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Deze  aanbevelingen  zien  uitsluitend  op  de  situatie  lokaal,  op wat we  zelfstandig  kunnen 

beïnvloeden in onze eigen afdeling. Uiteraard zijn er ook belangrijke landelijke factoren aan 

te  voeren  voor  het  behaalde  verkiezingsresultaat.  Daarover  voeren  wij  met  andere 

afdelingen  in onder meer de politieke  ledenraad het gesprek en deze discussie woedt nog 

verder. Maar wat we zelf beter kunnen doen, moeten we vooral niet laten, en wat we goed 

hebben gedaan, moeten we vooral blijven doen. 

Er  is hard gewerkt, met veel  inzet, met veel nadenken en zorgvuldigheid en over een  lange 

periode door veel vrijwilligers. Deze verdienen daarvoor veel dank. Maar er kunnen ook een 

aantal  dingen  beter  of  beter  worden  afgesproken.  Op  basis  van  de  evaluatie  door  de 

campagnecommissie zijn de volgende aanbevelingen door het afdelingsbestuur vastgesteld. 

Wij willen deze ook graag met de  ledenvergadering op 11 november a.s. bespreken. Deze 

aanbevelingen moeten beslist niet gelezen worden als  kritiek op de afgelopen  campagne. 

Iedereen heeft daaraan met veel energie en naar beste vermogen aan meegewerkt en er zijn 

gezamenlijk  beslissingen  genomen  zoals  ze  zijn  genomen. De  aanbevelingen  zijn  gemaakt 

met het oog op de toekomst, omdat we willen blijven leren van onze ervaringen en die van 

andere afdelingen. 

1. Doeners  en  denkers  meer  uit  elkaar  halen.  Het  verdient  aanbeveling  de 

werkzaamheden  te  splitsen  in  een  kleine  groep  voor  het  maken  van  een 

campagneplan en een grote groep die wil helpen met de uitvoering, waarbij vooral 

belangrijk  is het teamgevoel te stimuleren. We moeten vrijwilligers goed betrokken 

houden en proberen ook meer jongeren hierbij te betrekken. Organiseer een training 

voor  het  canvassen  en  het  op  straat  of  aan  huis  debatteren met  de  leden.  Het 

campagneplan wordt afgestemd met de fractie en vastgesteld door het bestuur. Een 

campagnecoördinatie groepje is vervolgens verantwoordelijk voor de coördinatie van 

de uitvoering. Het afdelingsbestuur stelt vooraf een tijdschema vast voor de instelling 

van  deze  groepen  en  voor  de  vaststelling  van  het  campagneplan.  Het  verdient 

aanbeveling  dat  een  kleine  strategische  groep, met  daarin  de  lijsttrekker  en  een 

vertegenwoordiging van het afdelingsbestuur, zitting heeft in zowel de groep die het 

campagneplan  opstelt,  de  programmacommissie  en  de 

campagnecoördinatiecommissie.  

2. Er moet een duidelijke campagnestrategie zijn  in het campagneplan, met aandacht 

voor analyse van onze tegenstanders, hun argumenten en strijdpunten, en hoe daar 

door ons op  te reageren, en voor eigen offensieve strategie met onze speerpunten 

en argumenten. En met analyse van de straten, buurten en wijken zodat we weten 

waar onze potentiële kiezers zitten en ons daar vooral oprichten. Onze inhoud moet 

bondiger,  onze  marketing  effectiever  en  meer  doordacht.  Voor  een  optimaal 

verkiezingsresultaat worden  zo mogelijk  lijstverbindingen aangegaan,  in  ieder geval 

met GL/D66. 



3. Inhoud  bondiger,  scherper  en  communicatiever:   Het  verkiezingsprogramma  is  erg 

uitgebreid en dient in deze vorm vooral als ruggensteun en leidraad voor de nieuwe 

fractie. Voor de campagne was het niet geschikt. Aanbevolen wordt meer aandacht 

te  geven  aan  een  communicatieve  versie  die  geschikt  is  om  in  de  campagne  te 

gebruiken met een beperkt aantal prioriteiten die duidelijk maken op welke punten 

de PvdA het verschil wil maken in Ridderkerk, die eenvoudig vertaald kunnen worden 

in slogans  in campagne‐uitingen.   Het politiek profiel kan ook scherper door niet te 

streven  naar  volledigheid,  maar  vooral  die  thema’s  te  nemen  die  ons  als  partij 

onderscheiden.  

4. Meer lokaal: In de campagne én het verkiezingsprogramma moeten lokale punten en 

de  lokale  identiteit  van  de  PvdA  Ridderkerk  (die  we  ook  consequent  zo moeten 

duiden) worden benadrukt. Per wijk punten opnemen en inspelen op onze kritiek op 

over  hoe  andere  partijen  met  lokale  thema’s  omgaan  en  wat  de  coalitie  heeft 

gepresteerd en nagelaten. We moeten daarbij in de campagne beter het netwerk van 

onze leden benutten – lokale organisaties en instellingen waarin zij actief zijn via hun 

benaderen  en  bezien  of  en  zo  ja,  hoe  wij  een  bijdrage  kunnen  leveren  aan  hun 

problemen en deze een plaats geven  in de campagne. Ook aandacht geven aan de 

lokale afdelingen van de vakbonden daarbij. Bij de wijken ook prioriteit geven aan die 

wijken  en  buurten,  waar  onze  potentiële  kiezers  zitten.  Zo  moet  Bolnes  meer 

aandacht  krijgen. Ook  in  onze  uitingen  steeds  ‘Ridderkerk’  toevoegen  aan  “PvdA’, 

bijv. ook op onze jasjes.  

5. Verkiezingskrant had ook aantrekkelijker kunnen zijn, door meer actiefoto’s vanuit de 

wijken met bepaalde onderwerpen te plaatsen. Door actiefoto’s herkennen mensen 

zich en hebben daar ook een gevoel bij dat er naar hun problemen wordt geluisterd. 

Tijdens de campagne kunnen we ook meer gebruik maken van social media. Hiermee 

kunnen  we  misschien  ook  meer  jongeren  bereiken.  Posters  is  een  must  en  als 

lijsttrekker moet  je  ook  zichtbaar  zijn.  Kandidaten  op  de  voorpagina  is  volgens  de 

planning niet uitgevoerd. Reclameborden langs de weg alleen als dat op tijd geplaatst 

kan worden. Na  afloop  verkiezingen  kiezers  bedanken.    Iets  uitdelen werkt  goed, 

denk aan iets duurzaams, bijv. aardbeiplantjes. 

6. Er moet ook een budgetbewaking  zijn. We moeten vooraf goed nadenken over de 

begroting  van  de  plannen  en  een  goede  verdeling maken  van  de  budgetten.  De 

campagnevoorbereidingsgroep maakt  een  begroting  die  door  het  afdelingsbestuur 

wordt  vastgesteld.  De    campagnecoördinator(groep)  is  verantwoordelijk  voor  de 

budgetbewaking  en  nauw  overleg  met  de  penningmeester.  Mogelijkheden  voor 

sponsoring bezien en geldinzamelingsactie organiseren. 

7. De  eigen mobilisatiekracht  van  de  bovenste  kandidaten  op  de  kandidatenlijst  kan 

beter benut worden. Deze kandidaten moeten daartoe de ruimte krijgen om binnen 

de  campagnekaders  en  in  overleg  met  de  campagnecoördinatiecommissie  eigen 

campagneactiviteiten  en  ‐uitingen  te  doen.  Lijstduwers moeten  alleen  opgenomen 



worden als ze dat ook echt willen en ook kunnen  ‘duwen’: m.a.w. alleen als ze ook 

eigen mobilisatiekracht voor kiezers hebben en deze ook actief willen aanwenden. 

8. De  campagne  was  erg  braaf.  We  moeten  nadenken  over  hoe  we  ons  meer 

spraakmakend kunnen profileren door dingen  te doen die andere partijen nalaten, 

liefst met wat humor. Zorg ook voor een fysiek herkenbaar voertuig, bakfiets of  iets 

dergelijks,  waar  we  steeds  ergens  mee  direct  herkenbaar  kunnen  opduiken.  De 

laatste weken meer opvallender campagne voeren en o.a. door  iets  ludieks te gaan 

doen. 

9. Leren  van anderen: Het  is  goed om na de  zomer  een  afspraak  te maken met  een 

afdeling  waar  het  verkiezingsresultaat  goed  was  en  waar  geen  specifieke,  niet 

imiteerbare,  lokale omstandigheden een  rol  spelen, om  te bezien wat we hier nog 

van kunnen leren.  

10. De campagne voor de volgende verkiezingen begint nu. Permanente campagne moet 

inhoud  en  vorm worden  gegeven  door  fractie  én  bestuur  in  de wijken  van  onze 

gemeente. Fractie en bestuur doen hiervoor op  jaarbasis suggesties en stellen deze 

samen vast. Bestuur faciliteert, fractie is vooral zichtbaar. In 2e helft van 2014 eerste 

jaarplan vaststellen voor deze campagne. 

 


