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Ledendemocratie binnen de PvdA
Van de redactie
In het negende nummer van de Nieuwsbrief het Rode Nest, wordt aandacht besteed de
werkconferentie die op 13 april in Zwolle plaatsvond. We hebben de afdelingsvoorzitter van
Zwolle bereid gevonden haar impressie van deze conferentie voor ons op papier te zetten.
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.
In dit nummer ook een artikel over het opzetten van een ledenpanel. Het is de leden van het
Rode Nest opgevallen dat het vaak erg lang duurt voordat een afdeling of gewest, nadat ze over
het ledenpanel zijn geïnformeerd, daadwerkelijk tot actie overgaat. 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 het onderhouden van
de contacten met de leden en bewoners die er aan hebben mee gedaan, biedt het Rode Nest
assistentie. Een volgende werkconferentie, waarop je met alle aspecten van het ledenpanel
kennis kunt maken, zal waarschijnlijk in de Achterhoek plaatsvinden.
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.

Werkconferentie Het Rode Nest
“Ledendemocratie van onderop” in Zwolle
Na de succesvolle werkconferentie van 29 september 2018 in
Amsterdam organiseerde het Rode Nest een nieuwe werkconferentie
“Ledendemocratie van onderop” op zaterdag 13 april 2019 in het
regiokantoor van PvdA Zwolle.
Ook dit keer was het centrale thema: “Hoe kun je ledendemocratie bij
jouw afdeling of gewest inzetten om de leden meer te betrekken en te
waarderen?”.

Lees verder

Impressie van een noordelijke bijeenkomst
van Het Rode Nest te Zwolle
Op zaterdag 13 april 2019 organiseerde het Rode Nest voor de NoordNederlandse afdelingen een informatieve bijeenkomst over de door
haar ontwikkelde digitale tool om leden op een handige en praktische
wijze te kunnen bevragen over onderwerpen die besturen en fracties
bezig houden. Een tool die handen en voeten geeft aan de
mogelijkheden om ledendemocratie verder vorm te geven.

Lees verder

Lichtend voorbeeld: Terugkoppeling
resultaten ledenpanel regio Eindhoven
Al een paar keer hebben we in de nieuwsbrief en op de website
aandacht besteed aan het ledenpanel dat het bestuur van de regio
Eindhoven eind vorig jaar heeft gehouden. De manier waarop zij aan
de ledendemocratie van onderop en het inzetten van het ledenpanel
als hulpmiddel daarbij vorm en inhoud geven zijn goede leermomenten
voor andere afdelingen.

Lees verder

Is het beginnen van een ledenpanel een
sprong in het diepe?
In gesprekken met (vertegenwoordigers van) besturen van afdelingen
stellen wij het keer op keer vast: het onderkennen van nut en
noodzaak om ledendemocratie door middel van verbeterde en
toegenomen ledenparticipatie weer inhoud te geven. Ook wordt goed
begrepen dat een ledenpanel door tussenkomst van het Rode Nest
één van de betere instrumenten is om dat doel te bereiken. Het
voornemen wordt geuit om een lokaal/regionaal ledenpanel te
organiseren, maar vervolgens blijft het stil.

Lees verder

Ledenpanel in ontwikkeling: Tekstanalyse kan
verwerking open vragen Ledenpanel
verbeteren
Een Ledenpanel is een elegant en doeltreffend middel om de
ledenparticipatie (en daarmede ledendemocratie) van onderop te
(re)activeren. Het door Het Rode Nest ontwikkelde model is veelzijdig:
het kan breed van opzet zijn, maar ook op een enkel thema behoorlijk
diep gaan. De praktijk heeft het al laten zien, er zijn al tal van variaties
mogelijk op het basismodel, terwijl intussen ook wordt gewerkt aan
uitbreiding van mogelijkheden.

Lees verder

Noord-Hollands gewestbestuurder Bas
Sepers over ledendemocratie en de
Verenigingsraad
Haarlemmer Bas Sepers is sinds vorig voorjaar vice-voorzitter van het
bestuur van het PvdA-gewest Noord-Holland en als zodanig ook
deelnemer aan de landelijke Verenigingsraad. Daarin komen zo’n zes
keer per jaar vertegenwoordigers van de gewestelijke besturen, van de
grote afdelingsbesturen en van afdelingssamenwerkingsverbanden
bijeen. De Verenigingsraad heeft een statutaire positie als adviseur van
het Partijbestuur.

Lees verder

Gluren bij de Buren: Een oproep door Herman
Tjeenk Willink: Groter Denken, Kleiner Doen
Groter Denken en Kleiner Doen is een excellent boekje over hoe fris,
wijs en open denken over onze rechtsstaat en democratie steeds meer
onder druk is komen te staan.
Omdat we nu vlak voor de Europese Verkiezingen staan, wil ik in
onderstaande dát deel van het boekje bespreken, dat gaat over hoe en
wat Tjeenk Willink over Europa denkt,. Er volgt, in de volgende
Nieuwsbrieven, mogelijk nog een bespreking van de delen twee en
drie van dit boekje, die over de kwaliteit van de uitvoering van
overheidstaken en over de kwaliteit van de rechterlijke macht gaan. Ik
schrijf bewust “boekje” , want in kort bestek weet Tjeenk Willink heel
veel rijpe en diep doordachte opvattingen te verwoorden over deze
zeer belangrijke vraagstukken.

Lees verder

Van onze correspondent in Brussel: De
overwinning van Frans Timmermans
De overwinning van de PvdA is een overwinning van Frans
Timmermans, zeker. Hij is bekend, eloquent en vertelt verhalen die
tegelijk verbinden en verbeelden. Maar nog meer dan de persoon, is
het een overwinning van de ambitie. Waar de afgelopen campagnes
van de PvdA, en in zekere zin ook het kabinetsbeleid van Rutte II, in
het kader stonden van het lokale, kleine, particuliere, verbreedde deze
campagne de blik. Het cliché van 'Brussel' dat een supranationale
macht is die al het lokale wil uitdoven is nooit echt waar geweest.
Sterker, de EU is gefundeerd op eenheid in diversiteit en heeft vaak
opgetreden als beschermer van regionale eigenheid tegen nationale
eenmakingsdrang. Bovendien zijn ook lokale vragen niet langer los te
zien van wereldwijde trends, en alles wat daartussen ligt.

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: Partijbestuur start
evaluatie ledendemocratie!
Het is eindelijk zo ver! Het partijbestuur heeft een commissie
Ledendemocratie ingesteld. Het Rode Nest is vanwege haar
expertise en betrokkenheid uitgenodigd om zitting te nemen in de
commissie.
De belangrijkste taken van de commissie zijn in de komende maanden
de evaluatie van en het advies over de ledendemocratie uitvoeren. Dit
moet uiteindelijk op het congres van 2020 leiden tot een bespreking
over dit onderwerp.

Lees verder

Ingezonden stuk: ‘Wees niet stil, wij zijn met
velen’ – Over de nieuwe jeugd en de oude
PvdA
Het lijkt erop dat het maar niet echt tot ‘de politiek’, tot de PvdA, tot
ons, de ouderen wil doordringen. We wekken de indruk dat wij echt
spreken, maar ik ervaar vooral onze oorverdovende stilte, terwijl de
woorden van jonge mensen steeds luider gaan klinken en hun
stemgedrag niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.

Lees verder

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

