
Evaluatie Voorcongres PvdA Gewest Utrecht 

t.b.v. gewestbestuur in januari 

Het gewest organiseerde dit jaar voor het eerst een voorcongres. Van belang om het 

voor afdeling en individuele leden makkelijk te maken een amendement in te dienen en 

daar draagvlak voor te genereren. 

De werkwijze was dat alle leden in het gewest aangeschreven zijn en zich op konden 

geven. Zo’n 25 leden hebben van die kans gebruik gemaakt, soms op eigen titel, in een 

aantal gevallen ook vanuit een afdeling. 

 

Van tevoren werden de deelnemers opgeroepen hun motie of amendement op te sturen 

zodat een gebundelde map rondgestuurd kon worden. Daar is veel gebruik van gemaakt, 

alleen waren er twee afdelingen die op de woensdag en donderdag voorafgaand aan het 

zaterdagse voorcongres hun eigen voorbereidingen hadden afgesproken. 

Dat betekende een hoofdzending en twee nazendingen. 

 

Op het voorcongres zelf was er een uur ruimte voor verdieping door over een aantal 

hoofdstukken en de daarbij behorende amendementen te kunnen discussiëren. Daarna 

werden alle groepen uitgenodigd ‘hun ‘amendementen langs te lopen met een soort 

preadvies naar de hele groep toe. Doordat dit proces via een beamer heel zichtbaar te 

maken was verliep dit redelijk vlot met zichtbaar waar de groep het over eens was.  

De amendementen en moties die voorgedragen werden vanuit dit voorcongres werden 

snel naar Amsterdam gestuurd en door hen op de site gezet. Immers een amendement 

of motie dat steun kreeg vanuit een voorcongres had niet de 100 likes nodig maar ging in 

1 x door naar het Stemlokaal. In de congresbundel zag je dat alle amendementen etc. 

die voorgedragen werden voor besluitvorming uit Voorcongressen of vanuit de Jonge 

Socialisten kwamen. 100 likes etc. is een hoge drempel. 

 

 

Wat betekent deze ervaring voor een volgende keer in draaiboekvorm: 

 

1. Leg tijdig de datum vast en communiceer die goed. Een datum liefst zoveel 

mogelijk achter in het tijdsblok dat er voor staat om voorwerk van anderen 

mogelijk te maken. 

2. Bundel en verspreid de ingestuurde moties en amendementen. Het zou 

makkelijker werken als alle besluiten een nummer zouden hebben, 5.1, 5.2 etc. 

Dan is de volgorde meteen te maken en terug te zoeken waar het amendement 

betrekking op heeft. 

3. Peil de belangstelling en vraag mensen zich op te geven. Voor de voorbereiding 

maakt het uit of er 25 of 50 mensen komen. 

4. Een ruimte ochtend (10.00-13.00) met broodjes is voldoende. 

5. Verdeel de tijd tussen verdiepende discussie en een snelle plenaire ronde. 

6. Plaats de resultaten op de provinciale site en stuur de resultaten snel door naar 

‘Amsterdam’. 

7. Bevorder dat ‘Amsterdam’ een goede voorlichting geeft over de werkwijze 

voorafgaand aan het congres, de plek van het voorcongres, de manier en het 

tijdstip waarop je kunt stemmen etc. 

 

 

Sytse 


