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Inleiding 
De leden hebben het binnen de PvdA voor het zeggen. Samen bepalen we de koers en standpunten van onze partij, dat is in de 
kern Ledendemocratie. Wij willen een levendige partij zijn, waar volop ruimte is voor discussie en de uitwisseling van ideeën en 
standpunten centraal staat. Zowel tussen leden onderling als met mensen van buiten onze partij. Daarom is het belangrijk dat 
leden daarvoor voldoende mogelijkheden hebben en zich uitgenodigd voelen om mee te doen. Die ruimte moet er zijn voor 
iedereen, niet alleen voor de sterkste stem. Leden willen graag betrokken worden bij de partij, ze willen in dialoog gaan en hun 
mening geven. Als je leden het gevoel geeft dat hun mening gewaardeerd wordt, stijgt daarmee voor hen het gevoel van er bij 
horen en dat is meestal één van de redenen waarom men lid is geworden. En een lid dat zich gewaardeerd voelt, zal niet zo snel 
het lidmaatschap opzeggen. 
 
Op verzoek van het partijbestuur is door de werkgroep Ledendemocratie een enquête over ledendemocratie opgesteld. Dit om te 
weten hoe de leden betrokken willen zijn, waar zij over willen meepraten en beslissen, alsmede of de huidige manieren daarvoor 
toereikend zijn. 
 
De werkgroep Ledendemocratie gaat met de uitkomsten van deze enquête aan de slag. Op 16 november vindt er een ledendag 
plaats. Daar zal een sub-sessie worden georganiseerd over ledendemocratie. Ook komen daarbij de evaluatieresultaten aan de 
orde als startpunt voor verdere discussie over de ledendemocratie. De werkgroep wil haar definitieve adviezen begin volgend jaar 
op het congres presenteren. 
 
Het Rode Nest, een onafhankelijke werkgroep op het gebied van ledendemocratie, is vanwege haar expertise nauw betrokken 
geweest. Dit niet alleen bij het opstellen van de vragenlijst, maar ook bij de analyse van de uitkomsten. Deze rapportage van de 
uitkomsten is ook door het Rode Nest verzorgd. 
 
Na deze inleiding volgt in de rapportage eerst de samenvatting van de uitkomsten, de conclusies en de aanbevelingen vanuit het 
Rode Nest. Daarna volgen de gedetailleerde analyses. 
 
 
Samenvatting 
Aan de ledenraadpleging hebben, ondanks de vakantieperiode en problemen met de communicatie, 2.298 leden deelgenomen. 
Deze groep is representatief voor de PvdA-leden. Er is een grote waardering voor ledendemocratie en dit (vragenlijst) initiatief. Ook 
komt de expliciete wens om terugkoppeling, transparantie, een vervolg en een dialoog duidelijk naar voren alsmede de verdere 
ondersteuning van het belang van ledendemocratie. De communicatie en informatie m.b.t. de ledendemocratie worden als niet 
goed ervaren. 
 
Een ruime meerderheid van de respondenten wil gebruik maken van de ledenrechten. Een krappe meerderheid heeft het gevoel 
dat het zin heeft om zijn of haar inbreng binnen de partij te leveren. Daarbij is het opvallend dat dit vooral geldt voor de inbreng op 
het lokale en regionale niveau en dat men minder positief is voor wat betreft de inbreng op het landelijke niveau. Een ruime 
meerderheid van de respondenten vindt het een goede zaak dat een gewest voorafgaand aan een PvdA-congres een voorcongres 
als voorbereidingsbijeenkomst organiseert. Er is behoefte aan een online discussie- en brainstormplatform waar leden vrij met 
elkaar kunnen discussiëren en overleggen. Een grote meerderheid van de respondenten vindt het een goed idee als de partij vanuit 
afdeling, gewest en landelijk een ledenpanel organiseert om leden regelmatig naar hun mening te vragen. Leden willen graag 
betrokken worden bij de partij, ze willen in dialoog gaan en hun mening geven.  
 
Uit de opmerkingen van de respondenten over de digitale hulpsystemen blijkt vooral de waardering hiervoor en het belang dat aan 
ledendemocratie wordt gehecht. Hierbij scoort de Ledenkamer (voor het indienen van moties en amendementen) echter het 
slechtst. De respondenten ervaren veel problemen met de overzichtelijkheid, het steun verwerven bij moties & amendementen 
alsmede de mogelijkheid van een vrije digitale discussie en meningsvorming. Het motievolgsysteem wordt gemist. Belangrijk 
verbeterpunten bij de digitale hulpsystemen zijn de communicatie, informatie en ondersteuning, welke als niet goed worden 
ervaren. 
 
Een ruime meerderheid van de respondenten is er op tegen dat niet-leden over standpunten van de partij, over kandidaten en 
lijsttrekkers zeggenschap krijgen. Dat wordt gezien als een ondermijning van het ledenrecht, de toegevoegde waarde van het 
lidmaatschap van de partij.  
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de behoefte aan een regelmatige dialoog over politieke onderwerpen, de zorgen over de 
ideologische richting of koers van onze partij (over de jaren), de zorgen over het functioneren van de landelijke en lokale 
organisaties van onze vereniging, het beter betrekken van jongeren én ouderen alsmede om niet alleen de focus op digitale 
communicatie, maar ook op fysieke communicatie te leggen. 
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Conclusies 
We kunnen op basis van de analyses van de uitkomsten van deze ledenenquête de volgende conclusies trekken: 
1. Representativiteit van het onderzoek: de respondenten van de PvdA Vragenlijst Evaluatie Ledendemocratie Zomer 2019 zijn 

representatief voor de PvdA leden.  
2. Slechts 30% van de respondenten zegt te weten wat ledenrechten feitelijk inhouden, daarnaast is er een te grote groep (54%) 

die slechts enigszins weet wat de ledenrechten binnen de PvdA zijn, en nog eens 16% aangeeft in het geheel geen weet te 
hebben van inhoud en de betekenis van de ledenrechten. En dat, terwijl de behoefte om van die ledenrechten gebruik te 
maken, er wel degelijk is (54%). Hier ligt voor de partij een opdracht om daar een grote verbetering in aan te brengen. Dat 
geldt ook voor de uitkomst dat voor 44% niet, of niet geheel duidelijk is hoe de ledenrechten kunnen worden toegepast. 
Vanuit oogpunt van een vereniging met oog voor ledendemocratie een ontoelaatbare situatie. 

3. Wat betreft het betrokken willen zijn bij de politieke standpunten geeft 55% aan dit in dezelfde mate te willen zijn als nu het 
geval (zijn wel min of meer tevreden met de voor hen bestaande toestand), maar 31% zou die mate van betrokkenheid wel 
degelijk willen opvoeren. In de toelichting op deze vraag geeft deze laatste groep een scala aan opties, waar bij de verdere 
uitwerking en voorstellen ter verbetering van de ledendemocratie uit geput kan worden. 

4. Een krappe meerderheid heeft het gevoel dat het zin heeft om zijn of haar inbreng binnen de partij te leveren. Daarbij is het 
opvallend dat dit vooral geldt voor de inbreng op het lokale en regionale niveau en men minder positief is wat betreft de 
inbreng op het landelijke niveau. 

5. Van de digitale hulpsystemen om online de ledendemocratie te faciliteren scoort de Ledenkamer (voor het indienen van 
moties en amendementen) het slechtst. De respondenten ervaren veel problemen en de punten Overzichtelijkheid, Steun 
verwerven bij moties en amendementen en de Mogelijkheid tot digitale discussie en meningsvorming scoren slecht. Verder 
worden gebrekkige communicatie, terugkoppeling en verantwoording naar de leden en de gebruiksvriendelijkheid als 
negatieve punten genoemd. De wens van een totaal nieuw systeem en het permanent openstellen van de Ledenkamer komen 
duidelijk naar voren. 

6. Het gebruik van het Stemlokaal (bestemd voor het stemmen over moties en amendementen voor congres en ledenraad die 

voldoende steun hebben gekregen) wordt als positief ervaren. De leden vinden dat er, om het gebruik ervan te stimuleren, 

meer informatie en voorlichting gegeven moet worden. 

7. Het gebruik van PvdAstemt.nl (bestemd voor stemmingen tijdens het congres of ledenraad, waarbij ook vanuit huis gestemd 

kan worden) wordt als positief ervaren. De opzet om leden ook de mogelijkheid te bieden om van hun stemrecht gebruik te 

maken ook al zijn ze niet fysiek op het congres aanwezig, slaat aan. Ook hier geldt echter dat om het gebruik ervan te 

stimuleren meer informatie moet worden verstrekt. 

8. Uit de opmerkingen van de respondenten over de digitale hulpsystemen blijkt vooral de waardering hiervoor en het belang 

van de ledendemocratie. In die gevallen van een negatieve waardering is het veelal te verbinden aan het gebrek aan 

informatie, ondersteuning, kennis of vaardigheden.  

9. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het een goede zaak dat een gewest voorafgaand aan een PvdA-congres 

een voorcongres als voorbereidingsbijeenkomst organiseert. Lang niet alle gewesten houden een voorcongres en de leden zijn 

er slecht van op de hoogte door onvoldoende en gebrekkige informatie. Een meerderheid vindt ook dat vooral doorgegaan 

moet worden met voorcongressen. De suggestie wordt gegeven gewesten beter op hun rol in deze te wijzen. 

10. De respondenten zijn in overgrote mate belangstellend naar het kunnen volgen van moties met een motievolgsysteem. Het 

huidige systeem voldoet niet. Men heeft duidelijk behoefte aan een systeem dat weer beschikbaar is, overzichtelijk is en dat 

ook interactief kan worden gebruikt. 

11. De meningen over een online platform waar leden met andere leden in discussie kunnen gaan, zijn verdeeld. De 

respondenten die hier geen gebruik van willen maken willen liever niet online, maar wel fysiek, met elkaar in discussie gaan. 

Vooral jongeren zouden hier relatief meer gebruik van maken. Een online platform dient gebruiksvriendelijk te zijn, met 

ruimte voor discussie – ook in de breedte – maar aan de hand van standpunten en een open agenda. Dit in een (technisch) 

veilige omgeving. Leden moeten elkaar gemakkelijk kunnen vinden voor discussie. De huidige Ledenkamer voldoet hier niet 

aan. 

12. Een opvallend grote meerderheid van de respondenten vindt het een goed idee als de partij vanuit afdeling, gewest en 

landelijk een ledenpanel organiseert om leden regelmatig naar hun mening te vragen. Met name betrokkenheid, ledenbinding 

en versterking democratische processen lijken met dit instrument versterkt te worden. Men ziet dit instrument ook van belang 

om meer jongere leden te betrekken. 

13. Uit de respons blijkt dat de leden geen voorstander zijn van het laten meebeslissen van niet-leden over de standpunten van de 

partij. Een lidmaatschap van de partij heeft juist dat beslissen als toegevoegde waarde. Er is ook geen draagvlak voor het laten 

meebeslissen van sympathisanten over de personen op de lijsten voor de verkiezingen. Er is zorg over het kapen van een 

verkiezing door mensen die geen sympathie voor de sociaaldemocratie hebben. Voor het laten meedenken van niet-leden 

bestaat geen brede consensus maar er is wel degelijk draagvlak voor het op een of andere manier zo nu en dan openzetten 

van de partijkanalen voor reacties van buiten. 

14. Veel respondenten benadrukken dat de partij (Tweede Kamerfractie en partijbestuur voorop, maar ook afdelingsbesturen en 

gewestelijke besturen) actief de deskundigheid van de leden moet raadplegen: niet wachten, maar vragen. En vervolgens laten 

zien, dat die deskundigheid benut is. 

15. Er is grote waardering voor dit (vragenlijst) initiatief. Ook komt de expliciete wens om terugkoppeling, transparantie, een 

vervolg en een dialoog duidelijk naar voren en verdere ondersteuning van het belang van ledendemocratie. 
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16. Er wordt aandacht gevraagd voor: de behoefte aan een regelmatige dialoog over politieke onderwerpen en zorgen over 

ideologische richting of koers van onze partij (over de jaren), zorgen over het functioneren van de landelijke en lokale 

organisatie van onze vereniging, het beter betrekken van jongeren én ouderen en niet alleen de focus op digitaal. 

17. Ledendemocratie wordt als goed en belangrijk ervaren. Nadrukkelijk wordt gevraagd hier meer aandacht aan te geven en dit 

ook op lokaal niveau meer in te zetten. 

18. De communicatie, informatie en ondersteuning m.b.t. de ledendemocratie worden als niet goed ervaren. Dit beïnvloedt het 

algemeen oordeel over middelen en mogelijkheden om de ledendemocratie toe te passen, negatief. 

19. Techniek en organisatie van de ledendemocratie kan nog veel beter. Veel leden willen heel graag meer over alles en nog wat 

met elkaar kunnen discussiëren. Zeker ook fysiek, maar ook online mits interactief.  
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Aanbevelingen 
Het Rode Nest heeft als een onafhankelijke denk- en ontwikkeltank m.b.t. de ledendemocratie binnen de PvdA met veel plezier en 
overgave meegeholpen om deze evaluatie van de ledendemocratie tot stand te brengen en de uitkomsten te analyseren. Het 
neemt de vrijheid om op basis van de uitkomsten enkele aanbevelingen te doen.  
 
1. De uitkomsten van deze ledenenquête dienen teruggekoppeld te worden naar alle leden van de PvdA, ongeacht of men wel of 

niet heeft deelgenomen aan deze ledenraadpleging. Deze informatie over de uitkomsten ook onder aandacht te brengen van  
leden  die zijn aangewezen op schriftelijke informatievoorziening. 

2. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en het gesprek daarover met de leden dient een actieplan voor de verdere 
uitwerking en versterking van de ledendemocratie te komen waar de leden zich op het congres in 2020 zich over uit kunnen 
spreken. 

3. Voor de verdere uitwerking en versterking van de ledendemocratie dienen door het partijbestuur voldoende financiële 
middelen ter beschikking worden gesteld. Niet alleen voor de verdere ontwikkeling van digitale hulpsystemen, maar ook voor 
voorlichting en begeleiding. 

4. Het lidmaatschap is geen vanzelfsprekendheid. Mensen sluiten zich als lid aan omdat het lidmaatschap iets aantrekkelijks te 
bieden heeft. Leden willen graag betrokken worden bij de partij, ze willen in dialoog gaan en hun mening geven. Als je leden 
het gevoel geeft dat hun mening gewaardeerd wordt, stijgt daarmee voor hen het gevoel van er bij horen en dat is meestal 
één van de redenen waarom men lid is geworden. En een lid dat zich gewaardeerd voelt, zal niet zo snel het lidmaatschap 
opzeggen. De kern van de ledendemocratie: de leden hebben het binnen de PvdA voor het zeggen. Samen bepalen we de 
koers en standpunten van onze partij. 

5. Van de digitale hulpsystemen voor de ledendemocratie functioneert de Ledenkamer (voor het indienen van moties en 
amendementen) in de huidige vorm het slechtst. Dit systeem dient aangepast c.q. vernieuwd te worden. 

6. Een groot punt van aandacht is een veel doeltreffender communicatie, informatie en ondersteuning m.b.t. alle aspecten van 
de ledendemocratie. 

7. Het partijbestuur dient te faciliteren dat afdelingen, gewesten en andere PvdA-organisaties ook de digitale hulpsystemen 
kunnen inzetten, waardoor zij bijvoorbeeld ook kunnen beschikken over de mogelijkheid van thuis stemmen. 

8. Een volgende stap in de ledendemocratie is het organiseren vanuit afdeling, gewest en landelijk een ledenpanel om leden 
regelmatig naar hun mening te vragen. Met name betrokkenheid, ledenbinding en versterking democratische processen lijken 
met dit instrument versterkt te worden, evenals het betrekken van meer jongere leden. Besturen gaan, in een geregisseerd 
vraag- en antwoord-stramien, in gesprek met hun leden. Het ledenpanel is een voorbeeld hoe door de wisselwerking tussen 
leden en bestuurders de partij aan kracht wint.  

9. Het motievolgsysteem dient hersteld en vernieuwd te worden. Dit om de leden (beter) inzicht te geven in de voortgang van de 
moties. 

10. Het opzetten van een online discussie- en brainstormplatform dient eerst in een experiment nader gedefinieerd te worden. 
Ook is het van groot belang dat dit, net zoals in het vervolg elk ICT-systeem, voor het in productie nemen eerst goed getest 
moet gaan worden. Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen dient structureel met prototypen en testen te worden gewerkt. 

11. Voor het inzetten van ledendemocratie is het van belang dat de partij weer responsief moet worden op wat leden vinden en 
willen en waar ze naartoe willen. Het beter betrekken van jongeren én ouderen en het niet uitsluitend digitaal uitvoeren zijn 
voor de komende tijd ook belangrijke aandachtspunten.  
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Respons 
Het ledenonderzoek Ledendemocratie werd aangekondigd via een algemene ledenmail waarin ook een oproep en link zat om hier 
aan deel te nemen.  
De enquête was van 21-07-19 t/m 06-09-19 “live”. In totaal hebben 2.298 leden deelgenomen. Aangezien de ledenmail naar 32.348 
is verstuurd, is dit een respons van 7,1%. Dit is geen hoge score. Dit is vooral veroorzaakt doordat er meerdere malen geen 
specifieke uitlegtekst over de enquête was opgenomen en geen persoonlijke link voor de uitnodiging. Ook dat het onderzoek in de 
vakantieperiode is gehouden heeft voor een lagere deelname gezorgd. Gelukkig hebben de leden die wel hebben deelgenomen dat 
met veel enthousiasme en betrokkenheid gedaan, gezien de vaak uitgebreide en persoonlijke toelichtingen. 
We hebben een analyse uitgevoerd of de respondenten representatief zijn voor alle leden. Om dit te kunnen uitvoeren waren er 
aan het begin van de vragenlijst enkele vragen m.b.t. persoonlijke achtergrond van de respondent opgenomen. Die uitkomsten 
hebben we vergeleken met de statistieken van het totale ledenbestand. 
 
 
Lidmaatschap 
De uitkomsten van de enquête geven de volgende verdeling van de respondenten naar de duur van het lidmaatschap: 

 
Dit komt overeen met het ledenbestand. 
 
 
Leeftijd 
In vraag 3 werd gevraagd naar de leeftijdscategorie van de respondent: 

 
Dit vergelijken we met het ledenbestand, waarbij we een andere indeling vanuit het ledenbestand hebben: 
 

Ledenbestand  Respondenten 

t/m 20 jaar 0,8%        t/m 29 jaar 4,6% 

21-30 jaar 6,2%  30-39 jaar 5,0% 

31-40 jaar 8,4%  40-49 jaar 5,0% 

41-50 jaar 10,4%  50-59 jaar 11,4% 

51-60 jaar 16,3%  60-69 jaar 32,6% 

61 jaar en ouder 57,9%  70 jaar en ouder 41,5% 

Het is zeer opvallend dat juist de oudere leden hebben deelgenomen aan de enquête. Een verklaring hiervoor hebben we niet in de 
uitkomsten kunnen vinden. Mogelijk dat de vakantieperiode hierin een rol heeft gespeeld. 
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Gender(identiteit) 
De uitkomsten van de enquête geven de volgende verdeling van de respondenten naar gender(identiteit): 

 
Dit komt redelijk overeen met het ledenbestand. 
 
 
Gewest 
Vervolgens hebben we gevraagd in welke provincie de respondent woont: 

 
Dit komt redelijk overeen met het ledenbestand. 
 
 
Analyse respondenten 
Uit bovenstaande analyse kunnen we het volgende samenvatten: 
In vergelijking met het ledenbestand hebben relatief meer oudere leden deelgenomen, terwijl de overige achtergrondinformatie 
redelijk in overeenstemming daarmee is.  
We hebben vervolgens bekeken in hoeverre dit consequenties heeft voor de responsiviteit van de enquête. Met andere woorden: 
zijn de uitkomsten van de enquête door de geconstateerde verschillen tussen de respondenten met de leden van het ledenbestand 
nog wel representatief voor alle leden. Daartoe hebben we een diepteanalyse gedaan naar de uitkomsten per vraag en de 
herkomst van de respondenten. Die lieten alleen verschillen zien per leeftijd, maar daarin waren de jongere leden wel consistent. 
We zullen dit bij de betreffende vragen aangeven. We kunnen daarom de vraag of de uitkomsten van deze vragenlijst 
representatief zijn voor alle leden bevestigend beantwoorden. 
 
 
Ledenbetrokkenheid 
De eerste serie vragen gingen de betrokkenheid van de leden bij en over de ledendemocratie binnen de PvdA in het algemeen. 
 
 

 
Dit vormt een redelijke afspiegeling van het ledenbestand. 
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Het is duidelijk dat de respondenten die aan de enquête hebben deelgenomen zich bij de PvdA betrokken voelen. 
 

 
 
De respondenten die bij vraag 7 hadden ingevuld Geen (37%) kregen een vervolgvraag hierop: 

 
Bij Anders, namelijk… kunnen de antwoorden als volgt geclusterd worden: 
geen tijd, geen interesse of andere prioriteiten (59%), hoge leeftijd, gezondheid (24%), voel me niet thuis, onvoldoende inspirerend 
(12%) en nog onbekend in de partij (6%). 
 
De volgende vragen gingen over de ledenrechten. 
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Maar 30% van de respondenten weet wat de ledenrechten inhouden. Een meerderheid van de respondenten wil gebruik maken 
van de ledenrechten. Het gebruik daarvan is voor 55,1% van de respondenten duidelijk, maar voor een grote groep niet.  
 

 
 
Bij de volgende vraag werd om een toelichting van het antwoord gevraagd. Van de respondenten heeft 55% dat gedaan: 
 

 
 
Op vraag 12 antwoordt 55%  “in dezelfde mate als nu”. In de toelichting wordt dan vaak aangegeven op welke wijze men 
betrokken is bij de PvdA. Dat varieert sterk . Velen hebben  (of hadden)  een functie in bestuur, fractie of commissie. Anderen 
bezoeken congressen, lokale bijeenkomsten of zetten zich in op bepaalde onderwerpen.  Ook ledenraadplegingen via enquêtes en 
de Ledenkamer wordt als een goede invulling van betrokkenheid genoemd. Veel leden vinden het echter ook voldoende om 
informatie te krijgen over wat er speelt of zijn lid als een vorm van steunbetuiging, zonder de behoefte te hebben om zelf een 
actieve inbreng te hebben in de standpuntbepaling. Tot slot vormen persoonlijke omstandigheden geregeld ook een beletsel om 
actiever te kunnen bijdragen, waarbij hoge leeftijd en de oproep dat jongeren nu aan bod zijn opvallend vaak genoemd worden. 
De PvdA-leden in deze groep zijn over het algemeen tevreden met  de mogelijkheden die er zijn om hun stem te laten horen en 
invloed uit te oefenen, of hebben simpelweg vertrouwen in de PvdA-vertegenwoordigers. 
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Er is ook een grote groep PvdA-leden (31%) die “meer dan nu het geval is” betrokken wil zijn bij het bepalen van de politieke 
standpunten. De toelichting is hier vaak kritischer van toon. Het meest genoemd wordt dat men wil meedenken en 
meediscussiëren (16%)  om zo invloed uit te kunnen oefenen. Dat kan via politieke bijeenkomsten (2%) , maar vaker wordt 
gerefereerd aan online participatie/discussie (3%) enquêtes en peilingen over politieke onderwerpen (7%) en referenda, digitaal 
stemmen of de Ledenkamer (7%). Ook betere communicatie vanuit de partij wordt vaak als aandachtspunt naar voren gebracht, 
waarbij vertegenwoordigers goed benaderbaar zijn en de partij reageert op mailtjes (5%). Een flink aantal leden wil ook graag meer 
inbreng hebben vanuit hun specifieke kennis en ervaring op bepaalde gebieden (5%). Ook gebruiken nogal wat leden (8%) de 
toelichting om het belang van een specifiek onderwerp onder de aandacht te brengen. Een aantal keer wordt negatief geoordeeld 
over de regeringsdeelname en coalitievorming, mede omdat  dit dan als fnuikend voor de inbreng van leden wordt ervaren. Tot slot 
is er vaak ook kritiek op de gesloten, top down bestuurscultuur (5%). 
 
 
Stellingen over ledendemocratie  
Vervolgens werd aan de leden hun mening over de ledendemocratie binnen de PvdA gevraagd aan de hand van stellingen. 
 

 
Van de respondenten heeft 35% hierop een toelichting gegeven: 

 
 
De meerderheid lijkt te zeggen Ja, maar... 
Ik heb wel voldoende mogelijkheden om gebruik te maken van mijn ledenrechten, maar ik doe het vaak toch niet, omdat...  
En dan noemt men geen tijd, te oud, te druk, te moeilijk. En wie het wel doet is niet altijd tevreden over de feedback. 
Velen gaan liever naar bijeenkomsten om gebruik te maken van hun ledenrechten dan dat ze zich op de digitale snelweg begeven. 
Dat komt natuurlijk ook door de gemiddelde leeftijd van de respondenten. 
Een ruime meerderheid het eens is met de stelling dat er voldoende mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de ledenrechten. 
Dat komt overeen met de beantwoording van de vragen 10 en 11 (zie hier voor), ook al weet niet iedereen wat de ledenrechten 
precies inhouden (vraag 9). 

 
Ook hier heeft van de respondenten 35% hierop een toelichting gegeven: 
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Het beeld dat uit de toelichting naar voren komt is dat: 
▪ het voor een groot aantal reacties afgegeven door de onderscheiden respondenten die geen antwoord zijn op de gestelde 

vraag maar persoonlijke opvattingen en meningen zijn; 
▪ de overige reacties een behoorlijk gespreid en digitaal beeld zien van ‘believers’ en ‘non-believers’ in de digitale 

ledenraadpleging; 
▪ opvallend is het aandeel positieve reacties voor wat betreft het lokale en soms het regionale niveau en het aandeel negatieve 

voor het landelijke niveau. 
 
 
Digitale hulpsystemen ledendemocratie 
Op dit moment zijn er drie digitale systemen operationeel om de online ledendemocratie te faciliteren: 
▪ Ledenkamer (bestemd voor het indienen van moties en amendementen); 
▪ Stemlokaal (bestemd voor het stemmen over moties en amendementen voor congres en ledenraad die voldoende steun 

hebben gekregen); 
▪ PvdAstemt.nl (bestemd voor stemmingen tijdens het congres of ledenraad, waarbij ook vanuit huis gestemd kan worden). 
Hierover gingen de volgende vragen. 
 

 
 

 
 
Ledenkamer 
De respondenten die bij vraag 18 hadden aangegeven dat zij gebruik gemaakt hebben van de Ledenkamer (slechts 16%!) kregen 
nog enkele vervolgvragen over de Ledenkamer. 
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De respondenten die gebruik hebben gemaakt van de Ledenkamer wisten in grote meerderheid wat de rol van de Ledenkamer is. 
 

 
Bij Anders, namelijk… werd vooral Contact met andere leden genoemd. 
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De antwoorden van de optie Anders, namelijk… slaan vooral op de gebrekkige communicatie, de wens van een totaal nieuw 
systeem, terugkoppeling en verantwoording naar de leden, het permanent openstellen van de Ledenkamer en de 
gebruiksvriendelijkheid. 
 
Het is goed om de antwoorden van de vragen 21 en 22 in samenhang met elkaar te zien. Vooral de punten Overzichtelijkheid, Steun 
verwerven bij moties en amendementen en de Mogelijkheid tot digitale discussie en meningsvorming scoren slecht.  
 

 
Dit is geen goede score, waarvoor in de antwoorden van de vragen 21 en 22 verklaringen worden gegeven. 
 
Van de respondenten heeft 5% hierop een toelichting gegeven: 
 

 
Hieruit blijkt dat de respondenten die dit hebben toegelicht vooral behoefte hebben aan zo’n platform. De Ledenkamer werkt, 
maar dat wordt zowel positief als negatief ervaren. Vele tekortkomingen worden in de toelichting opgesomd. 
 
Van de respondenten heeft 84% geen gebruik gemaakt van de Ledenkamer. Zij kregen ook een vervolgvraag om een nader beeld 
hiervan te krijgen.  
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Bij de antwoorden van de optie Anders, namelijk… gaat het vooral om geen behoefte, andere prioriteiten, weinig inspirerend en net 
lid. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat van de digitale hulpsystemen de Ledenkamer het slechtst scoort. De respondenten ervaren 
veel problemen en de punten Overzichtelijkheid, Steun verwerven bij moties en amendementen en de Mogelijkheid tot digitale 
discussie en meningsvorming scoren slecht. Verder worden gebrekkige communicatie, terugkoppeling en verantwoording naar de 
leden en de gebruiksvriendelijkheid als negatieve punten genoemd. De wens van een totaal nieuw systeem en het permanent 
openstellen van de Ledenkamer komen ook duidelijk naar voren. 
 
 
Stemlokaal 
De respondenten die bij vraag 18 hadden aangegeven dat zij gebruik gemaakt hebben van het Stemlokaal (37%) kregen nog enkele 
vervolgvragen over het Stemlokaal. 
 

 
De respondenten die gebruik hebben gemaakt van het Stemlokaal wisten in grote meerderheid wat de functie van het Stemlokaal 
is. 
 

 
 
Dit zijn goede scores. 
 
Van de respondenten heeft 63% geen gebruik gemaakt van het Stemlokaal. Zij kregen ook een vervolgvraag om een nader beeld 
hiervan te krijgen.  
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Bij de antwoorden van de optie Anders, namelijk… gaat het vooral om gebrek aan informatie, geen behoefte, andere prioriteiten, 
weinig inspirerend en net lid. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het gebruik van het Stemlokaal positief wordt ervaren, maar dat om het gebruik ervan te 
stimuleren meer informatie gegeven moet worden. 
 
 
PvdAstemt.nl 
De respondenten die bij vraag 18 hadden aangegeven dat zij gebruik gemaakt hebben van PvdAstemt.nl (37%) kregen nog enkele 
vervolgvragen over PvdAstemt.nl. 
 

 
 
De respondenten die gebruik hebben gemaakt van PvdAstemt.nl wisten in grote meerderheid wat de functie van het Stemlokaal is. 
 
Bij de volgende vraag werd gevraagd of de respondent PvdAstemt.nl had gebruikt op het congres of elders, bijvoorbeeld vanuit 
huis. Bij dat laatste was men dus niet zelf op het congres aanwezig, maar volgde men het congres via de live stream. 

 
Hieruit blijkt duidelijk dat de opzet van PvdAstemt.nl, namelijk om leden ook de mogelijkheid te beiden om van hun stemrecht 
gebruik te maken ook al zijn ze niet fysiek op het congres aanwezig, aanslaat, al kan daar nog wel een tandje bij. 
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Dit zijn goede scores. 
 
Van de respondenten heeft 63% geen gebruik gemaakt van PvdAstemt.nl. Zij kregen ook een vervolgvraag om een nader beeld 
hiervan te krijgen.  

 
Bij de antwoorden van de optie Anders, namelijk… gaat het vooral om dat zij het stemmen willen overlaten aan leden die op het 
congres zijn of aan het bestuur, verder gebrek aan informatie, geen behoefte, andere prioriteiten en net lid. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het gebruik van PvdAstemt.nl positief wordt ervaren en dat de opzet om leden ook de 
mogelijkheid te bieden om van hun stemrecht gebruik te maken ook al zijn ze niet fysiek op het congres aanwezig, aanslaat. Ook 
hier geldt echter dat om het gebruik ervan te stimuleren meer informatie moet worden verstrekt. 
 
Vervolgens werden aan alle respondenten gevraagd of zij nog verdere opmerkingen hadden over de digitale hulpsystemen van de 
ledendemocratie. In totaal hebben 721 respondenten (31%) dat gedaan. Dit geeft aan dat partijleden graag willen meedoen, in 
dialoog willen gaan en hun mening geven. 

 
Een aantal categorieën antwoorden springen er duidelijk bovenuit: 
1. De waardering voor dit initiatief. Meestal positief en in die gevallen van een negatieve waardering is het veelal te verbinden 

aan gebrek aan informatie, ondersteuning, kennis of vaardigheden; 
2. De enorme behoefte aan het interactieve debat. Zowel digitaal als fysiek. Zelf onderwerpen kunnen agenderen; 
3. De waardering en het belang van de ledendemocratie. Dit is soms zelfs gekoppeld aan een visie op democratie, organisatie, 

functionaliteit van de hulpsystemen en de toekomst van de vereniging/partij. Interesse om deze systemen ook lokaal te 
kunnen inzetten; 

4. Een sterke behoefte aan betere communicatie over, goed vindbare informatie over en goede ondersteuning bij de systemen; 
5. Een betere ergonomie van de systemen. Dit onvermijdelijke antwoord is soms te relateren aan de (veelvoudige) systemen zelf, 

maar vaak ook aan gebrek aan informatie, ondersteuning, kennis of vaardigheden. V.w.b. de gebruikte systemen zelf 
(ledenkamer, stemkamer, enz.) wordt gesignaleerd dat deze, inclusief Mijn PvdA, sterk gefragmenteerd zijn. Meerdere losse 
websites, systemen, voorkomens, begrippen, enz. Breng deze systemen meer bij elkaar; 

6. Er wordt aandacht gevraagd voor de volgende zaken: 
a. Het beter betrekken van jongeren én ouderen; 
b. Het uitsluiten van niet of minder computer en internet vaardige leden; 
c. Het beter opvangen van nieuwe leden, in het bijzonder m.b.t. ledendemocratie (systemen). 
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Voorcongres 
Als onderdeel van de ledendemocratie is in de reglementen van de partij opgenomen dat de gewesten een taak hebben tot het 
organiseren en faciliteren van voorcongressen. Dit zijn bijeenkomsten waar leden de agenda van het congres voorbereiden en 
samen aan moties of amendementen kunnen werken. Gewesten kunnen dit eventueel samen doen. De volgende vragen gingen 
hierover. 
 

 
Dit is een positieve score! 
 

 
Hieruit blijkt dat niet alle gewesten een voorcongres organiseren en dat bijna 63% van de respondenten aangeeft niet te weten of 
het gewest wel of geen voorcongres heeft georganiseerd.  
 
De respondenten die bij deze hadden aangegeven dat hun gewest een voorcongres heeft georganiseerd (31%) kregen een 
vervolgvraag:  

 
Als de respondenten bij deze vraag Nee (79%) hadden geantwoord, kregen ze een vervolgvraag: 
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Bij de antwoorden van de optie Anders, namelijk… werden vooral andere prioriteiten, gezondheid, leeftijd benoemd. 
 

 
Dit is een hoge score! 
 
Vervolgens werden aan alle respondenten gevraagd of zij nog verdere opmerkingen hadden over het voorcongres. In totaal hebben 
240 respondenten (10%) dat gedaan. 

 
Bij de antwoorden welke vele zaken aanstippen vonden vele leden de procedure onduidelijk, terwijl ook gezegd werd dat het 
houden van een voorcongres door het gewest eigenlijk verplicht zou moeten worden gesteld. De willekeur nu leidt tot 
onduidelijkheid. Ook het punt van de communicatie werd veelvuldig aangestipt: door onvoldoende en gebrekkige informatie blijft 
er veel onduidelijk. Een meerderheid van de respondenten vindt dat vooral met de voorcongressen doorgegaan moet worden. Op 
deze manier het congres voorbereiden ervaart zij als goed. Maar veel hangt af van het gewestelijk bestuur en niet iedereen is er 
positief over dat zij dat goed kunnen organiseren. Er waren echter ook respondenten die vonden dat de voorcongressen afgeschaft 
moeten worden, al was dat een minderheid. Zij vonden het vooral discussie in de marge. 
 
 
Motievolgsysteem 
Het is belangrijk dat leden de voortgang van de uitvoering van de aangenomen moties van het congres kunnen blijven volgen. 
Hiervoor is op Mijn PvdA in de rubriek Documenten – Congres een document gepubliceerd met de stand van zaken van de moties. 
De volgende vragen gingen hierover. 
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Vervolgens werd gevraagd hoe de leden het liefst geïnformeerd willen worden over de voortgang van de uitvoering van de moties. 
In totaal hebben 432 respondenten (19%) dat gedaan. 
 

 
De respondenten zijn in overgrote mate belangstellend naar het kunnen volgen van moties. Het huidige MotieVolgSysteem lijkt niet 
erg bekend te zijn: inhoudelijk lijkt men immers wel om een dergelijk systeem te vragen, maar slechts 12x maal werd expliciet dit 
reeds bestaande systeem genoemd. Een overgrote meerderheid van de respondenten wil iets in digitale vorm hebben, terwijl 
slechts 13x uitdrukkelijk gevraagd wordt om een schriftelijke vorm van terugrapportage. Vaak wordt er gevraagd om een ‘getrapt’ 
systeem, waarbij men een eerste bericht krijgt, waarin de mogelijkheid moet bestaan om door de klikken naar 
verdiepingsinformatie. Die eerste berichtgeving mag in het algemeen door middel van mail of digitale nieuwsbrieven, of soms via 
WhatsApp (pushberichten). Verdiepingsinformatie zou dan geplaatst moeten zijn op platforms als de website of specifieke 
platforms zoals MijnPvdA of het MotieVolgsysteem. Men heeft duidelijk behoefte aan een systeem dat overzichtelijk is; rubricering 
van moties in een overzicht is dan ook zeer gewenst. De gevraagde informatie behelst voornamelijk: 
▪ Titel en inhoud van de motie, 
▪ Bijeenkomst en datum van indiening, 
▪ Motie-eigenaar en planning (met name het toewijzen van een ‘motie-eigenaar’, zowel als een duidelijke uitvoeringsplanning, 

worden vaak genoemd), 
▪ Status en wijze van afhandeling. 
Het moet met weinig handelingen de gewenste informatie geven, beperkt tot wat men individueel relevant vindt: 
▪ Op gewenste onderwerpen, en 
▪ Op hoofdlijnen, dan wel doorklikkend naar detailniveau. 
Er is behoefte om het motievolgsysteem interactief te kunnen gebruiken; het moet niet alleen de status vermelden, maar ook de 
mogelijkheid om op basis van de specifieke motie met relevante mensen in contact te kunnen komen. 
Een substantieel aantal respondenten is van mening dat er, naast een vorm van voortgangsrapportage, ook op bijeenkomsten, m.n. 
congressen en politieke ledenraden, een mondelinge verantwoording over de moties moet plaatsvinden. Deze zou gegeven 
moeten worden door partijbestuur dan wel volksvertegenwoordigers. 
Zorg voor een integratie van de verschillende data- en communicatiemiddelen, zodat men eenvoudig van het een naar het andere 
kan navigeren, en men door de bomen van MijnPvdA, Motievolgsysteem, PvdA-website, Ledenkamer, PvdA Stemt en de veelheid 
aan mails en Nieuwsbrieven het bos van de PvdA niet meer ziet. 
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Ondanks dat de overgrote meerderheid van de leden een digitale vorm van terugkoppeling wenst, lijkt in het kader van inclusiviteit 
noodzakelijk om voor een beperkte groep mensen een ‘papieren’ vorm beschikbaar te houden. 
 
 
Online platform 
Onderdeel van de resolutie Ledendemocratie van het PvdA-congres januari 2015 is het besluit dat er een Online Platform komt. Het 
rapport van de commissie Noten van 2013 lanceerde dit. Op dat Online Platform ontmoeten leden elkaar voor meningsvorming. Dit 
is ook de plaats waar onderwerpen, concept-moties en amendementen worden bediscussieerd. Alle PvdA-leden kunnen onder 
eigen naam hieraan deel nemen. De volgende vragen gingen hierover. 
 

 
Bij nadere analyse van dit antwoord blijkt dat de jongere respondenten hier relatief meer gebruik van zouden maken. 
 
In de vervolgvraag werd gevraagd naar welke eisen een dergelijk platform zou moeten hebben. In totaal hebben 401 respondenten 
(17%) hierop antwoord gegeven. 

 
 
Over het algemeen zien de respondenten een platform voor zich wat gebruiksvriendelijk is, met ruimte voor discussie – ook in de 
breedte – maar aan de hand van standpunten. Dit in een (technisch) veilige omgeving én (sociaal) veilig door gebruik te maken van 
een moderator die (ook) een respectvolle discussie faciliteert. 
 
Aan de respondenten die bij vraag 43 geantwoord hebben geen gebruik te maken van een online platform om met andere leden in 
discussie te gaan (40%) werd een vraag gesteld waarom zij dat niet willen. 
 

 
Bij de antwoorden van de optie Anders, namelijk… werd genoemd dat ze een online platform te onpersoonlijk te vinden. Menigeen 
rept over eerdere ervaring(en) met andere fora of websites, waar de online discussie vaak bij discussiëren blijft – hierdoor niet tot 
een conclusie of standpunt leidt – en/of met enige regelmaat ontspoort in onwenselijk/onrespectvol “internetgeklep”. Ook zouden 
het veelal dezelfde mensen zijn die op dergelijke fora te vinden zijn. Ook werden geen tijd, liever face-to-face discussies en niet 
online, geen behoefte, leeftijd en digibeet genoemd. 
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Ledenpanel 
De volgende serie vragen ging over het inzetten van ledenpanels. Het inzetten van digitale ledenpanels, zoals deze vragenlijst, 
waarin groepen leden met enige regelmaat hun mening wordt gevraagd over actuele onderwerpen, biedt kansen om meer leden 
meer te betrekken bij de afdeling of het gewest. 
 

 
 

 
Bij nadere analyse van dit antwoord blijkt dat de jongere respondenten hier relatief meer gebruik van zouden maken. 
 
Vervolgens werden aan alle respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. In totaal hebben 642 respondenten (28%) dat 
gedaan. 
 

 
 
Er is intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reacties te geven bij de antwoorden. Het zijn veelal positieve bevindingen 
en dit tezamen met de hoge respons geeft dit hoge mate van positieve ervaringen weer. 
Met name betrokkenheid, ledenbinding en versterking democratische processen lijken met dit instrument versterkt te worden. 
Diverse mensen waarschuwen voor werkdruk en belasting van de reeds actieve kleine groep leden die de partij dragen. Men 
waarschuwt dat het niet ten koste moet gaan van discussies in afdelingen en in de partij.  
Je kunt uit de open reacties opmaken dat men dit instrument ook van belang ziet meer om jongere leden te betrekken.  
Waarschuwing: al is er veel geantwoord, kun je uit de reacties opmaken we moeten oppassen voor te veel vragen. 
 
De respondenten die bij vraag 46 hadden aangegeven dat hun afdeling of gewest een ledenpanel heeft georganiseerd (14%) kregen 
nog enkele vervolgvragen hierover. 
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Vanuit het oogpunt van de ledendemocratie is het goed dat de meerderheid heeft deelgenomen het ledenpanel. 
 

 
Dit is een zeer sterke score! 
 

 
Bij de antwoorden van de optie Anders, namelijk… werd weinig toelichting gegeven: geen tijd, leeftijd en geen behoefte werden het 
vaakst genoemd. 
 
 

 
Dit zijn opvallend hoge scores! Vanuit het oogpunt van de ledendemocratie moet dit als erg positief worden aangemerkt. Dat het 
gewest achterblijft bij afdeling en landelijk is wel te verklaren: de betrokkenheid van een gemiddeld lid bij een gewest ligt over het 
algemeen wat lager.  
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Ledendemocratie in de toekomst 
Tot slot werden enkele vragen over de ledendemocratie in de toekomst gesteld. 
 

 
Bij degenen die de optie Anders, namelijk… hebben ingevuld, gaven niet echt een andere mogelijkheid maar vaak een toelichting  
op hun vorige antwoord of een algemene opmerking. 
 
 

 
 
Vervolgens werden aan de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. In totaal hebben 1.070 respondenten (47%) dat 
gedaan. 
 

 
Uit de respons blijkt dat de leden geen voorstander zijn van het laten meebeslissen van niet-leden over de standpunten van de 
partij. Een lidmaatschap van de partij heeft juist dat beslissen als toegevoegde waarde. Er is ook geen draagvlak voor het laten 
meebeslissen van sympathisanten over de personen op de lijsten voor de verkiezingen. Er is zorg over het kapen van een verkiezing 
door mensen die geen sympathie voor de sociaaldemocratie hebben.  
Voor het laten meedenken van niet-leden bestaat geen brede consensus maar er is wel degelijk draagvlak voor het op een of 
andere manier zo nu en dan openzetten van de partijkanalen voor reacties van buiten. Dit verdient eigenlijk een vervolg vraag 
waarbij specifiek gemaakt wordt hoe dat meedenken vorm zou kunnen krijgen. 
 
Nieuwe ideeën 
In de volgende vraag werd gevraagd naar suggesties van de leden voor nieuwe ideeën om verder vorm te geven aan de 
ledendemocratie. In totaal hebben 816 respondenten (36%) dat gedaan. 
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Veel respondenten benadrukken dat de partij (Tweede Kamerfractie en partijbestuur voorop, maar ook afdelingsbesturen en 
gewestelijke besturen) actief de deskundigheid van de leden moet raadplegen: niet wachten, maar vragen. En vervolgens laten 
zien, dat die deskundigheid benut is. 
Verder worden vele suggesties gedaan, zoals: houd het simpel, doorgaan met ledendemocratie, bijeenkomsten beleggen en de 
straat op gaan, PvdAstemt.nl ook gebruiken voor lokale en gewestelijke vergaderingen, meer uitleg en voorlichting over de 
ledendemocratie, regelmatig dit soort van ledenenquêtes doen en veel meer aan ledenraadpleging doen, wees transparant en 
meer open, meer en betere communicatie en voorlichting vanuit het partijbureau, discussiefilmpjes maken, digitale ideeënbus, 
dichter naar de leden, betrokkenheid vergroten door meer initiatieven van onderop toe te laten, het organiseren van inspirerende 
bijeenkomsten, maak een PvdA app, doe meer met themagroepen, het is belangrijk om meer jongeren er bij te betrekken, er is 
vraag naar meer bijeenkomsten, maar men ergert zich aan bijvoorbeeld de gesloten groepjes ouwe jongens, zorg voor 
terugkoppeling wat er met inbreng gebeurt, aandacht voor oudere leden, niet alleen de focus op digitaal, enzovoorts. 
 
 
Slotvraag 
 

 
In de slotvraag konden de respondenten een nadere toelichting geven op de gedane antwoorden, opmerkingen maken over de 
vragen of iets anders meegeven. In totaal hebben 566 respondenten dan gedaan (= 24%). Dit geeft aan dat partijleden graag willen 
meedoen, in dialoog willen gaan en hun mening geven. Dit gaat van ledendemocratie tot politieke onderwerpen. 
Een aantal categorieën antwoorden springen er duidelijk bovenuit: 
1. De zeer grote waardering voor dit (vragenlijst) initiatief; 
2. De expliciete wens om terugkoppeling, transparantie, een vervolg en een dialoog; 
3. De ondersteuning van het belang van ledendemocratie. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de volgende zaken: 
1. De behoefte aan een regelmatige dialoog over politieke onderwerpen met de PvdA-fracties; 
2. Zorgen over ideologische richting of koers van onze partij (over de jaren); 
3. Zorgen over het functioneren van de landelijke en lokale organisatie van onze vereniging; 
4. Het beter betrekken van jongeren én ouderen; 
5. Het uitsluiten van niet of minder computer en internet vaardige leden. 
De informatiebehoefte van leden is sterk individueel en kent een grote spreiding: Van meer tot minder, van volledig tot 
samengevat. Veelvoudig wordt gewezen op het belang van regelmatige fysieke bijeenkomsten of bijeenkomsten m.b.v. het 
internet. Bijeenkomsten met een open dialoog. 
 
 
 
Namens het Rode Nest, 
Hans Aertsen 


