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Werkplan 2015 

Afdeling ’s-Hertogenbosch 
 

 

Dit werkplan 2015 gaat over het eerste jaar van de vierjarige bestuurscyclus van de gemeenteraad  

’s-Hertogenbosch van 2014-2018. Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk hoe het de 

PvdA in de verkiezingen gegaan is en of de PvdA deel zal uitmaken van de coalitie. Ook ligt er dus nog 

geen coalitieakkoord met politieke doelstellingen die we met onze activiteiten kunnen 

ondersteunen. Begin 2015 treedt daarnaast nog een nieuw bestuur aan. Al deze zaken zorgen voor 

veel onduidelijkheid over de koers die gevaren dient te worden en de activiteiten die hierbij horen. 

Dit plan gaat daarom vooral in op waar we in ieder geval mee willen doorgaan. De begroting is een 

basisbegroting waarmee alle belangrijke zaken en gangbare activiteiten gedekt zijn. Het is ons advies 
om na de verkiezing van het nieuwe bestuur snel een meerjarenplan te schrijven op basis van de 

verkiezingsresultaten en ideeën van het nieuwe bestuur. Na akkoord van de ALV kan dit plan dan als 

basis dienen voor de komende jaren.  

 

Het afdelingsbestuur zet zich er in 2015 nog steeds voor in dat de afdeling 's-Hertogenbosch een 

inspirerende en open afdeling is die midden in de Bossche samenleving staat. Leden moeten 

gemakkelijk de weg kunnen vinden naar de PvdA en zich kunnen inzetten op een breed front van 

activiteiten die de PvdA in 's-Hertogenbosch helpen de politieke doelstellingen te bereiken. De PvdA 

is de vanzelfsprekende partner in de wijken met een afdeling van ca. 320 betrokken leden, die het 
uitdragen van de sociaaldemocratische waarden voor alle leeftijden en achtergronden aansprekend, 

verbindend en vooral ook leuk laat zijn.  

 

Het afdelingsbestuur ondersteunt zo veel mogelijk de fractie en wethouder en informeert alle 

belangstellenden over de activiteiten. 

 

Stand van zaken van de afdeling 

De afdeling telt circa 320 leden en circa 120 belangstellenden. De fractie in de gemeenteraad telt vijf 

leden. De PvdA maakt deel uit van het college van B&W met één wethouder, met de portefeuille 

Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing/GSB, Welzijn/participatie en diversiteit, Cultuur en Jeugd en 
onderwijs.  

Het afdelingsbestuur bestaat uit de volgende leden:  

• Deniz Özkanli - voorzitter *)  

• Monique Verboven - penningmeester & vicevoorzitter *)  

• Jeannette van der Sanden - secretaris *)  

• Daniëlle van Elst - bestuurslid, contact naar JS, nieuwe leden  

• Marc Horsten - bestuurslid, social media & communicatie 

• Nico Kersten - bestuurslid  

 

*) lid Dagelijks Bestuur (DB)  
 

Het bestuurslid Jan Vos (campagnecoördinator & ledenadministratie, gewestafgevaardigde, plv. 

afgevaardigde*) heeft al zijn taken neergelegd.  

 

Het afdelingsbestuur concentreert zich in 2015 op de volgende hoofdactiviteiten:  

• Activering leden en vereniging  

• Ondersteuning fractie en PvdA algemeen  

• Voorbereiding en ondersteuning provinciale en waterschapsverkiezingen 2015 

• Kennisontwikkeling en debat  

• Communicatie  
• Permanente campagne  
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Activering leden en vereniging 

• Om een continue nieuwe aanwas van actieve leden te houden is het belangrijk jongeren en 

nieuwe leden meer te betrekken. Leden worden ondersteund in mogelijkheden zichzelf binnen 

de partij te ontwikkelen (bestuurlijk of politiek). Bij genoeg nieuwe leden organiseren we daartoe 

een nieuwe ledenbijeenkomst. Daarnaast zal ook volgend jaar weer een Kees Tetteroo Leergang 

georganiseerd worden. Om jongeren meer te betrekken is in 2014 een jongerenwerkgroep 

opgericht voor en bemand door jongeren. Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren 

van bijvoorbeeld jongerencafés / debatten en het aan zich binden van jongerenambassadeurs. 

De werkgroep wordt in haar ontwikkeling gesteund door het bestuur en aangejaagd door de 
deelname van een van de bestuursleden aan de werkgroep. 

• We zullen blijven aanhaken bij bestaande, relevante activiteiten die in de gemeente 

plaatsvinden, vooral op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid. 

Voorbeelden van activiteiten zijn een voetbaltoernooi, samen met een of meer Bossche clubs; 

een studentenborrel faciliteren, waarbij wij de kosten dragen met als tegenprestatie het 

uitdragen van de sociaaldemocratische waarden en het uitnodigen van een of meerdere PvdA 

beeldbepalende politici, etc. Daarnaast wil de afdeling zoveel mogelijk aansluiten bij relevante 

activiteiten die al plaatsvinden in de wijken.  

• Tijdens de 1 mei-viering bezoeken we met rode rozen de oudere leden en worden erespelden 

uitgereikt aan die leden die zich onderscheiden door bijzondere verdiensten voor de PvdA.  
 

Ondersteuning fractie 

Het is belangrijk om een goede afstemming met de fractie en het college (de wethouder) te hebben.  

• Maandelijks is er een driehoeksoverleg tussen de wethouder, de fractievoorzitter en de 

afdelingsvoorzitter.  

• Bij iedere fractievergadering is een bestuurslid aanwezig en andersom een fractielid bij de 

bestuursvergadering.  

• Met de nieuwe fractie organiseert het nieuwe bestuur minimaal een keer een “heidag”, waar 

plannen voor de komende raadsperiode gezamenlijk worden uitgewerkt. Dit zal aan de hand van 

een vooraf vastgestelde agenda van concrete onderwerpen gebeuren en er zal verslaglegging 
zijn.  

• Idealiter werken we van buiten naar binnen: wat leeft bij de burgers is - naast het algemene PvdA 

gedachtegoed - de basis voor het afdelingsbestuurswerk. Alle Bosschenaren (leden en andere 

belangstellenden, onder wie niet-leden) worden nadrukkelijk uitgenodigd signalen aan te 

leveren. Het bestuur neemt de taak op zich om dit te vertalen naar de politieke agenda en via te 

organiseren activiteiten. Dit moet leiden tot effectieve inhoudelijke ondersteuning van de fractie. 

 

Campagne provinciale en waterschapsverkiezingen 2015 

In maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De 

voorbereidingen hierop zijn in volle gang. Als afdeling zullen we de provinciale kandidaten maximaal 
ondersteunen bij de campagne voor deze verkiezingen. 

 

Kennisontwikkeling en debat 

Binnen de afdeling moet voldoende ruimte zijn voor debat en initiatieven van de leden. Het is 

daarom belangrijk dat het bestuur goed bekend is bij de leden en gemakkelijk benaderbaar is. En dat 

het bestuur weet waar de belangstelling van de leden naar uitgaat, maar ook waar kennis en ervaring 

ligt die gericht ingezet kan worden. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om ieder lid in  

's-Hertogenbosch ten minste eens per jaar te spreken, telefonisch dan wel persoonlijk. Zo kunnen 

leden meer betrokken worden, niet alleen bij de activiteiten, maar ook inhoudelijk. Naast het contact 

met leden tijdens activiteiten zal een of twee keer per jaar een belronde gehouden worden, mogelijk 
ondersteund door het landelijk Partijbureau om specifiek belangstelling en ideeën te peilen. Ook zal 

er nadrukkelijk meer contact gezocht worden met de oudere leden om gebruik te maken van hun 

kennis en ervaring.  
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Communicatie 

Het afdelingsbestuur zorgt ervoor dat leden geïnformeerd zijn over de activiteiten van de partij, dat 

de standpunten van de PvdA in de stad herkenbaar zijn en dat de fractie verantwoording aflegt aan 

de leden en kiezers over haar politieke resultaten. Om snelheid te bevorderen en kosten binnen de 

perken te houden vindt communicatie waar mogelijk plaats via de website en e-mail. Leden die geen 

e-mail hebben of aangegeven hebben liever post te ontvangen zullen post blijven ontvangen, zij het 

dat niet alle stukken ook met de post verstuurd worden.  

 

Communicatie van activiteiten 
• De bestuurs- en afdelingsinformatie op de lokale website actueel houden (in samenwerking met 

de fractie) en actief communiceren via social media zoals Twitter en Facebook.  

• Minimaal drie keer per jaar een elektronische nieuwsbrief aan de leden (en op de website), 

waarvan twee maal per jaar ook per post naar de leden die geen e-mail kunnen of wensen te 

ontvangen.  

• Minimaal twee maal per jaar een ALV.  

• Ieder kwartaal een politieke nieuwsbrief met nieuws uit de raad, ingevuld door de wethouder en 

fractie. 

• Contacten onderhouden met andere afdelingen, via de regioconsulent en met afdelingen in de 

regio. 
• Contacten onderhouden en kennis uitwisselen met maatschappelijke organisaties en aansluiten 

bij hun activiteiten. 

• Contacten onderhouden met andere politieke partijen in ’s-Hertogenbosch.  

 

Permanente campagne 

In 2015 gaan we door met onze permanente campagne. De campagne zal in het voorjaar natuurlijk 

wel in het teken staan van de provinciale verkiezingen. Het nieuwe bestuur zal keuzes moeten maken 

over hoe de permanente campagne eruit gaat zien en wie de campagnecoördinator zal zijn. De 

algemene doelstelling is om in ieder geval maandelijks een activiteit op de agenda te hebben waar 

leden aan kunnen deelnemen. De agenda wordt gepubliceerd op de website en leden ontvangen 
bijtijds via e-mail een uitnodiging om deel te nemen. De activiteiten variëren qua onderwerp en 

spreiding over de wijken en mensen met verschillende achtergronden en interesse.  

 

Ook in 2015 zal de canvasmethode een belangrijk onderdeel van de campagne zijn. Minimaal eens 

per twee maanden gaan we met zoveel mogelijk vrijwilligers langs de deuren en spreken we 

bewoners. De verzamelde informatie wordt aan de fractie doorgegeven om de politieke agenda te 

bepalen. Aan de inwoners en wijkorganisaties wordt zo snel en specifiek mogelijk teruggekoppeld 

wat er gebeurd is met hun vragen en opmerkingen. Over overige activiteiten zoals een fietstocht, 

stadswandeling onder begeleiding van een gids, pepernotenactie op 5 december, op de markt 

haringen uitdelen na carnaval en andere activiteiten zal het nieuwe bestuur moeten nadenken. Ook 
zal er veel ruimte voor discussie en debat zijn over relevante onderwerpen. 

 

Biebdebat 

Bijzonder om te vermelden is het maandelijks terugkerend BIEBdebat. In het BIEBdebat gaan 

debaters met elkaar, met de gemeente en met politici in gesprek over een actueel onderwerp. 

Gemiddeld zijn er rond de 60 belangstellenden. Het debat vindt plaats in een soort 

Lagerhuisopstelling en wordt geleid door een debatleider. Het debat duurt precies een uur van 16.30 

tot 17.30 en daarna is er even tijd om nog iets drinken. Het bestuur wil deze vorm blijven gebruiken. 
 

Ombudsteam 

Het Ombudsteam signaleert individuele problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen. 

Dat doen de leden van het Ombudsteam door naar klanten te luisteren, ze te ondersteunen en door 
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hen te helpen bij het benaderen van de juiste instantie(s). Het Ombudsteam maakt zoveel mogelijk 

gebruik van bestaande voorzieningen. Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, 

schakelt het Ombudsteam zijn netwerk in: raadsleden, de wethouders, de Statenleden, de Tweede 

Kamerleden en zelfs de mensen in het Europees Parlement als dat moet! Het ombudsteam is iedere 

woensdagochtend te bereiken op het bestuurscentrum. 

 

Het bestuur 

Het bestuur vergadert maandelijks bij een van de bestuursleden thuis. Het huidige bestuur geeft de 

voorkeur aan het “rompbestuur” model bestaande uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Naast 
voorzitter, penningmeester en secretaris bestaat het bestuur dan uit een campagnecoördinator en 

enkele algemene bestuursleden met een specifieke portefeuille om activiteiten te coördineren en te 

organiseren vóór en met de leden en ter ondersteuning van de fractie.  


