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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
 
Voorzitter Erwin Kordes opent de vergadering. Hij geeft aan een sterk onvrij gevoel te krijgen 
als gevolg van de recente aanslagen in Frankrijk, Tunesië en Koeweit. Er is sprake van een 
crisissituatie waarvan hopelijk de gevolgen in de hand kunnen worden gehouden. Een warm 
welkom aan eenieder en speciaal aan de twee inleiders van vanmorgen op het thema Van 
Waarde, Annemarieke en Bülent. 
 
2. Verslag vergadering 28 maart 2015 
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Met een enkele aanpassing voor wat betreft namen in de aanwezigenlijst wordt het verslag 
vastgesteld.  
Naar aanleiding van het verslag wordt een vraag gesteld over de toezegging van het bestuur 
om te komen met een korte rapportage over alle afzonderlijke stichtingen in het gewest 
waar PvdA gelden in zitten. Erwin geeft aan dat de penningmeester vandaag afwezig is en 
dat deze hierop in de komende vergadering terug zal komen (actie: Peter Weijland). 
 
3. Terugkoppeling enquête verkiezingscampagne PS en WS 
 
Erwin noemt de drie documenten die hierover beschikbaar zijn. Dit betreft de landelijke 
analyse door het partijbureau, de rapportage van Jan Reerink en de verzamelde reacties op 
de enquête die in opdracht van en samen met het gewest door Peter de Lange is 
samengesteld. De rapportages zijn vertrouwelijk, vandaar dat daar nu mondeling in 
hoofdlijnen over wordt gerapporteerd. Desgewenst zijn de rapportages natuurlijk 
beschikbaar voor leden, mits de vertrouwelijkheid wordt nagekomen. 
Erwin begint aan het noemen van enkele conclusies: 

- De permanente campagne is van belang, net als een permanente scouting (oa 
vrouwelijke kandidaten Waterschap). Er wordt aan gewerkt deze functies goed in het 
bestuur te verankeren. 

- 83% van de mensen met een facebook account heeft de webpagina werken aan 
Utrecht bezocht. 

- De landelijke issues overheersen, dit is lastig te veranderen maar daar moet wel nog 
meer aan worden gedaan 

- Persoonlijk contact blijft van belang 
- Campagne voerders moeten goed voorbereid op pad gestuurd worden 
- Canvassen is van belang. Een duurzaam contact met bewoners in de wijken is van 

groot belang. Jochen gaat hierover de discussie aan. Naar zijn mening heeft 
canvassen geen resultaat opgeleverd. 

Vervolgens ontstaat een algemene discussie waaruit de volgende opmerkingen worden 
genoteerd: 

- Vergeet niet naast het spreken, vooral te luisteren en er iets mee te doen 
- Vergeet het belang van de lokale pers niet. In een drieslag; aankondigen, doen en 

follow-up. 
- Lokaal bekende mensen (bijv schoolmeesters) scoren goed. Ex wethouders vaak niet 
- Posters en borden slaan weinig aan. Zorg voor gezichten op de borden en geef ruimte 

aan een persoonlijke campagne. 
- Probeer een situatie te bereiken waar de gemeente de digitaal gemaakte 

verkiezingsborden maakt. 
- Zorg voor borden langs snelwegen. 
- De indruk van Rob is dat er in afdelingen weinig animo was om campagne te voeren. 

Erwin geeft aan dat dit laatste per afdeling erg verschillend was. Bijvoorbeeld Utrecht, 
Houten en Zeist waren zeer actief. Hij sluit af met de conclusie dat veel voor verbetering 
vatbaar is, dat daaraan ook door het gewestbestuur wordt gewerkt, maar dat wij ons zeker 
niet hoeven te schamen voor het resultaat. Zowel qua aantal stemmen als procentueel heeft 
het gewest Utrecht als beste van alle PvdA gewesten gescoord.  
 
 
4. Voorbereidingen ROSA-leergang, najaar 2015  
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Erwin geeft kort aan dat het opleiden, trainen en vormen van leden aandacht heeft binnen 
de PvdA als geheel. De ROSA leergang zal dit najaar starten en wordt gedeeltelijk door 
landelijk en gedeeltelijk door de gewesten georganiseerd (Utrecht samen met Flevoland). 
Erwin doet een oproep aan mensen die mee willen helpen. Tijdens de volgende gewestelijke 
vergadering zal worden aangegeven hoe deze leergang voor de gewesten Utrecht en 
Flevoland is georganiseerd. 
 
5. Thema: Van Waarde 
Presentatie Annemarieke Nierop (stafmedewerker Wiardi Beckman Stichting en trekster 
van het project Van Waarde - Lokaal) 
 
Annemarieke schetst de contouren van het onderzoek Van Waarde. Sociaal-democratie voor 
de 21ste eeuw. Sociaaleconomisch naar links, sociaal-cultureel naar meer gemeenschapszin 
en politiek naar meer zeggenschap en democratie -dat is de richting. 
 
Met het verschijnen van het essay Van Waarde van Monica Sie en haar recente Den Uyl 
lezing met dit thema, is het Van Waarde-onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting 
afgerond. Het essay wordt begeleid door twee andere publicaties: een boek met interviews 
met mensen uit het land, getiteld Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven, en 
een bundel met artikelen die als bouwstenen dienden voor het project, Tegenwicht. 
Daarnaast is er de resolutie gebaseerd op het rapport Hamming, geschreven op basis van het 
Van Waarde-onderzoek. De resolutie is op 27 april aangenomen door het Partijcongres. 
 
De kern van het project Van Waarde richt zich op bestaanszekerheid, binding, zeggenschap, 
verheffing en goed werk. Uit alle interviews blijkt het belang van werk in het leven van een 
mens. Het vormt zowel de grootste geluks- als de grootste ongeluksfactor.  
 
Je ziet dat mensen moeite hebben om de politiek te zien als instrument om je geluk te 
verhogen of om je frustratie op te heffen. Andersom zie je dat de politiek soms ook weinig 
aansluiting heeft met de realiteit van alledag. Voorbeelden zijn er van een 94 jarige vrouw 
die het niet voor elkaar krijgt de hulp die zij wilde (1x per 2 weken 3 uur) gerealiseerd te 
krijgen en van problemen van mensen met een laag IQ die de taal niet machtig zijn. De 
werkelijkheid van alledag ziet er anders uit dan op papier. Doel van Van Waarde is een 
democratisch platform te realiseren om de verzuchtingen van mensen te verbinden met de 
politiek. Voorkomen moet worden dat het een technocratische exercitie wordt die niet uit 
komt waar we willen zijn.  
 
Er zijn spin-offs met: 
Van waarde – Duurzaam 
Van waarde – Europa en 
Van waarde – Lokaal 
 
In september / oktober zal een website beschikbaar zijn met verhalen van mensen 
gekoppeld aan “zo moet het wel, volgens de PvdA”. Hopelijk komt er een beweging op gang 
waarin bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, onderwijsgevenden en werkzoekenden de PvdA 
weer zien als instrument om oplossingen te bereiken voor de problemen die ze ervaren. 
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6. Pesentatie Bülent Isik (gemeenteraadslid Utrecht en ambassadeur Van Waarde) 
 
Bülent licht toe dat zijn politieke inzet gericht is op het opbouwen van een duurzame relatie 
tussen bewoners, belanghebbenden en de politiek. De basis is het geven van aandacht voor 
het probleem wat de betreffende persoon of groep van personen heeft. Hij geeft geen 
garantie op resultaat, maar wel een garantie op inzet. Als voorbeelden noemt hij zijn inzet 
voor betaalbare huurwoningen en de renovatie van het Winkelcentrum De Gaard.  
 
In de discussie komt de link naar populisme en cliëntilisme aan de orde. Bülent is er scherp 
op om dit te vermijden. Hij geeft steeds aan wat mensen van hem kunnen verwachten en 
wat niet. Toen er rond de jaarwisseling in Hoograven 16 auto’s in de fik gingen, is hij de wijk 
in gegaan om te horen waar de problemen vandaan kwamen en wat er van de politiek 
verwacht werd. Veiligheid en bestaanszekerheid zijn essentiële waarden voor de 
waarborging waarvan elke politicus zich in moet zetten.  
 
Bülent is van mening dat de politieke stijl moet veranderen. Mensen in Kanaleneiland zijn na 
45 jaar rozen uitdelen door de PvdA, teleurgesteld in diezelfde PvdA. De politiek moet zich 
ook kwetsbaar op durven stellen. Dan kunnen maatschappelijke krachten gebundeld worden 
om veranderingen tot stand te brengen. Iedereen die links stemt heeft de persoonlijke plicht 
ervoor te zorgen dat de verrechtsing van de samenleving stopt.   
 
Het Boek: ‘Het land van aankomst’ van Paul Scheffer wordt genoemd.  De zoektocht naar 
wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de multiculturele samenleving. Het land van 
aankomst is een hartstochtelijk pleidooi om de huidige impasse te begrijpen en te 
overwinnen. Bülent wijst op het belang van wederkerigheid in de contacten tussen politiek 
en burger. De burger hoeft niet gelijk te krijgen. Het gaat om luisteren, participeren en uit 
alle macht doen wat mogelijk is. 
 
Als voorbeeld van hoe het vertrouwen in de PvdA van je weg kan lopen, noemt Bülent ook 
de discussie rond de JSF. Als het schuurt moet de partij ook lef hebben. 
 
Bülent pleit ervoor dat de PvdA meer een partij uit de buurt moet worden. Werk er dagelijks 
aan om aansluiting te houden met de mensen waarvoor je het doet.  
De PvdA van bolwerk naar netwerk! Reken af met de machteloze politiek.  
 
7. Presentatie Albert Doelwijt, raadslid en fractievoorzitter PvdA, Veenendaal 
 
Albert schetst kort de politieke verhoudingen in Veenendaal, met een breed college van 
VVD, SGP, VVD, D66 en een lokale partij (afsplitsing van de PvdA). De fractie is van 3 naar 2 
gegaan en ze werken nu met twee schaduw raadsleden.  
Kernpunten zijn: werk, financiën, cultuur en zorg. Een goed voorbeeld van een resultaat dat 
behaald is in het sociale domein is het vrijmaken van financiële middelen voor het 
optimaliseren van de zorg. 
Actuele punten zijn: de zondagopenstelling van winkels (Christelijke omgeving) en de 
wegverbreding van de rondweg.  
Albert pleit ervoor om de PvdA ook herkenbaar te houden als partij voor ondernemers. 
 
8. Herbenoemingen en afscheid gewestelijk bestuursleden 
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Conform voorstel, neemt de gewestelijke vergadering afscheid van de bestuursleden 
Maarten Fekkers, Jochen Geraedts en Jeroen Muller. Deze mensen worden hartelijk bedankt 
voor hun inzet voor het gewest en de PvdA.  
Het bestuur werkt eraan om de volgende vergadering hun opvolgers voor te stellen. 
De vergadering besluit de bestuursleden Peter Weijland, Ersin Bolukbas en Wim Verhage 
voor twee jaar te herbenoemen in hun bestuursfunctie. De vergadering dankt ook hen voor 
hun geleverde en te leveren inzet. De bestuursleden Erwin Kordes en Gert Mulder zijn in 
2014 voor twee jaar benoemd.  
 
Naar aanleiding van dit onderwerp zegt het bestuur toe in de komende vergadering een 
update te geven van het werkplan 2015 van het gewestbestuur. 
 
 
9. Actualiteiten PS fractie, Rob van Muilekom 
 
Rob bericht dat op initiatief van de PvdA Staten fractie moties met algemene stemmen zijn 
aangenomen. Het betreft het realiseren van stage- en werkplaatsen, meer ambitie voor 
energie neutraal bouwen en het stimuleren bewonersinitiatieven zelfbouw. De coalitie heeft 
ook aangegeven ruimte te willen maken voor initiatieven vanuit de oppositie. De 
speerpunten van de PS fractie liggen op betaalbare woningen, gezonde leefomgeving en 
banen. De gemeentes worden uitgedaagd hun bestuurskracht te gebruiken.  
 
Rob meldt dat een nieuwe fractiemedewerkster is aangetrokken miv 1 augustus as. Het is 
Nina Arends. De vergadering wenst haar alle succes toe. Stijn Jansen worde bedankt voor 
zijn tijdelijke inzet en hem wordt veel succes toegewenst in zijn bestuursfunctie bij JS. 
 
Dick geeft als aandachtspunten voor de fractie mee: 

- Communiceer wat je doet 
- Wees zichtbaar en 
- Vier je successen. 

 
 
10. Actualiteiten Eerste Kamer fractie, Jopie Nooren 
 
Jopie meldt dat de eerste kamer net van start is gegaan in de nieuwe samenstelling. Er zijn 
veel nieuwe leden. De voorzitter is met Noord-Koreaanse meerderheid gekozen. Een actueel 
onderwerp is bijvoorbeeld ‘windmolens op zee’. Jopie heeft de indruk dat relatief veel eerste 
kamer leden tweede kamer lid willen spelen. Dat zou volgens haar niet moeten. 
 
11. Rondvraag en Sluiting 
 
De heren Dick Kaas en Hans Nijhof geven aan desgewenst bereid te zijn werk voor het 
gewest te willen verrichten resp. voor het activeren van afdelingen de ROSA leergang. 
 
 
Volgende gewestelijke vergadering:  3 oktober 2015, 10.00 uur, Woerden 


