
Bijeenkomsten Linksom! in PvdA

Voorstel is om in 2021 een vijftal inhoudelijke publieksbijeenkomsten te organiseren, zo mogelijk 
hybride (online en fysiek). Daarbij proberen de kosten van een locatie en andere kleine kosten te 
kunnen declareren bij de partij en de uitnodigingen via partijbureau aan afdelingen en netwerken te 
kunnen sturen en op de landelijke partij website te plaatsen. Als dat nodig en nuttig is, en ons niet 
teveel tijd en energie kost, vragen we daarvoor de status van netwerk aan. Daarbij bezien we ook de 
door de recente plannen voor verbetering van de positionering van landelijke PvdA-netwerken.

We dienen het voorstel voor de ondersteuning van onze bijeenkomsten in bij de nieuwe 
partijvoorzitter en vragen om een gesprek daarover.

Uitwerking:

 We zetten boek Gerard Bosman centraal en vragen steeds derden op een hoofdstuk/thema te 
reflecteren, waarbij ik kan verdedigen en er veel interactie is met deelnemers

 Deelnemers kunnen boek krijgen met donatie naar eigen keuze. Als kosten boek gedekt zijn, dan 
gaat het surplus naar Linksom

 Van te voren doen we per bijeenkomst ledenonderzoek met ledenpanels i.s.m. Rode Nest. 
Resultaten worden betrokken bij bijeenkomst (is ook terechte eis van Rode Nest)

 We bevorderen/verkennen steeds ook mogelijkheden voor links akkoord met tenminste GL en 
SP, en nodigen als reflectoren dan ook in ieder geval de drie TK-woordvoerders uit en we kijken 
waar we verbindingen kunnen leggen met FNV, milieubeweging e.a. progressieve/linkse 
organisaties

 Ook betrekken we zoveel mogelijk een professioneel deskundige en een ervaringsdeskundige bij 
de debatten

 We werken zoveel mogelijk thematisch samen met andere PvdA netwerken
 Per bijeenkomst een klein voorbereidingsgroepje van tenminste drie personen, nu opgeven!
 Bijeenkomst op een zaterdag of zondag, 
 Echt inhoudelijk de diepte in
 Resultaten moeten bijdragen aan links alternatief regeerakkoord/volgend stembusakkoord, en 

handvatten geven voor TK-fracties om tussentijds kansen te pakken vanuit de oppositie, én 
inbreng te leveren voor debatten binnen PvdA over de koers etc. die nieuwe partijvoorzitter 
heeft aangekondigd in haar programma – ter ondersteuning en inspiratie om van onze partij 
weer de ideeënpartij te maken

 Nevendoel is meer mensen te betrekken bij Linksom
 We geven prioriteit en sluiten aan bij actuele thematiek

Voorstel is vijf inhoudelijke bijeenkomsten voor het komende jaar:

-Februari 2022: (verhouding overheid – burger, voorkomen en beperking schulden huishoudens)
 Schuldenoffensief (initiatief wetsvoorstel)
 Toeslagenschandaal (lessen te leren wat betreft toeslagenstelsel, opmerken wat burgers treft, 

hoe overheid burgers beziet en behandeld, snelle oplossing slachtoffers)
 Rechtsbescherming (rechtsbijstand, rechtspositie burgers tov overheid, bestuursrecht)

-April 2022: (inkomen en werk)
 Volledige werkgelegenheid/nieuw stelsel arbeidsbemiddeling 
 Zekerheidsinkomen en sociale zekerheid (WW, WIA)



 Goed en eerlijk werk (minder flexwerk, loonoffensief, betere bescherming arbeidsmigranten), 
incl. balans werk/privé (arbeidstijdsverkorting, zorgverlof), versterking vakbonden

 Pensioenen (incl. AOW)
 Studiefinanciering en eigen bijdragen onderwijs

-Juni 2022: (eerlijke en duurzame belastingen, aanpakken woningen, eerlijke eb effectieve 
verduurzamingstransities)
 Eerlijke belastingen
 Betaalbaar wonen
 Eerlijk verduurzamen
 Linkse begrotingspolitiek

-September 2022: (publieke sector versterken en markt reguleren)
 Betere en solidair gefinancierde en georganiseerde zorg 
 Beter onderwijs, meritocratie en gelijkheid van kansen, meer cultuur
 Meer veiligheid, minder discriminatie 
 De markt meester worden

-November 2022: (internationale solidariteit, migratie)
 Een links EU- en buitenlandbeleid (incl. OS), internationale solidariteit
 Een solidair en effectief migratiebeleid

Naast deze inhoudelijke bijeenkomsten is het voorstel om twee meer politiek-strategische 
bijeenkomsten te houden, en één over de partijorganisatie:

-over linkse samenwerking (hoe maken we links gezamenlijk sterker?), inclusief ideologische koers 
(na debacle van cie. Van Dam, de plannen van Sent over Van Waarde 2.0, etc.)

-over de bestrijding van extreem-rechts (hoe voeren we effectief deze strijd?, negeren, cordon 
sanitaire, omgangsvormen of fascisme, juridische mogelijkheden, etc.)

-over ledendemocratie (rapport permanente werkgroep, voorstel Sent die het anders lijkt te willen, 
etc.).

Ook hier aparte voorbereidingsgroepjes, die ook kijken naar de planning,


