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Afdeling Nuenen - Gerwen - Nederwetten Secretariaat: Lindenlaan 10, 5671 GK Nuenen 
                        Tel. 040-2833537  

 

Napraten over de verkiezingsuitslag in het Klooster op 7 april 2017 
 

Aanwezig:  zie presentielijst 
Verhinderd met bericht: 2 leden 
 
Afgelopen vrijdag waren leden en sympathisanten van de PvdA in Het Klooster bij elkaar om 
het enorme zetelverlies in de Tweede Kamer te bespreken. Iedereen had een fors verlies 
verwacht, maar dat de PvdA maar met 9 zetels in de Kamer zou komen had niemand 
verwacht. Hoe kon het zo ver komen? En nog belangrijker, wat kunnen we daaraan doen?  
 
Na een rondje waarbij alle aanwezigen kort hun persoonlijke reactie op de verkiezingsuitslag 
konden geven werd gestart met de discussie in twee groepjes. 
Hieronder volgen de antwoorden en opmerkingen naar aanleiding van de vragen en 
stellingen die op 7 april naar voren zijn gebracht: 
 
Vraag 1: Wat is er misgelopen waardoor we zo’n enorme verkiezingsnederlaag hebben 
geleden? 
Reacties:  
- Lijsttrekkersverkiezing was discutabel. Vooral voor de buitenwacht onbegrijpelijk en 
 werd gezien als verdeeldheid binnen de PvdA.  
- Er was te weinig voorbereidingstijd. 
- Er werd te laat gereageerd: Groningen / Q-koorts.  
- Verzuimd om uitleg te geven over het door de PvdA bereikte resultaat 
- Herkenbaarheid van de sociaaldemocratische idealen ontbrak. 
- Geen aansprekende boodschap richting kiezers/natuurlijke achterban incl. 
 allochtonen 
- Noden werden niet verwoord en geadresseerd. 
- Geen leiders die de taal van onze natuurlijke achterban spreken. 
- De Wet werk en Zekerheid (Flexwet) van Lodewijk Asscher was geen succes. Er was 
 geen bereidheid tot aanpassing. 
 
Vraag 2: Wat moet er gebeuren om kiezers weer op de PvdA te laten stemmen? 
Reacties: 
- De PvdA-boodschap moet aansprekend en helder zijn, getuigen van visie en 
 perspectief bieden, eenduidig en consequent worden herhaald (zorg om de aarde, 
 verdringing op de arbeidsmarkt, mensen zijn niet overbodig) 
- Belangrijke sociaaldemocratische thema’s: zorg (eigen bijdrage!), werk en inkomen 
 (bestaanszekerheid), duurzaamheid, onderwijs, pensioenen (solidariteit), we moeten 
 het samen doen (diversiteit/verbinding) 
- De leider moet de taal spreken van de natuurlijke achterban 
- Er moet met één mond worden gesproken, elkaar versterkend 
- Communicatie moet beter, moderner: meer gebruik van social media (vb 
 GroenLinks!) 
- Er moet gecommuniceerd worden met leden, potentiële leden/kiezers en jongeren. 
 
Vraag 3: Welke rol kan de afdeling daarin spelen? 
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Reacties: 
-  Betere congresvoorbereiding binnen de afdeling (met de afdeling PvdA regio  
  Eindhoven) moet dat kunnen worden verbeterd 
-  Actuele thema’s bespreken en doorsturen naar de landelijke partij 
-  Aantal moties op het congres beperken 
-  Zondagsbrief en Nieuwsbrief ruimer verspreiden. 
 
Vraag 4: Waarom zouden Nuenenaren in 2018 bij de gemeenteraadsvergaderingen op de 
PvdA moeten stemmen? 
Reacties: 
-  Verantwoording afleggen over de afgelopen raadsperiode 
-  Duidelijke visie laten horen over gemeentelijke thema’s   
-  De PvdA Nuenen dient een helder beargumenteerd standpunt te hebben ten aanzien 
  van herindeling (Nuenen bij Eindhoven) 
-  Hierbij hoort een goede visie op de bestuurlijke inbedding van Nuenen binnen de 
  gefuseerde gemeenten. 
 
Vraag 5: Welke strategische keuzes moeten wij (in Nuenen) maken? 
Reacties: 
-  Op tijd verkennen of er mogelijkheden zijn voor lijstverbindingen 
-  Bekijken of er mogelijkheden zijn voor Progressief Links Nuenen, dus terug naar het 
  PAK (!) (Progressief Akkoord). 
 
De notitie “Redding van sociaaldemocratisch gedachtegoed” van Jan Bonthuis is in de 
discussie meegenomen en in dit verslag verwerkt. 
 
En dan het goede nieuws: we hebben in Nuenen 7 nieuwe leden. 7! 
Na afloop gingen we voor een afzakkertje naar Schafrath. Werd ’t toch nog gezellig. 
 
Nagekomen suggestie van een van de aanwezigen en relevant om in dit verslag op te 
nemen: 
-  Kiesdrempel: Het verlies van zoveel zetels heeft misschien toch wel iets los gemaakt 
  en mensen er over na laten denken wat de sociaaldemocratie betekent en heeft 
  betekend voor onze samenleving. Misschien heeft het duidelijk gemaakt dat, als je op 
  allerlei snipper- of aanverwante partijen stemt, het kan gebeuren dat een belangrijke 
  speler in het politieke veld zomaar kan verdwijnen. Er moet heel goed naar de  
  kiesdrempel gekeken moet worden. Die idiote partijen die nu mee hebben gedaan, 
  dat moet toch niet kunnen. 
-  Referendum: En dat hele referendum moet eigenlijk van tafel. We hebben een  
  systeem van evenredige volksvertegenwoordiging. Belangrijke beslissingen moeten 
  niet genomen worden door de onderbuik. Naar de hardste schreeuwers wordt nu 
  geluisterd (vaak demagogen), argumenten doen er bij de meeste mensen nauwelijks 
  toe. De meeste problemen zijn zo complex dat het voor heel veel mensen erg  
  moeilijk is om het probleem in al zijn hoedanigheden te overzien. Het makkelijkst 
  is dan om je te laten misleiden door mensen die ogenschijnlijk makkelijke (maar 
  onbestaanbare) oplossingen beloven.  
 En dan een 48 / 52 uitslag zoals bij de Brexit , dat is toch ook krankzinnig om met zo’n 
 miniem verschil over zoiets belangrijks te beslissen. 
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 Deze twee punten, kiesdrempel en referendum, moeten maar eens haarscherp onder 
 de loep worden genomen als het om het goed laten functioneren van een 
 democratie gaat. 
 
Onderstaand stukje wordt deze week geplaatst in de Nuenense Krant: 
 

  De PvdA keek terug op de verkiezingen 
 
Afgelopen vrijdag waren leden en sympathisanten van de PvdA in Het Klooster 

bij elkaar om het enorme zetelverlies in de Tweede Kamer te bespreken. Iedereen had een 
fors verlies verwacht, maar dat de PvdA maar met 9 zetels in de Kamer zou komen had 
niemand verwacht. Hoe kon het zo ver komen? En nog belangrijker, wat kunnen we daaraan 
doen?  
 Aan de hand van vragen en stellingen proberen we er achter te komen wat er mis 
ging en hoe het beter moet. Een aantal suggesties passeert de revue: bij de vorming van de 
coalitie 4 jaar geleden zijn fractie en achterban onvoldoende meegenomen; er is 
onvoldoende “uitgevent” dat de PvdA de harde bezuinigingsmaatregelen van coalitiepartner 
VVD aanzienlijk heeft verzacht; de lijsttrekkersverkiezing is - achteraf gezien - ongelukkig 
geweest; het migratievraagstuk bleef onderbelicht; de traditionele achterban van de PvdA is 
verdwenen; mensen zijn minder “partijvast”; de PvdA is een vergrijzende partij, niet 
aantrekkelijk voor jongeren; en last but not least, er is op links een bijzonder succesvolle 
concurrent.  
 En toch werd unaniem de conclusie getrokken: er is toekomst voor een sociale, 
realistische partij, een brede volkspartij op links. Wat moet de PvdA dan doen? De PvdA 
moet luider en duidelijker laten horen dat zij zich onvermoeibaar inzet voor de strijd tegen 
onrechtvaardigheid, in Nederland en daarbuiten; een partij die oog heeft voor de 
onzekerheid waarin grote groepen in Nederland de afgelopen jaren terecht zijn gekomen 
doordat zij hun werk kwijt raakten of gezondheidsproblemen kregen. Die daardoor 
persoonlijk en financieel - vaak langdurig - hard werden getroffen, o.a. door de hoge eigen 
bijdrage.  
 Wat naar voren kwam is dat wij als sociaaldemocraten geen marktwerking willen in 
sectoren die het algemeen belang dienen zoals pensioenen, zorg, woningcorporaties; dat wij 
moeten zorgen voor bestaanszekerheid, voor eerlijk werk; dat wij stonden en staan voor de 
bescherming van de aarde en het klimaat; dat minderheden op onze bescherming kunnen 
rekenen; dat wij pal staan voor een goede opvang van vluchtelingen met oog voor de sociale 
effecten; dat wij blijven werken aan de verkleining van de verschillen tussen arm en rijk. 
Iedereen was het erover eens, de partij moet haar kernwaarden beter uitdragen en in 
praktijk brengen.  
 In de Groene Amsterdammer stond afgelopen weekend een citaat van de Britse 
socialist Tony Benn, die ooit zei dat er voor sociale verandering twee dingen nodig zijn: “de 
brandende vlam van woede over onrecht en de brandende vlam van hoop voor een betere 
wereld”. Dat optimisme en die hoop horen bij de sociaaldemocratie. Mensen, vooral jonge 
mensen, hebben een perspectief nodig: een veilige leefbare wereld en bestaanszekerheid. 
Daaraan moet hard worden gewerkt. De sociaaldemocratische waarden voor een 
rechtvaardige, solidaire samenleving in Nederland en daarbuiten zijn het meer dan waard. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze waarden nog steeds breed worden gedeeld, door jong en 
oud. Wij gaan ervoor.   


