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Ledendemocratie, de leden geraadpleegd: uitkomsten PvdA Vragenlijst Evaluatie Ledendemocratie Zomer 2019 - 
samenvatting 
 
Aanleiding en inleiding 
Met het aannemen van de resolutie Ledendemocratie (januari 2015) is weer een belangrijk moment gemarkeerd met 
betrekking tot het voor de PvdA als ledenpartij zo belangrijk fenomeen. Deze resolutie is een uitvloeisel van het rap-
port Tussen leden en leiders van de commissie Noten. De essentie van de resolutie en genoemd rapport is om leden 
meer invloed te laten uitoefenen op de besluitvorming binnen alle geledingen en op alle niveaus van de partij. Het 
moet worden gezegd, na het aannemen van de resolutie is voortvarend aan de slag gegaan om de aanbevelingen te 
vertalen naar een nieuw werkmodel ledendemocratie. 
 
Het is inmiddels 2019, hoogste tijd voor een evaluatie. Het partijbestuur heeft de werkgroep Ledendemocratie op-
dracht gegeven deze evaluatie uit te voeren. En als het gaat om ledendemocratie, dan is het ondenkbaar dat een eva-
luatie wordt uitgevoerd zonder de ervaring en mening van de leden zelf te kennen. Op dat moment komt de onafhan-
kelijke werkgroep het Rode Nest in beeld. Het Rode Nest heeft immers door middel van uitgevoerde lokale en regio-
nale ledenpanels voldoende kennis opgebouwd om een vragenlijst te ontwikkelen en de verwerking en analyse van de 
uitkomsten. In nauwe samenwerking met de werkgroep Ledendemocratie zijn vragen geformuleerd voor een in zomer 
2019 gehouden landelijke ledenraadpleging. In een  aan de werkgroep uitgebrachte rapport doet het Rode Nest ver-
slag van de bevindingen, trekt conclusies en doet aanbevelingen. Dit document bevat de samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen daarvan. 
 
 
Samenvatting bevindingen 
De voor de ledenraadpleging gebruikte vragenlijst bevatte een groot aantal zogeheten ‘open vragen’ met mogelijkheid 
toelichting op eerdere vragen te geven, andere onderwerpen aan de orde te stellen en suggesties te doen. Van deze 
optie is bij deze ledenraadpleging zeer ruim gebruik gemaakt, in alle toonaarden is ingegaan op uiteenlopende onder-
werpen en kwesties.  
 
Een voorzichtige conclusie is, dat de open vragen in de vragenlijst voor deze ledenraadpleging voor veel leden een 
ventielfunctie heeft vervuld: eindelijk de gelegenheid om als individueel lid de gedachten te ventileren. In dat perspec-
tief moet ook worden gezien, dat een vraag over het vaker toepassen van lokale, regionale en landelijke ledenpanels 
met een zeer hoge score positief is beantwoord. Het wordt ook als een effectief middel gezien voor het vergroten van 
betrokkenheid, voor een betere ledenbinding en versterking van democratische processen. 
 
Voor de verwerking van de antwoorden/reacties op de open vragen is een beroep gedaan op de leden van de werk-
groep het Rode Nest. De eindopbrengst van deze vragen zijn gecategoriseerd en gebundeld, het totale complex is nu 
wel hanteerbaar, maar is echter te veelzijdig en te omvattend om in deze rapportage op te nemen. Voor een verdere 
verwerking in de eindadviezen van de werkgroep ligt er nu wel een zeer rijke bron van informatie.  
 
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 vooraf-
gaand aan een PvdA-congres een voorcongres als voorbereidingsbijeenkomst organiseert. Er is behoefte aan een on-
line discussie- en brainstormplatform waar leden vrij met elkaar kunnen discussiëren en overleggen. Een grote meer-
derheid 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.  
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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 kan-
didaten en lijsttrekkers zeggenschap krijgen. Dat wordt gezien als een ondermijning van het ledenrecht, de toege-
voegde 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 landelij-
ke 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. 
 
 
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 Zo-

mer 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 gro-
te 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 sca-
la 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 po-
sitief 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 in-
dienen 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 me-
ningsvorming 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 ge-

bruik 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 ech-

ter 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 meer-

derheid vindt ook dat vooral doorgegaan moet worden met voorcongressen. De suggestie wordt gegeven gewes-

ten beter op hun rol in deze te wijzen. 
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10. De respondenten zijn in overgrote mate belangstellend naar het kunnen volgen van moties met een motievolg-

systeem. 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 dis-

cussie gaan. Vooral jongeren zouden hier relatief meer gebruik van maken. Een online platform dient gebruiks-

vriendelijk 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 dis-

cussie. 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, ge-

west en landelijk een ledenpanel organiseert om leden regelmatig naar hun mening te vragen. Met name betrok-

kenheid, 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 stand-

punten 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 verkie-

zingen. 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 draag-

vlak 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 afde-

lingsbesturen 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, transparan-

tie, een vervolg en een dialoog duidelijk naar voren en verdere ondersteuning van het belang van ledendemocra-

tie. 

16. Er wordt aandacht gevraagd voor: de behoefte aan een regelmatige dialoog over politieke onderwerpen en zor-

gen over ideologische richting of koers van onze partij (over de jaren), zorgen over het functioneren van de lande-

lijke en lokale organisatie van onze vereniging, het beter betrekken van jongeren én ouderen en niet alleen de fo-

cus 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, nega-

tief. 

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.  

 

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 uitkom-
sten 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 hulp-
systemen, maar ook voor voorlichting en begeleiding. 

4. Het lidmaatschap is geen vanzelfsprekendheid. Mensen sluiten zich als lid aan omdat het lidmaatschap iets aan-
trekkelijks 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 ge-
voel van er bij horen en dat is meestal één van de redenen waarom men lid is geworden. En een lid dat zich ge-



4 
 

waardeerd 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 mo-
ties 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 hulp-
systemen 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 demo-
cratische 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 ne-
men eerst goed getest moet gaan worden. Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen dient structureel met proto-
typen 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.  

 
 
Namens het Rode Nest, 
Hans Aertsen 


