
Bijlage 1: Notitie voorcongres 23 april 2022 

 

“Voorcongressen nieuwe stijl 
 

Van oudsher is het idee dat tijdens voorcongressen leden in vertrouwde sfeer de partij-

standpunten en-koers met elkaar kunnen bespreken. Dit vindt plaats in aanloop naar 

een ledenraad of congres. Door dit samen te doen, zo is het idee, ontstaat er 

inhoudelijk debat binnen de partijen leren leden elkaar beter kennen.  

Echter, uit onder meer de rapportages van de Tijdelijke en de Permanente Werkgroep 

Ledendemocratie ,bleek dat voor het inhoudelijke debat tijdens voorcongressen te 

beperkt tijd is. 

Met de voorcongressen ‘nieuwestijl’ wordt het debat en het gesprek over thema’s die 

PvdA-leden belangrijk vinden weer centraal gesteld. Eventuele moties of 

amendementen vormen niet de kern van het voorcongres, maar zijn het sluitstuk van 

het inhoudelijke debat. 

 

De ‘nieuwstijl’ moet voor congressen tot een ontmoetingsplaats maken tussen 

partijgenoten in de eigen provincie–een plek waar: 

• Leden inhoudelijk in gesprek gaan over actuele thema’s die leven in de partij en 

samenleving. Dit kan gaan over zowel politiek-inhoudelijke onderwerpen als 

verenigingsaangelegenheden; 

• Hard op de inhoud, lief voor elkaar: debat en discussie staan centraal, hand in 

hand met ontmoeting en gezelligheid. De  voorcongressen zijn een echte 

verenigingsactiviteit; 

• De leden bepalen de agenda. Het gesprek op een voorcongres vindt plaats op 

thema’s die de leden van het gewest aandragen.” 

 

Kern is dat het moet gaan om inhoudelijke thema’s waarover leden kunnen debatteren 

en die kunnen uitmonden in een motie. Gezien de tijd kunnen we niet alleen de thema’s 

van onderaf op komen laten borrelen. Van daaruit zijn Karst en ik na gaan denken en 

hebben het volgende voorstel: 

 

1. We bieden ruimte aan zo’n drie inhoudelijke thema’s en aan de uitkomsten van 

het ledenpanel. Deze vier onderwerpen kunnen in parallelle subgroepen 

besproken worden. 

 

2. Wij stellen als thema’s voor: 

 Duurzaamheid 

 De groeiende tweedeling: in inkomen, ontwikkelingen in de economie en in 

belastingen etc. 

 De uitkomsten van het ledenpanel. Kan nieuwe thema’s opleveren. 

Onderwijs hebben we als thema al gehad maar kan dit natuurlijk wel leiden tot 

een motie. 

Andere thema’s kunnen aangedragen worden vanuit de leden. 

 

3. Leden kiezen tussen de onderwerpen, minimaal 8 maximaal 20 mensen per 

groep. 

 

4. Per onderwerp gaat het om: 

 Wat is de kwestie/het probleem 

 Wat staat er nu over in het verkiezingsprogramma 

 Waardoor komt dit  probleem (analyse) 

 In welke richting zoeken we als PvdA oplossingen 

 Leent de discussie uitkomst zich voor een motie? 

Er is een handleiding over hoe je een motie schijft op het voorcongres 

beschikbaar. 


