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1 Inleiding werkplan PvdA Leiden 
In dit werkplan worden de ambities van het bestuur van de Partij van de Arbeid, 

afdeling Leiden, uiteengezet voor de periode 2014-2016. Het bestuur wil  op de 

resultaten op de geformuleerde ambities aanspreekbaar zijn.  

Het werkplan is onderverdeeld in drie subplannen, te weten: 

- Een communicatieplan 

- Een ledenwerving en –bindingplan 

- Permanente campagneplan 

 

Deze drie plannen vormen de kern van de ambities van het bestuur. Deze ambities zijn 

als volgt samen te vatten:  

- Leden en niet-leden betrekken bij activiteiten 

- Open interne communicatie 

- Het vernieuwen van de website 

- Behouden van huidige leden (o.a. door activiteiten)  

- Werven van nieuwe leden (o.a. door gratis lidmaatschappen) 

- Zichtbaarheid van de PvdA in de stad verhogen door canvasacties 

- Opzetten van succesvolle campagne voor provinciale staten- en 

waterschapsverkiezingen  

 

De in dit plan genoemde activiteiten vormen de leidraad van de werkzaamheden van het 

bestuur, maar het bestuur houdt ruimte om naast deze plannen, andere werkzaamheden 

op te pakken.  Het bestuur is de overtuiging toegedaan dat met het uitvoeren van 

onderliggende plannen de afdeling over twee jaar sterker georganiseerd is en dat zij 

zichtbaarder is in de stad. 
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2 Communicatieplan  
 

Een prettige communicatie binnen de PvdA Leiden bestaat uit een goede externe 

communicatie en een goede interne communicatie. Om de doelen uit dit plan te bereiken 

is een goed georganiseerde formele interne communicatie van belang (vergaderingen, 

werkgroepen). Maar ook, of misschien wel juist de informele communicatie. Op deze 

formele en informele communicatie zijn ten alle tijden de volgende kernwaarden van 

toepassing: 

- Duidelijkheid 

- Respect 

- Samenwerkingsbereidheid 

- Communicatie als centrale factor in de partij 

 

2.1 Doel 
Een strategie creëren waarmee we tijdig de juiste doelgroep kunnen bereiken.  

Doel van de externe communicatie is: 

- Geïnteresseerden informeren over onze activiteiten 

- Leden en niet-leden activeren deel te nemen aan de activiteiten en betrekken 

- Gemeenschap creëren die verder strekt dan politiek en lokale activiteiten 

 

Doel van de interne communicatie: 

- Duidelijke afspraken maken over de rol verdeling tussen fractie en bestuur 

- Taken verdelen tussen bestuursleden onderling mbt de communicatie 

- Samenwerking tussen het bestuursleden bevorderen 

- Door duidelijke afspraken is het mogelijk om ook extern beter te kunnen 

communiceren 

 

2.2 Communicatiemiddelen 
 

Er staat een aantal communicatiemiddelen tot de beschikking van het bestuur om 

bovenstaande (externe) doelen te bereiken. Hieronder staat kort omschreven welke 

communicatiemiddelen er zijn, hoe we die willen inzetten en welke actiepunten er het 

komende jaar voor het bestuur liggen. 
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2.2.1. Website 

Een website is vaak het eerste contact tussen de PvdA en geïnteresseerden en daarmee 

het visitekaartje van de PvdA Leiden.  

Het is belangrijk dat de website up-to-date is en men gemakkelijk de informatie kan 

vinden waarnaar hij/zij opzoek is en er goed geschreven stukken op staan. 

 

 

De website wordt gebruikt voor het: 

- nieuws/successen van PvdA 

- agenda activiteiten (acties en evenementen) 

- actualiteiten 

- korte verslagen/blogs 

- jaarplannen en beleid 

- standpunten 

- verkiezingsinformatie 

- het introduceren van fractie, wethouders, bestuur en afgevaardigden 

- werven van nieuwe leden 

 

1.2.2. Nieuwsbrief 

Het bestuur is voornemens om de nieuwsbrief te professionaliseren. Met deze 

nieuwsbrief kunnen we leden actief benaderen om hen te informeren over activiteiten. 

Opgenomen worden de activiteiten met omschrijving, de agenda, het nieuws van leden, 

links naar blogs, belangrijke politieke onderwerpen (aan geleverd door de fractie) en 

ons standpunt in de nieuwsbrief. Veel van de informatie uit de nieuwsbrief zal ook terug 

te vinden zijn op de website. 

 

1.2.3. Lokale media 

 

1. Persbericht:  

Naast een intern nieuwsbericht wordt er ook een persbericht geschreven om uit 

te sturen naar (lokale media). Een persbericht heeft de vorm van een 

nieuwsbericht, zonder mening/waarde oordeel. 
 

Persberichten schrijf je volgens het motto 'KISS', Keep it Short and Simple 

- val met de deur in huis 

- breng het nieuws in de 1e alinea 

- Wie-wat-waar-wanneer-waarom 

- gebruik gangbare taal 

- meld de details onderaan 

- vermeld telefoonnummer/e-mailadres/website 

 

2. Opiniërend stuk:  

Geschreven door PvdA lid, vermoedelijk vaker door fractieleden dan 

bestuursleden.  
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2.2.4. PG 

Dit is het verenigingsblad met alle verplichte informatie maar ook informele berichten 

Het blad wordt dit bestuursjaar 3 keer verstuurd.  Ook zal het bestuur starten met een 

onderzoek naar de effectiviteit van het ledenblad en alternatieven in ogenschouw 

nemen. 

 

2.2.5. Twitter en Facebook 

We willen zichtbaar zijn in de media, de PvdA profileren, informeren over activiteiten en 

leden werven 

 

2.3. Communicatie bestuur & fractie 

Fractie en bestuur hebben een bijzondere relatie die het best tot z’n recht komt met 

open communicatie. De onderstaande verantwoordelijkheden zijn bedoeld om 

duidelijkheid te scheppen voor bestuursleden en fractieleden.  

 

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de communicatiemiddelen en het 

communicatiebeleid. De fractie is verantwoordelijk voor de politieke boodschap die zij 

onder andere uitzenden via communicatiedragers van het bestuur.  

 

Indien er sprake is van een conflict zal het bestuurslid communicatie, als 

eindverantwoordelijke van communicatiemiddelen, (in overleg met) de 

afdelingsvoorzitter een beslissing nemen. 

 

3 Ledenwerving/ledenbinding plan 
 

3.1 Doelstellingen: 

• Het doel van ledenbinding en ledenwerving is natuurlijk zoveel mogelijk leden 

voor de afdeling te winnen en te behouden. Dit willen we om de volgende 

redenen: 

- het is eenvoudiger en goedkoper om bestaande leden te behouden dan nieuwe 

leden te werven. 

- het aantal leden heeft invloed op het functioneren van de afdeling. Denk hierbij 

aan het aan het aantal beschikbare vrijwilligers en bijvoorbeeld het potentieel 

aan talent dat zich onder de leden kan bevinden. Daarnaast betekent meer leden 

meer financiële ruimte voor de afdeling. 

- landelijk is de wens uitgesproken om het totale ledenbestand van de PvdA naar 

100.000 leden te krijgen. In dit kader is het logisch dat we ook binnen onze 

afdeling nadenken over de mogelijkheden om binnen Leiden meer leden te 

werven. 
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• Leden voelen zich welkom en gezien. Het bestuur laat regelmatig wat van zich 

horen en er zijn leuke inhoudelijke en informele activiteiten voor onze leden. 

 

• We streven ernaar om nog zichtbaarder te zijn in de stad. Met onze activiteiten 

treden we waar mogelijk naar buiten: ook voor niet-leden moet de PvdA Leiden 

zichtbaar zijn en ook niet-leden zijn bij zoveel mogelijk gelegenheden welkom. 

 

• Bestuur, fractie en vrijwilligers beseffen dat ledenwerving en binding een 

concreet doel binnen de afdeling is en handelen hiernaar. 

 

3.2 Acties 
 

3.2.1. Cadeaulidmaatschappen  

Door het partijbureau zijn honderd cadeaulidmaatschappen voor de afdeling beschikbaar 

gesteld. Met deze kaarten kunnen we geïnteresseerden een jaar lang gratis maken van de partij. 

Bij activiteiten waar geïnteresseerde niet leden te verwachten zijn (bijvoorbeeld de El-Cid of bij 

politieke cafés) ligt een stapel klaar, vrijwilligers wijzen serieus geïnteresseerden op deze 

mogelijkheid. 

 

3.2.2. Belteam 

Het belteam krijgt een herstart. Tweewekelijks besteden een groep vrijwilligers een 

aantal uur aan het bellen van leden. Onder het vorige bestuur is hier al een begin mee 

gemaakt. Het belscript (zoals opgesteld door het vorige bestuur) vormt de leidraad bij 

deze gesprekken. 

Nieuwe leden worden telefonisch verwelkomd. Hiervoor wordt een nieuw belscript 

ontwikkeld. Leden die opzeggen worden telefonisch benaderd om te vragen waarom zij 

hebben besloten hun lidmaatschap op te zeggen. De doelstellingen van het belteam zijn 

ervoor zorgen dat leden zich gezien voelen en dat bestaande leden binnen de partij 

blijven. 

 

3.2.3. Nieuwe ledenavond 

Nieuwe leden worden na het telefonisch welkom per email uitgenodigd voor een 

ledenavond. Deze avonden beginnen op het stadhuis en omvatten in ieder geval de 

volgende onderdelen: een gemeenteraadslid verteld iets over het werk van de fractie, 

mogelijkheden om actief te worden binnen de partij worden besproken en er wordt een 

(gedeelte van) raadsvergadering bezocht. Afsluitend is er een borrel. 
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3.2.4. Afdelingsborrels 

De laatste maandag van de maand is er na een fractievergadering een borrel. Doelgroep 

zijn vooral actieve leden, maar natuurlijk staat de deur voor iedereen open. 

Aankondiging gebeurt via de website en sociale media. 

 

3.2.5. Activiteiten (ALV en politieke cafés) 

We zijn de partij van de wijken. Naast het canvassen gaan onze activiteiten meer de 

wijken in. Naast de politieke cafés in het centrum proberen we in de Leidse wijken 

buiten de binnenstad cafés te organiseren die aantrekkelijk zijn voor de bewoners van 

die buurten. We stellen ons als doel om zoveel mogelijk buurtbewoners binnen te 

krijgen, ook als ze niet lid zijn. Via de pers, sociale media en gerichte flyeracties in de 

wijk proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. Leden blijven we via de reguliere 

kanalen uitnodigen voor de alv en politieke cafés. Via een activiteitenkalander worden 

een aantal cafés voor de wijken concreet ingepland. 

 

3.2.6. 1 mei viering, 

Het bestuur stelt zich als doel om de landelijke 1 mei viering, met een aantal 

prominenten, naar Leiden te halen. Als het lukt denken we aan een grote viering ergens 

in een park of speeltuin met zoveel mogelijk exposure naar buiten (leden en niet leden).  

 

4 Permanente campagneplan  
In dit hoofdstuk worden de plannen voor de permanente campagne van de zomer 2014 

tot en met de zomer 2016 besproken. Tijdens deze periode zullen, als het in de 

landelijke politiek voortvarend blijft verlopen, alleen Provinciale Statenverkiezingen en 

Waterschapsverkiezingen plaatsvinden.  

 

4.1. Doelen 

1. Zichtbaarheid PvdA moet worden verhoogd. De kiezer moet zien dat de PvdA een 

actieve partij is die ook buiten de verkiezingen zich inzet voor Leiden.  

2. PvdA moet beter op de hoogte zijn van problemen in de wijken. Bewoners 

moeten weten dat ze bij de PvdA terecht kunnen met hun problemen en voorstellen. 

Deze problemen kunnen eventueel worden opgepakt door de fractie.  

3. Sociaaldemocratische gedachtegoed meer onder de aandacht brengen. De 

bewoners moeten beter weten waar de PvdA voor staat. 

4. Successen van de PvdA op lokaal, nationaal en Europees niveau moeten worden 

geclaimd. De Leidenaren moeten beter weten wat de PvdA voor de stad betekent en wat 

we voor hen doen.  

Al deze doelen dienen een ander belangrijk doel: weer goede resultaten neerzetten bij 

de volgende verkiezingen. De PvdA moet weer net zo sterk worden zoals we een aantal 
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jaren geleden waren. We moeten proberen weer terug te keren naar 20% PvdA-kiezers 

in Leiden. Meetpunten hiervoor zijn de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 en 

de Tweede Kamerverkiezingen begin 2017. 

Hoewel dit een belangrijk doel is, moeten we er ons niet op blindstaren. We bestaan als 

partij niet omdat we zoveel mogelijk stemmen willen halen, maar omdat we onze 

idealen willen verwezenlijken. Een hoger aantal stemmen mag niet het doel op zich zijn.  

5. PvdA-leden actief betrekken bij de partij. Hoe meer leden zich actief verbonden 

voelen met de partij, hoe minder we er zullen verliezen. De campagne is hiervoor een 

ideale manier.  

6. Nieuwe leden werven. Wanneer tijdens het canvassen blijkt dat bewoners 

geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van de PvdA moeten we er actiever op wijzen 

dat mensen lid kunnen worden en wat zo’n lidmaatschap allemaal inhoudt.  

 

4.2. Aanpak van de permanente campagne 

Om dit alles te bereiken moet de Partij van de Arbeid ook buiten de verkiezingen actief 

zijn. We moeten onze boodschap blijven uitdragen en successen die we hebben behaald 

claimen. Kern van de permanente campagne worden de drie speerpunten van de fractie: 

wijken, sociaal beleid (werk en inkomen) en sport. We blijven, omdat dit tijdens de 

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen goed werd ontvangen, de nadruk leggen 

op het canvassen. Hierdoor kunnen we onze campagnedoelen het beste bewerkstelligen. 

Verder gaan we ook flyermomenten organiseren, sociale media inzetten en eventueel 

politieke cafés beter onder de aandacht van de Leidenaren brengen. Daarnaast willen we 

ons tijdens Leidse evenementen, zoals de marathon of wijkfeesten, laten zien. Al deze 

manieren van campagnevoeren verhogen onze zichtbaarheid van onze partij (doel 1). 

 

4.3. Campagnecommissie 

Er wordt een campagnecommissie opgericht die zich zal belasten met het organiseren 

van de permanente campagne en het nadenken over nieuwe manieren van 

campagnevoeren. Achterliggende gedachte is ook dat een campagnecommissie het 

makkelijker maakt om een campagne voor (gemeenteraads)verkiezingen op te starten. 

Verder moet de commissie zich bezighouden met vrijwilligersmanagement. De 

campagnecommissie zal ongeveer eens in de maand vergaderen.  

 

4.4. Canvassen 

Het canvassen in de wijken staat centraal en dit doen we in het bijzonder in onze 

winwijken. We gebruiken de canvasacties om beter op de hoogte te zijn van problemen 

in de wijken, zodat deze eventueel kunnen worden opgepakt door de fractie. We willen 

uitstralen dat de PvdA er voor de mensen is, geïnteresseerd in de problemen die er 

spelen in de wijken, ook buiten verkiezingstijd om. Het canvassen draagt bij aan het 

bewerkstelligen van campagnedoelen 1 tot en met 6. 
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Het is de bedoeling om eens in de twee maanden te gaan canvassen, bij voorkeur op de 

dag uitgekozen door de landelijke PvdA als canvasdag. Het canvassen zal gericht zijn op 

de wijken waar we historisch gezien goed scoren: Leiden Noord, Boerhaave, Merenwijk 

(de Slaaghwijk in het bijzonder), Mors en de Stevenshof. Natuurlijk kan en moet hier zo 

nu en dan van af geweken worden: we moeten de overige wijken in de stad niet 

vergeten. Bij de keuze van de wijk om campagne te voeren zullen we ook rekening 

houden met de actualiteit: vangen we berichten op over onveiligheid in een bepaalde 

wijk, dan spelen we daar op in.   

De resultaten van het canvassen kunnen ook doorgespeeld worden naar de 

wijkvereniging, die het dan bijvoorbeeld onder naamsvermelding op de website kunnen 

zetten.  

Flyermomenten en folderen 

We zullen flyermomenten organiseren, bijvoorbeeld bij winkelcentra of locaties waar 

we lokale successen hebben bereikt. Gedacht moet hier worden aan een uurtje flyeren 

bij de Stevensbloem, om aan te geven dat de PvdA een van de partijen is die ervoor heeft 

gezorgd dat het winkelcentrum wordt opgeknapt. De Leidenaren moeten hierdoor 

bekender worden met wat de PvdA voor de stad doet. Ook hierbij concentreren we ons 

in het bijzonder, maar niet alleen, op onze winwijken (zie bovenstaande). Dit kan 

natuurlijk ook bereikt worden doormiddel van folderen; de keuze tussen flyeren en 

folderen zal per situatie moeten worden gemaakt. Het flyeren en folderen is gericht op 

campagnedoelen 1, 3, 4 en 5. 

 

4.5. Leidse evenementen 

We moeten als partij beter in spelen op de vele evenementen die we in Leiden rijk zijn. 

Gedacht moet hier worden aan buurt- en wijkfeesten, waar we met bijvoorbeeld een 

standje kunnen staan en mensen kunnen vragen naar ideeën doormiddel van een 

ideeënmuur. Ook kunnen we ludieke acties organiseren tijdens bijvoorbeeld de autoloze 

zondag, museumweekend, de marathon, etc. Doel hiervan is het verhogen van de 

zichtbaarheid van de PvdA. 

 

4.6. Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2015 

De enige verkiezingen tijdens deze periode zijn die voor de Provinciale Staten en de 

waterschappen. We nemen contact op met de provinciale afdeling of zij van plan zijn 

campagne te voeren in Leiden en organiseren zelf een of twee acties (canvassen of 

flyeren).  

Problemen 

Het enige probleem waarmee we te kampen hebben bij de permanente campagne is dat 

we een beperkt aantal vrijwilligers hebben. Voor een canvasactie hebben we al snel 10 – 

20 vrijwilligers nodig. Onze vrijwilligers moeten bereid zijn campagne te voeren op het 

moment dat er daadwerkelijk verkiezingen zijn. Om dat probleem op te lossen gaan we 
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niet vaker dan eens in de twee maanden canvassen. Daarnaast moeten we proberen om 

meer leden te betrekken bij het campagne voeren, we benaderen meer mensen om te 

vragen of ze mee willen doen. 

 

Bijlage 1: Analyse verkiezingen 

De PvdA verkeert sinds een aantal jaren in zwaar weer: zowel het aantal stemmers als 

het aantal leden daalt. Het imago van de partij blijkt niet goed te zijn waardoor veel 

kiezers weglopen. Uit de gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen 16 jaar blijkt dat 

het kantelpunt in 2006 plaatsvond: vanaf dat moment zette de PvdA in Leiden een forse 

daling in van 23% in 2006 (waarbij moet worden opgemerkt dat dat een uitzonderlijk 

goed resultaat was) naar 12% in 2014. De PvdA is daarmee afgezakt van de grootste 

partij in 1998 en 2002 naar de vierde partij in 2014. We wisten GroenLinks bij de laatste 

verkiezingen nog nipt voor te blijven. 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat D66 in het bijzonder heeft geprofiteerd van ons 

verlies. Onze inspanning moet er op gericht zijn om deze kiezers weer terug te winnen, 

onder andere door te laten zien dat de PvdA er voor de Leidenaar is, ook buiten de 

verkiezingen.  

 
 

Waar wonen onze kiezers? 

Percentage PvdA-

kiezers p/ district 

1998 2002 2006 2010 2014 

Binnenstad Zuid 16,2 (3) 14,0 (4) 15,1 (2)  11,6 (3) 9,5 (4) 

Binnenstad 

Noord 

19,7 (3) 17,9 (1)  19,1 (1) 13,0 (3) 9,4 (5) 

Stations-district 21,0 (2) 18,7 (1) 18,5 (1) 13,1 (4) 10,5 (4) 

Leiden Noord 26,6 (1) 26,5 (1) 30,9 (1) 21,2 (1) 14,5 (3) 

Roodenburg 20,3 (2) 18,6 (2) 19,0 (1) 12,7 (3) 10,0 (5) 

Bos- en 

Gasthuisdistrict 

23,8 (1) 22,1 (1) 23,7 (1) 16,6 (2) 12,3 (2) 
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Morsdistrict 24,5 (1) 22,8 (1) 25,0 (1) 16,5 (2) 11,6 (3) 

Boerhaavedistrict 22,2 (2) 23,5 (1) 20,9 (1) 17,3 (2) 11,0 (3) 

Merenwijkdistrict 22,2 (2) 19,5 (2) 24,3 (1) 17,9 (2) 13,6 (3) 

Stevenshofdistrict 24,8 (1) 22,3 (1) 30,9 (1) 17,4 (2) 15,1 (2) 

Totaal 22,6 20,3 22,8 15,3 11,6 

In bovenstaande tabel staat het percentage PvdA-kiezers per district weergeven, met 

tussen haakjes welke rang onze partij had in dat district. Uit deze tabel komt naar voren 

dat in onze gloriedagen (1998-2006) in de volgende wijken de meeste stemmers 

woonden: 

- Leiden Noord 

- Morsdistrict 

- Boerhaavedistrict 

- Merenwijkdistrict 

- Stevenshofdistrict 

In al deze wijken hebben we de afgelopen 8 jaar meer dan tien procent van onze kiezers 

verloren, het is nu de kunst om deze stemmers weer terug te winnen. Uit het feit dat we 

het acht jaar geleden nog goed deden in deze wijken mogen we hoop putten: het is niet 

onmogelijk om hoog te scoren in deze wijken. 

 

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Uit de campagne-evaluatie bleek dat er tevredenheid heerst over hoe de campagne is 

verlopen. Onze boodschap werd goed ontvangen en we zaten in de goede wijken. Het 

nieuwe verlies van een paar procenten wordt verweten aan de landelijke politiek, dit 

bleek ook tijdens het canvassen (commentaar is niet gericht op de lokale afdeling, maar 

op de landelijke partij en Diederik Samsom). Tevens werd er geconcludeerd dat het 

verstandig zou zijn om een campagnecommissie in te stellen, zodat er een kleine groep 

mensen zich bezig blijft houden met de campagne en deze niet helemaal van de grond af 

aan hoeft worden opgebouwd bij de volgende verkiezingen. 

 

 


