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Ledendemocratie binnen de PvdA
Van de redactie
In het zevende nummer van de Nieuwsbrief het Rode Nest, dat inmiddels aan zijn tweede
jaargang is begonnen, wordt aandacht besteed aan het congres van 19 januari j.l. dat in Den
Bosch plaatsvond. We hebben een klein aantal deelnemers bereid gevonden hun impressie van
het congres voor ons op papier te zetten. Het Wandelgangenprogramma op het congres,
waaraan het Rode Nest deel nam, was heel succesvol. Op het vorige congres in Amsterdam
viel de belangstelling voor onze activiteiten nogal tegen, maar dit keer zat het zaaltje behoorlijk
vol. We hopen dat dit het komende jaar leidt tot nog meer afdelingen die het ledenpanel als
instrument willen gebruiken om hun afdeling nieuw leven in te blazen.
We beginnen dit nummer met een interview met Johan Dunnewijk, lid van het regiobestuur
Eindhoven e.o. dat eind vorig jaar zijn eerste ledenpanel heeft gehouden en er enthousiast over
is. Tot dusver blijkt iedere keer dat je met een ledenpanel meer leden bereikt dan met een
afdelingsvergadering, maar ook dat je die leden beter betrokken houdt.
Wie opziet tegen het maken van zo’n ledenpanel, kan een beroep doen op het Rode Nest voor
daadwerkelijk hulp en ondersteuning. Ook bij het verwerken van de ingevulde vragenlijsten en
onderhouden van de contacten met de leden en bewoners die er aan hebben mee gedaan,
biedt het Rode Nest assistentie. We gaan op 13 april weer een werkconferentie te organiseren,
dit keer in Zwolle, waarop je met alle aspecten van het ledenpanel kennis kunt maken.
De redactie is met ingang van het nieuwe jaar versterkt met een nieuw lid, Ed Bausch. Hij wordt
in dit nummer geïntroduceerd.
De Nieuwsbrief wil ook een communicatieplatform zijn voor partijleden onderling. Daartoe
hebben we de rubriek OPINIE en DEBAT bedoeld. Het thema voor deze rubriek is
partijdemocratie van onderop. We nodigen alle partijgenoten, die over dit onderwerp iets te
melden hebben, uit om dat op een bondige wijze te doen. U kunt uw bijdrage sturen naar emailadres redactie@rodenest. nl
Mocht u een idee voor een pittige column of een scherpe cartoon hebben, dan bent u ook bij
ons aan het goede adres. Het gaat erom dat dit een nieuwsbrief wordt vóór en dóór
partijgenoten.
Het bereik dat we met de Nieuwsbrief hebben is nog verre van optimaal. Daarom vragen wij u of
u hem wilt doorsturen naar partijgenoten uit uw netwerk, waarvan u denkt dat zij ook
belangstelling hebben om zich in de discussie over de nieuwe opbouw “van onderop” van de
PvdA te mengen.

Uitkomst ledenpanel geeft Regiobestuur
Eindhoven e.o. inzicht in wat leden belangrijk
vinden
Het eerste ledenpanel dat de regioafdeling Eindhoven en omstreken
heeft gehouden is uitstekend bevallen. De vragen waren opgezet rond
het thema: wat wilt u uw lokale vertegenwoordigers voor de komende
vier jaar meegeven? Het regiobestuur meende dat met deze
vraagstelling de leden het best betrokken zouden worden, want wat je
van de lokale politiek verwacht, is voor iedereen belangrijk. Uit de
respons bleek wel dat de PvdA-leden inderdaad enthousiast waren.
Niet alleen omdat een kwart van de leden de vragenlijst heeft ingevuld,
maar ook door de suggesties die voor een vervolg werden gedaan.

Lees verder

Ter introductie: Ed Bausch
Met ingang van het nieuwe jaar is Ed Bausch de redactie van het Rode
Nest komen versterken. We kunnen sowieso wel versterking
gebruiken, maar het komt nu wel heel goed uit, nu Geert Eggink,
vanwege persoonlijke omstandigheden (geen ziekte) er tot Pasen even
tussenuit is gegaan.
Hier een introductie van ons nieuwe redactielid.

Lees verder

Missie regionaal ledenpanel geslaagd! In
heilige huisjes kun je niet wonen II
De afdeling Landsmeer kan tevreden zijn over het ledenpanel over wonen
dat zij in de regio organiseerden. Het vergrootte de betrokkenheid van de
leden in de regio. Bijna éénderde van de respondenten zou niet zijn bereikt
als het onderwerp op een afdelings- of gewestelijke vergadering was
behandeld.

Lees verder

Al na een jaar blijkt: Het inzetten van
ledenpanels lokaal is een succes!
De werkconferentie over ledenpanels die het Rode Nest vorig jaar
september organiseerde, heeft voor alle destijds deelnemende
afdelingen tot activiteiten op het gebied van ledendemocratie geleid. In
alle afdelingen zijn ledenpanels gehouden of in voorbereiding. Van zo’n
succes hadden de leden van het Rode Nest niet durven dromen toen
zijn begonnen met de introductie van het ledenpanel. Hopelijk leidt de
werkconferentie van 13 april tot een even grote spin-off.

Lees verder

Meer handen nodig aan de techniek voor de
ledenpanels. Wie heeft belangstelling?
Het Rode Nest is sinds een paar jaar (onder meer) begonnen met
ledenpanels: een door Hans Aertsen ontwikkelde systematiek om
middels goede vragen veel te weten te komen van de gedachten van
de leden. Het gewest Noord-Holland heeft het project twee jaar
geleden omarmd en er pilots mee gedaan. Dan zie je meteen dat je
veel en veel meer leden bereikt dan in zaaltjes. Hoe goed het ook is
om elkaar letterlijk te ontmoeten. Dat moet ook blijven natuurlijk.

Lees verder

Impressies van het congres
Zaterdag 19 januari 2019 was het congres van de PvdA. Hier volgen
enkele impressies van partijgenoten uit verschillende delen van het
land die op het congres aanwezig waren.

Lees verder

Het congres en de ledendemocratie: Het Rode
Nest wordt betrokken bij de evaluatie van de
ledendemocratie in de partij
Nelleke Vedelaar liet in haar aanbiedingsbrief bij de congresbundel
weten dat zij het Rode Nest beschouwt als dè werkgroep over
ledendemocratie van onderop in de partij. Je zou hier kunnen spreken
van erkenning van het Rode Nest, dat zich al een paar jaar inspant
voor de bevordering van meer democratie van onderop in de partij.
Ook zal het Rode Nest worden betrokken bij de evaluatie van de
ledendemocratie. Mogelijkerwijs zal dat statutaire aanpassingen tot
gevolg hebben.

Lees verder

Nieuw merkbeeld moet de partij uit het slop
halen. Moeten wij de Partij van de Zekerheid
worden?
In de eerste week van het nieuwe jaar moest ik in de Volkskrant lezen
dat wij de Partij van de Zekerheid zijn geworden, de PvdZ. Dit is het
resultaat van een advies van Marc Oosterhout, directeur van
reclamebureau N=5 aan Lodewijk Asscher, onze partijleider en het
partijbestuur. Het blijkt al een jaar zo te zijn, zonder dat wij, de
partijleden (zonder wie er geen partij zou zijn) er iets van wisten.

Lees verder

Gluren bij de Buren: How Democracy Ends:
David Runciman 2018
In de recensies van ons Rode Nest bespreken we vaak boeken, die de
ontwikkelingen binnen onze democratie analyseren.
Het boek van Runciman is weliswaar niet optimistisch, (wie is dat nog
wel, uitgezonderd premier Rutte?!) maar heeft wel een aantal zeer
frisse en verrassende invalshoeken. Onze westerse democratie zit in
een “midlifecrisis”, zo stelt Runciman.

Lees verder

Aanmelding techniekklasje Rode Nest
Ledenpanel op 2 maart 2019
We hebben dringend leden nodig die ons willen helpen bij de
technische uitvoering van het ledenpanel. Door het grote succes
komen we handen te kort. Daarvoor organiseert het Rode Nest op 2
maart a.s. in Amsterdam een zgn. techniekklasje. Zaterdag 2 maart
2019 van 13:00 tot 16:00 uur in het Comeniuslyceum, Jacob
Geelstraat 38 in Amsterdam. Wie mee wil en kán doen kan zich
aanmelden bij secretaris@rodenest.nl.

Aanmelding werkconferentie Rode Nest
Ledendemocratie van onderop 13 april 2019
Het Rode Nest organiseert op zaterdag 13 april 2019 in het
regiokantoor van PvdA Zwolle een nieuwe werkconferentie
Ledendemocratie van onderop. In het volgende nummer van de
nieuwsbrief maken we alle details verder bekend, maar reserveer
alvast deze datum in je agenda! Zaterdag 13 april 2019 van 11:00 –
15:30 uur in het regiokantoor van PvdA Zwolle, Diezerplein 33, Zwolle.
Voorinschrijving hiervoor kan via secretaris@rodenest.nl.

Tot slot
Illustratie: Wietske ter Veld

Het Rode Nest
E-mail: info@rodenest.nl
Bezoek onze website!
Hier is ons manifest: Rode Nest Manifest
Juni17.pdf

Colofon
Nieuwsbrief van de PvdA denktank het
Rode Nest: verschijnt regelmatig.
Redactie: Ed Bausch, Geert Eggink,
Margreet Elings, Louis Genet
E-mail: redactie@rodenest.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@rodenest.nl toe aan uw adresboek.

