalve zal er gekeken moeten worden wat hiervan de oorzaak is, om 
vervolgens met een plan van aanpak te komen. 


Het Pand  
De eerste helft van het  jaar stond voor het pand en haar gebruikers in het teken van de 
provinciale- en Europese verkiezingen. Voor de campagnevoerders van onze afdeling was het 
Pand vaak het begin- en eindpunt van de vele acties die zijn gevoerd. We hebben provinciaalse 
kandidaten ontvangen en begeleid. Onze partijleider is een aantal keren op bezoek geweest om 
de verschillende kandidaten te steunen. De afdeling heeft bij de stichting ons pand een aantal 
wensen neergelegd met betrekking tot energiebesparing en bereikbaarheid voor leden die minder 
goed ter been zijn. De afdeling draagt zorg voor het beheer van het pand. De gebruikers treffen 



bijna altijd het pand aan, dusdanig ingericht dat het geschikt is voor het gevraagde gebruik. Dat 
gebeurt niet vanzelf. Al jaren wordt deze taak vervuld door Bert Katerberg. Hij regelt de verhuur, 
zorgt voor de juiste inrichting, zorgt voor de schoonmaak en klein onderhoud. Daarnaast zorgt hij 
voor de in- en verkoop van de benodigdheden voor de bar en andere zaken. In de loop van het 
jaar heeft Bert aangegeven een groot deel van zijn werkzaamheden over te willen dragen. Dat is 
gezien de opsomming hierboven, nog niet zo eenvoudig. Het bestuur zal alle zeilen bij moeten 
zetten om het beheer op een andere manier vorm te geven.


Speerpunten 2020 

Kennisnetwerk 
Binnen de afdeling hebben we een lang bestaande structuur van werkgroepen waarin kennis 
wordt samengebracht rondom verschillende thema’s. Het bestuur heeft nagedacht over hoe we 
de kennis en kunde die in de werkgroepen, maar ook bij leden aanwezig zijn, beter kunnen 
benutten. De structuur die het bestuur voor ogen heeft is gedeeld met de voorzitters van de 
werkgroepen. Een aantal conclusies zijn daar gezamenlijk getrokken: 1) er is veel kennis aanwezig 
binnen onze afdeling en het is wenselijk dat dit optimaal ingezet wordt, 2) bestaande werkgroepen 
functioneren wisselend, 3) er is behoefte aan een dynamischer netwerk, 4) door projectmatig te 
werken worden leden beter betrokken, 5) de problemen van deze tijd vragen om oplossingen over 
de domeinen heen, een integraal kennisnetwerk kan hierbij helpen. 

Samen met de voorzitters van de huidige werkgroepen wil het bestuur een kennisnetwerk gaan 
vormgeven. Dit kennisnetwerk komt eenmaal per kwartaal bij elkaar. Alle leden van de afdeling 
worden uitgenodigd voor een bijeenkomst van het kennisnetwerk. Vanuit het kennisnetwerk 
worden thema’s geagendeerd en projectmatig opgepakt. Hierbij kan nog steeds gebruik worden 
gemaakt van de bestaande werkgroep structuur. Tijdens de kwartaal bijeenkomsten kunnen 
nieuwe thema’s worden opgepakt, verschillende leden aanhaken op een nieuw project en 
terugkoppeling worden gegeven over lopende projecten. Door deze aanpak kan er een nog betere 
aansluiting ontstaan rondom vraagstukken tussen fractie, bestuur en de leden. 


Debat 
Als afdeling willen wij open en kritisch met elkaar in debat om onze visie te verrijken. Daarom was 
het creëren van meer (intern) debat binnen de afdeling een van onze speerpunten het afgelopen 
jaar. Naast de al bestaande themabijeenkomsten van de Pandgroep hebben we in 2019 debatten 
georganiseerd. De debatten waren parallel aan de ledenvergaderingen, en met uiteenlopende 

onderwerpen: Onderwijs en werk, zorg in de wijk 
en huisvesting voor studenten en starters. Vanuit 
leden hebben we veel positieve feedback en 
suggesties gekregen om onze debat momenten 
te perfectioneren. In 2020 willen wij dit 
voortzetten en uitbreiden met meer debatten en 
discussie momenten gedurende het jaar. Het 
streven is om maandelijks een vorm van  debat of 
discussie te organiseren binnen de afdeling. Het 
komend jaar willen wij intensiever gaan 
samenwerken met zowel interne (Pandgroep, JS 
en PvdA landelijk)  als met externe partners 
(andere politieke partijen, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven) om samen 
invulling te geven aan de discussie momenten. 

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat de debatten veel nieuwe kennis en inzichten opleveren. In 
2020 zullen we als bestuur beter de opgedane kennis vastleggen en verspreiden onder alle leden. 
De nieuwe kennis en inzichten zullen we ook  gebruiken als voeding en inspiratie voor ons 
volgende verkiezingsprogramma. 


Nieuwsbrief  
In 2020 zal het bestuur aan de slag gaan met het tenminste 4 keer per jaar uitgeven van een 
nieuwsbrief. De nieuwsbrief komt voor alle leden beschikbaar, dit betekent dus ook niet digitaal. 
Leden krijgen de nieuwsbrief dan thuis gestuurd. Inhoudelijk zal de nieuwsbrief onder andere de 
volgende thema’s bevatten: agenda van activiteiten, artikel actualiteiten gemeente politiek, artikel 
met een update uit het kennisnetwerk, artikel met nieuws uit de JS, artikel vanuit de noordelijke 



kamerleden, artikel met nieuws uit het provinciebestuur, interviews zowel binnen als buiten de 
vereniging. Op deze manier wil het bestuur de leden goed op de hoogte houden en betrekken bij 
alle activiteiten. 


Betrekken leden en nieuwe leden  
In 2019 kregen nieuwe leden een welkomstmail met een uitnodiging om telefonisch kennis te 
maken en werden ze geïnformeerd over werkgroepen en activiteiten binnen de afdeling. Dit was 
het afgelopen jaar een uitdaging in het kader van de AVG. 

Het streven vanuit het bestuur is om zo veel mogelijk (nieuwe) leden te betrekken bij de partij. Een 
manier om dit te bereiken is bijvoorbeeld het opzetten van het kennisnetwerk zoals beschreven in 
dit werkplan. Dit stelt de traditioneel meer gesloten werkgroepen open voor iedereen die mee wil 
praten, waardoor de drempel om mee te praten lager wordt. Een andere manier is om mensen 
beter te informeren over de activiteiten zoals ALV's, hierbij kunnen naast de uitnodigingsmail ook 
de nieuwsbrief, social media en de website worden ingezet. Voor het betrekken van de jongere 
leden is het belangrijk om de JS actief bij de partij te betrekken en hen een rol te geven in het 
organiseren van evenementen en activiteiten en het uitnodigen van leden. Het belangrijkste 
streven is dat de drempel om mee te doen met de PvdA Groningen zo laag mogelijk wordt 
gehouden. Dit betekent het actief openstellen van ons Pand en onze vereniging voor (nieuwe) 
leden en uitdragen dat we blij zijn met ieder lid en hun inbreng, hoe klein of groot ook.


Permanente campagne

Campagne voeren doen we niet alleen voor de verkiezingen, het hele jaar door willen we in 
gesprek zijn met mensen en als PvdA zichtbaar zijn in de buurten, wijken en dorpen. Daarom 
willen we aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de lerarenstaking, 
een actie rondom internationale vrouwendag en eigen acties in samenwerking met de fractie. 
Daarnaast heeft onze nieuwe fractie in de gemeenteraad “fractie in de wijk” kritisch tegen het licht 

gehouden. Conclusie was dat er nauwelijks meer 
wijkbewoners naar de fractie in de wijk kwamen 
terwijl er wel vooraf huis-aan-huis werd geflyerd. In 
de tweede helft van 2019 is de fractie in overleg 
met het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe 
vormen van contact en zichtbaarheid in wijken en 
dorpen. Het idee is nu : aansluiten bij een activiteit 
die al gebeurt in een wijk of dorp en daar als PvdA-
fractie/bestuur je oor te luisteren leggen bij 
inwoners naar wat er speelt en wat de wensen zijn 
richting de politiek. Er is al geëxperimenteerd in 
Beijum (schoonmaakactie), Woltersum (klussen in 
de dorpsaccommodatie) en de Schildersbuurt 
(schoonmaakactie op 30 november). Een week van 

te voren wordt dan in zo'n wijk of dorp geflyerd met de mededeling dat de PvdA met die activiteit 
meedoet en dat inwoners langs kunnen komen voor contact. Aan het bestuur en de pandgroep 
wordt gevraagd om mee te helpen bij het verspreiden van de flyers in die wijk of dat dorp. In 2020 
wordt deze werkwijze verder uitgewerkt.




Afdelingsvergadering 2020 
Donderdag 12 maart

Donderdag 18 juni

Donderdag 17 september

Donderdag 10 december 


Taakverdeling  bestuur 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter: Jasper Eijsink

Secretaris: Astrid  Kempinga-van Tongeren

Penningmeester: Mohn Baldew 

Vicevoorzitter: vacant


Algemeen bestuursleden: 

Haije  Wind 

Hanneke  Gibcus 

Reimer  Vonk

Jahir  Scoop

Bert  Oost

Aad Naafs

Vacature


Leden contact, nieuwe leden, scouting: Reimer Vonk 

Communicatie, activiteiten en website: secretaris en voorzitter

Nieuwsbrief: Bert Oost  

Webbeheer: Marcel de Reuver

Debat: Jahir Scoop

Het ombudsteam: Hanneke Gibcus  (contactpersoon) 

Fractie  contact: Dagelijks  bestuur 

Pers contacten: voorzitter  en  secretaris  in  overleg  met  fractie  (Marco  van  der  Leest) 
Voortgangsgesprekken  fractie en wethouders: Haije Wind en Jasper Eijsink

Verenigingsraad: Jasper Eijsink

Kascommissie: Aleid Dijkhof, Jan Spakman

Contactpersoon pandbeheerder: Aad Naafs

Permanente campagne: vacature


