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Inleiding 

Dit verslag omvat de periode 1 oktober 1989 tot en met 30 
september 1990. De formatie van het kabinet-Lubbers/Kok naderde 
zijn voltooiing. Voor het eerst sinds lange tijd werd de Partij van de 
Arbeid weer medeverantwoordelijk voor het landelijke beleid. De in 
het rapport Bewogen Beweging ingezette koerswijziging, van polari
satie naar consensus, kreeg zijn praktische vertaling. 

Een buitengewoon congres kwam bijeen op 6 november 1989. 
Op dat congres werd het Regeerakkoord aan de afgevaardigden 
voorgelegd en de ploeg ministers en staatssecretarissen gepresen
teerd. Een unaniem congres ging akkoord met de voorstellen. De 
partij was zelfverzekerd en vol vertrouwen. 

Dat zelfvertrouwen kreeg een grote schok toen in maart 1990 
de gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden en de partij overal 
een forse nederlaag leed. In de meeste grote steden kwam de tik 
zwaarder aan dan in de landelijke gebieden, maar overal leed de 
partij een fors verlies. 

In de periode daarna zijn de partijvoorzitter en de partijsecre
taris het land in getrokken om met het partijkader van gedachten te 
wisselen. Het beeld was een teleurgestelde partij die profilering 
miste van zowel bewindslieden als fractie en partijbestuur, maar de 
stemming was er een van slikken en doorgaan, maar met een meer 
eigen gezicht. 

De partijraad van februari 1990 nam de uitvoeringsnotitie 
Bewogen Beweging aan. Aan het congres van februari 1991 is daar
van reeds verslag gedaan. Een drietal projecten werd in dit uitvoe
ringskader benoemd, te weten 
l. sociale vernieuwing 
2. Europa 
3. Reorganisatie van de partijorganisatie. 

Met name de laatste keuze is van groot belang geweest, omdat 
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het uiteindelijk leidde tot de instelling van de Commissie-Van 
Kemenade, die op dit moment de laatste hand legt aan een rapport, 
waarin een aantal ingrijpende veranderingen in de partijorganisatie 
wordt aangekondigd. 

De partijraad van juni 1990 nam een belangrijke beslissing 
voor de reorganisatie van het partijbureau. Op voorstel van het par
tijbestuur ging men akkoord met de voorstellen een extern onder
zoek te laten instellen en daarvoor geld vrij te maken. Het onder
zoek is inmiddels afgerond en in samenhang met de voorstellen van 
de Commissie-Van Kemenade worden veranderingen doorgevoerd, 
die moeten leiden tot een slagvaardiger en modernere organisatie. 

In augustus 1990 brak de Golfcrisis uit. Dit verslag loopt 
slechts tot 1 oktober 1990, maar toch moet nu reeds gezegd worden 
dat die Golfcrisis de gemoederen in de partij erg heeft bezig gehou
den. 

Na de vakantie hebben we een veertigtal ontmoetingen tussen 
partijkader en bewindslieden georganiseerd onder de noemer "Een 
broodje met". Alhoewel de meeste van deze bijeenkomsten na 
afsluiting van deze verslagperiode plaatsvonden, is er wel reeds mee 
begonnen. De reacties waren overwegend positief. 

Tot slot: dit jaar heeft de partij in de problemen gebracht. 
Zowel qua kiezers- als qua ledental werden grote verliezen geleden. 
Ons zelfvertrouwen en overtuigingskracht zijn aangetast. Ondanks 
deze moeilijkheden en problemen zijn er nog vele leden die vol 
energie en overtuiging de denkbeelden en opvattingen van de partij 
uitdragen. En nog steeds geldt, dat de sociaal-democratie een 
wereld te winnen heeft, een rugzak vol politieke· bagage, die de 
moeite waard is om te worden uitgedragen. 

Alard Beek 
secretaris 
Partijbestuur 
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Samenstelling 

Met de toetreding tot het kabinet-Lubbers/Kok verlieten per 7 
november 1989 Hedy d'Ancona, Wim Kok en jan Pronk het partij
bestuur. Hedy werd opgevolgd door Inge Visser-Drost en Wim 
Kok, als voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, werd opgevolgd 
door Thijs Wöltgens. Leo Schoots kon door het vertrek van jan 
Pronk wederom zitting nemen in het partijbestuur. In de functie 
die jan Pronk in het partijbestuur vervulde, namelijk die van eerste 
vice-voorzitter, kon echter niet worden voorzien. In het voorjaar 
van 1990 bedankte Hein Kurvers voor het lidmaatschap van het 
partijbestuur; hij werd opgevolgd door Cees Verspuy. 

Per 30 september 1990 werd het partijbestuur gevormd door: 

mw. S.Z. Arda 
*) A.H.B. Beek, secretaris 

j.H. v.d. Berg 
W. Bohle, 2e internationaal secretaris 
]. Chandoe 

*) mw. B.M. van Dijk, bestuurslid belast met het werk met vrou
welijke leden 

*) mw. A.M.C. Goedmakers, 2e vice-voorzitter 
mw. M.C. Meijvogel 
mw. T. Netelenbos 
mw.]. van Nieuwenhoven 
W. Peeters, 2e penningmeester 
mw. W.S.M. Plemper-Veltman 
mw. C.C. Posthuma-de Bruin 
P. Rombouts 
LM. Schoots 

*) mw. M. Sint, voorzitter 
mw. G. Tromp 

*) W.A. Vermeend, penningmeester 
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C.A. Verspuy 
mw. I. Visser-Drost 

*) H. v.d. Vlist 
*) ].M. Wiersma, internationaal secretaris 

M.A.M. Wöltgens, fractievoorzitter Tweede Kamer 
W. v.d. Zandschulp 

*) P.G.]. Zelissen 

De met *) aangegeven leden vormden het dagelijks bestuur. 

Ingevolge artikel 4 3 lid 1 sub b van de statuten woonde pg. 
W. Kok tot 6 november 1989 de vergaderingen van het dagelijks 
bestuur met adviserende stem bij. Na die datum woonde pg. T. 
Wöltgens die vergaderingen bij. 

Ingevolge artikel 42 lid 5 sub g woonde pg. ].Th.]. van den 
Berg als directeur van de Wiardi Beekman Stichting de vergaderin
gen van het partijbestuur met adviserende stem bij. Na 1 november 
1989 werd zijn plaats ingenomen door directeur P. Kalma. 

Ingevolge artikel 42 lid 5 sub h woonde pg. M. Hoogland als 
vertegenwoordiger van het algemeen bestuur van de jongerenorga
nistie de vergadering van het partijbestuur met adviserende stem 
bij. 

Toedeling aan gewesten ov3 (per 30 september 1990) 

Gewest: 

Friesland 
Groningen 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland-Noord 
Noord-Holland-Zuid 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant -Oost 

PB-lid: 
joop van den Berg 
Greetje Tromp 
Secil Arda 
Walter Bohle 

Cees Verspuy 
Ria Meijvogel 
Willem v.d. Zandschulp 
Chrisla Posthuma-de Bruin 
Wobby Plemper 
Willem Vermeend 
Hans van der Vlist 
Piet Zelissen 
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Noord-Brabant-West 
Limburg 
Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 

Johan Chandoe 
Willem Peeters 
Jeltje van Nieuwenhoven 
Peter Rombouts 
Tineke Netelenbos 

Gewestelijke toemees 

In vijf bijeenkomsten in het land hebben voorzitter, secretaris 
en een lid van de Tweede-Kamerfractie gesproken met ongeveer 
400 kaderleden van de partij. De vergaderingen vonden plaats in 
Eindhoven (8 mei), Apeldoorn (15 mei), Rotterdam (30 mei), 
Amsterdam (6 juni) en Assen (7 juni). 

De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2l maart en de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten in 1991. De partij had op grond van opi
niepeilingen absoluut niet de verwachting dat de uitslag zo slecht 
zou zijn. 

Tijdens de diverse bijeenkomsten was er een duidelijk ver
schil in reactie waarneembaar. Eindhoven en Apeldoorn waren wel
iswaar kritisch gestemd over de profilering van de partij, met name 
op kabinets- en parlementsniveau, maar naar de toekomst gericht; 
onderstreept werd de juistheid van de eens gedane keuze. 

Rotterdam vroeg om meer profilering met toch ook wel een 
kritische ondertoon. Amsterdam en Assen echter waren een stuk 
kritischer, waarbij Assen het hardst was. 
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Internationaal 
secretariaat 

Algemeen 

In de periode 1989-1990 was jan Marinus Wiersma interna
tionaal secretaris. Walter Bohle was vanuit het partijbestuur zijn 
plaatsvervanger. Gina Siegel en Riet van der Zedde-Brinkman 
waren de medewerksters van het Internationaal Secretariaat. Hans 
Walters assisteerde bij Europese werkzaamheden. 

In het verslagjaar werd veel aandacht besteed aan de verster
king van de Federatie van Socialistische en Sociaal-democratische 
partijen in de Europese Gemeenschap (Europese partijvorming). 
Op initiatief van de PvdA werd onder leiding van Wim Kok een 
rapport hierover uitgebracht, dat op het congres van de Federatie in 
februari 1990 (Berlijn) werd vastgesteld. Het congres besloot de 
organisatie te wijzigen, de partijen uit de EVA-landen een nieuwe 
status te geven, het politieke werk beter te coördineren en meer 
activiteiten te ontwikkelen. Een poging om de besluitvorming te 
verbeteren (van unanimiteit naar meerderheidsbesluitvorming) 
mislukte helaas. Daarover wordt nu verder onderhandeld in de 
hoop dat op het Federatiecongres van 1992, dat in Amsterdam zal 
plaatsvinden, overeenstemming gevonden kan worden. 

Thijs Wöltgens werd verkozen tot vice-voorzitter van de 
Federatie en kreeg als voorzitter van de desbetreffende werkgroep 
de opdracht een rapport over de Economische en Monetaire Unie te 
schrijven. De internationaal secretaris maakte samen met hem deel 
uit van het Bureau van de Federatie. 

Wim Kok, Marjanne Sint en Thijs Wöltgens waren aanwezig 
op de partijleidersbijeenkomsten van de Federatie. 

De partijraad besloot in februari 1990 dat Europa (Oost- en 
West-) een van de partijthema's voor de komende jaren zou zijn. 
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Naast activiteiten van de Alfred Mozer Stichting (een conferentie 
over de eenwording van Duitsland en de toekomst van Europa) en 
de Anne Vondeling Stichting (onder meer een Europese zomer
school), werd door de PvdA een discussiebrochure aan alle afdelin
gen toegezonden en werden voorbereidingen getroffen voor activi
teiten in het volgende jaar. 

De opzienbarende ontwikkelingen in Midden- en Oost-Euro
pa vroegen veel aandacht. In alle landen, met uitzondering van 
Albanië, vonden (min of meer) democratische omwentelingen 
plaats. In veel van deze landen ontstonden sociaal-democratische 
partijen. De PvdA probeerde deze, vaak in het kader van de Europe
se Federatie of de Socialistische Internationale, politiek en fysiek te 
steunen. Materiële en immateriële hulp werd gegeven bij de 
opbouw van deze partijen en bij hun eerste verkiezingscampagnes. 
PvdA-vertegenwoordigers waren aanwezig bij verkiezingen en con
gressen. Daarbij ging het met name om de DDR, Hongarije en Tsje
choslowakije. Het partijbestuur besloot de Alfred Mozer Stichting 
op te richten voor onze activiteiten in Midden- en Oost-Europa. De 
stichting brengt adviezen uit, helpt afdelingen bij het leggen van 
contacten en ontwikkelt trainings- en scholingsprogramma's. In de 
loop van 1990 werd een overheidssubsidie voor scholingsactivitei
ten verkregen. Max van der Stoel werd de eerste voorzitter van de 
Mozer Stichting. De internationaal secretaris is q.q. secretaris. In 
het jaarverslag van de Mozer Stichting wordt uitgebreid ingegaan 
op de activiteiten in 1990. 

Als in voorgaande jaren was er veel te doen rond het Midden
Oosten. De internationaal secretaris woonde de vergaderingen van 
de Midden-Oosten commissie van de Socialistische Internationale, 
die zich ten doel stelde de gedachte van een internationale vredes
conferentie te bevorderen, bij. De PvdA-Midden-Oosten commissie, 
onder leiding van Max van der Stoel en waarvan ook de internatio
naal secretaris deel uitmaakte, bracht in juni 1990 een rapport uit. 
Daarin werd ook verslag gedaan van de pogingen van de commissie 
een dialoog tussen de PLO en een vleugel van de Israëlische Arbei
derspartij tot stand te brengen. Het PvdA-rapport werd besproken 
tijdens een bezoek van de Tweede-Kamerfractie aan Israël. Het 

l2 



maakte deel uit van de discussie op de SI-raadszitting in Cairo en 
werd door een PvdA-delegatie naar voren gebracht bij gesprekken 
met PLO-vertegenwoordigers in Tunis. 

Tijdens het verslagjaar brak de Golfcrisis uit. Dit leidde tot 
extra internationaal overleg binnen de SI en de Europese Federatie. 

De raadszittingen van de Socialistische Internationale vonden 
plaats in Genève (november 1989) en Cairo (mei 1990) en hadden 
als thema's respectievelijk Midden- en Oost-Europa en het Midden
Oosten. Marjanne Sint en jan Marinus Wiersma vormden de PvdA
delegatie in november en Alard Beek, Ineke van Dijk en jan Mari
nus Wiersma in Cairo. In september waren Marjanne Sint en Bram 
Steroerdink aanwezig bij een partijleidersconferentie en een Socia
listische Internationale-conferentie over Ontwapening in Finland. 

De ontwikkelingen in Zuid- en Zuidelijk Afrika leidden ook 
tot extra activiteiten. De Zuidelijke Afrika Commissie van de SI ver
gaderde in Den Haag onder leiding van Wim Kok. jan Marinus 
Wiersma schreef de Zuid-Afrika-resoluties voor de raadszittingen 
van de SI. Op initiatief van de PvdA bezochten SI-delegaties in het 
najaar van 1989 Namibië om de campagne en de verkiezingen waar 
te nemen. Nico Schrijver en jan Marinus Wiersma maakten deel uit 
van deze delegaties. Namens de PvdA zochten zij contact met de 
SWAPO om de mensenrechtensituatie binnen deze bevrijdingsbe
weging te bespreken. 

Het internationaal secretariaat speelde een centrale rol bij de 
organisatie van het bezoek van Nelson Mandela aan Nederland in 
juni 1990. Wim Kok slaagde erin hem over te halen naar Nederland 
te komen tijdens een bijeenkomst van de SPD in Bonn. Mandela 
bezocht ook de PvdA-partijraad. 

De Duitse eenwording en de snel veranderende veiligheidssi
tuatie in Europa vroegen om studie en in~ernationaal overleg. De 
Mozer Stichting publiceerde een rapport over de Duitse eenwording 
en de toekomst van Europa, waaraan de internationaal secretaris 
meewerkte. Er waren bijeenkomsten van Eurolux en Scandilux (de 
informele organisaties van de zusterpartijen uit de NAVO-landen) 
in Den Haag, Amsterdam, Athene en Brussel. Maarten van Traa en 
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Jan Marinus Wiersma waren de vaste vertegenwoordigers van de 
PvdA bij deze bijeenkomsten. 

De PvdA was vertegenwoordigd op de congressen van zuster
partijen in Groot-Brittannië, Zweden, Frankrijk, Italië, Duitsland, 
Hongarije, Tsjechoslowakije en Roemenië. 

Er waren vele contacten met vertegenwoordigers van organi
saties en partijen uit het buitenland, waaronder ontvangsten van 
delegaties uit El Salvador en Polen. De internationaal secretaris 
onderhield diplomatieke contacten, hield vele spreekbeurten en 
bereidde discussies in het partijbestuur voor. 

Azië Commissie 

Het aantal leden van de commissie is in deze verslagperiode 
ongeveer gelijk gebleven. Er is zeven maal vergaderd. Hoofdthema's 
waren: het nader uitwerken van het analytisch model van het Toyo
tisme en het voorbereiden en organiseren van een studiedag over 
Japan. Dit laatste was een idee van de internationaal secretaris en 
bood de gelegenheid het Toyotisme als uitgangspunt te nemen voor 
de studiedag. Ook zou de rol van Japan in de regio en de Japanse 
invloed op Europa aan de orde dienen te komen. Een aantal leden 
was actief betrokken bij het schrijven van de hoofdstukken voor de 
bundel voor de studiedag. De studiedag zelf viel in de volgende ver
slagperiode, nl. op 27 oktober 1990. 

Ook de actuele politiek van de regio is uitgebreid aan de orde 
geweest. Zo heeft tijdens een van de vergaderingen Boy Morales de 
toestand op de Philippijnen toegelicht. Vaak met een inleiding van 
een van de leden kwamen verder aan de orde: Indo-China, met 
name Cambodia, India, China, Indonesië en Singapore. 

Brede Kommissie Buitenland (BKB) 

De BKB heeft in dit verslagjaar negen keer vergaderd over 
diverse onderwerpen. De vergaderingen werden goed bezocht door 
ongeveer twintig leden. 

De onderwerpen van de vergaderingen waren zeer uiteenlo
pend: van de buitenlandparagraaf in het Regeerakkoord, over 
Namibië, Zuidelijk Afrika, ontwikkelingen in Latijns-Amerika, 
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China, Midden-Oosten, Sovjet-Unie, tot de Golfcrisis. 
Besproken zijn het rapport van de Latijns-Amerika Commissie 

over de ontwikkelingen in Latijns-Amerika en het rapport over het 
Midden-Oosten van de gelijknamige commissie. 

De situatie in Zuid-Afrika werd tijdens de besprekingen 
belicht door het ANC en de ambassadeur van Zuid-Afrika. 

Uitvoerig is ook de "Duitse kwestie" behandeld. 

De commissie heeft als voorzitter jan Marinus Wiersma en als 
vergadervoorzitter sinds januari 1990 Lo Casteleijn. Peter de Ruiter 
heeft na jarenlang voorzitterschap de BKB verlaten. Secretaris van 
de BKB is Riet van der Zedde-Brinkman. De commissie bestaat ver
der uit vertegenwoordigers uit de gewesten, neveninstellingen, par
tijcommissies (op buitenlandgebied), Tweede en Èerste Kamer en 
Europees Parlement. 

Comité tegen de Berufsverbote 

Er schijnt bij ons de mening te hebben postgevat, dat het nu 
helemaal is afgelopen met de Berufsverbote bij onze oosterburen. 
Niets is minder waar. De reactionaire Duitse bureaucratie weet wel
iswaar minder nieuwe slachtoffers te maken (althans onder het eti
ket Berufsverbote), maar zet in een aantal lopende gevallen haar 
strijd onverminderd voort. Het cynisme van de Berufsverbotepoli
tiek kent nauwelijks grenzen. 

Er waren lichtpunten. In mei 1990 verloor de CDU/FDP-rege
ring de verkiezingen in Niedersachsen. Een regering van SPD en 
Grünen besloot het Radikalenerlass uit 1972 op te heffen en de 
slachtoffers van de Berufsverbote te rehabiliteren. De nieuwe minis
ter-president, Gerhard Schröder (SPD), is altijd een bestrijder van 
de Berufsverbote geweest en moest daarbij dikwijls oproeien tegen 
oppositie in eigen partij. In 1978 was hij de gast van ons comité. 

In zijn praktijk als advocaat te H~nnover verdedigde hij 
slachtoffers van de Berufsverbote en verklaarde reeds tijdens zijn 
verkiezingscampagne aan de Berufsverbote een einde te zullen 
maken zodra dat in zijn vermogen lag. 

Reactionaire krachten proberen nu nieuwe slachtoffers te 
maken onder vroegere SED-leden. Ook daar keert Schröder zich 
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tegen: of men lid was van de SED of van de Stasi of welke organisa
tie in de DDR dan ook, mag geen rol spelen. Een hoopvol nieuw 
begin. Bedenken we echter dat Niedersachsen niet de hele Bondsre
publiek is en dat elders geprobeerd wordt de politiek van de Berufs
verbote een nieuwe impuls te geven door ze te gaan toepassen of 
ingezetenen van de DDR. Dit alles is reden voor ons comité alert te 
blijven. Er dreigen nieuwe gevaren! 

Een greep uit enkele processen. Het Bundesarbeitsgericht ver
klaarde het ontslag van twee leraren ongeldig zodat zij na zes jaar 
weer in dienst werden genomen. In Niedersachsen werd een Berufs
verbote opgeheven, maar tegelijkertijd omgezet in een degradering. 
Dr. Dorothea Vogt werd definitief ontslagen. Het proces tegen Repp 
voor het Bundesverwaltungsgericht in Berlijn heeft nog steeds niet 
plaatsgevonden. De ambtenaar van de posterijen Bastian, die zich 
met een "Gnadengesuch" tot president Von Weizäcker richtte, 
kreeg eindelijk een politiek antwoord zodat hij zijn baan weer kon 
opnemen. Of dat te maken heeft met het feit dat Bastian zijn lid
maatschap van de DKP opzegde zal wel nooit duidelijk worden. Het 
is echter bijkans zeker dat het een rol heeft gespeeld: de "freiheit
lich demokratische Grundordnung" weet hoe men mensen moet 
disciplineren. 

Diverse problemen van de strijd tegen de Berufsverbote kwa
men aan de orde tijdens een conferentie in april 1990, waarbij de 
secretaris van het comité, Alex Veldhof, aanwezig was. Tijdens de 
CVSE-conferentie in Kopenhagen in juni 1990 werden door het 
Deense comité tegen de Berufsverbote en het Duitse comité in 
Hamburg parallelactiviteiten ontplooid. A. Veldhof was hierbij aan
wezig namens het PvdA-comité. Er werden gesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers van onder andere Zwitserland ("de Duit
sers hebben altijd al extremistische neigingen gehad"), Bulgarije, 
Sovjet-Unie. De Nederlandse delegatie bleek geen tijd te kunnen 
vinden. 

Er werd in Kopenhagen op gewezen, dat de ILO (Internatio
nale Arbeidsorganisatie) de Bondsrepubliek al jaren lang oproept 
op te houden met schendingen van de mensenrechten, maar dat die 
oproepen door de Bondsrepubliek aan haar laars worden gelapt. 
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EG-commissie/ ACEP 

De EG-commissie kwam in de verslagperiode zes maal bijeen 
en wisselde van gedachten over de volgende onderwerpen: 
- Problematiek van de Europese nationale bevoegdhedenverdeling 
- EG-hulpprogramma Oost-Europa 
- Actuele ontwikkelingen in de EG 
- Sociaal Europa 
- Nationaal en Europees cultuurbeleid 
- Duitse eenwording 
- Bespreking actualiteit. 

In de verslagperiode kwam voorts de reeds eerder aangekon
digde omzetting van de EG-commissie in de Advies Commissie 
Europese Politiek tot stand. In de zomer van 1990 kreeg het eerde
re besluit van de Anne Vondeling Stichting tot oprichting van de 
ACEP zijn beslag. Daarmee veranderden opzet, financiering en taak 
van de voormalige EG-commissie. De continuïteit werd echter 
gewaarborgd doordat de leden van de EG-commissie in meerder
heid ook lid werden van de nieuwe ACEP. 

De bedoeling van de oprichting van de ACEP is geweest een 
commissie te realiseren, die meer dan tot dan toe het geval was naar 
buiten kon optreden met adviezen, standpunten en activiteiten ter 
ondersteuning van de Europese socialistische politiek. De in de EG
commissie aanwezige expertise moest actiever worden gebruikt om 
de Europese discussie in de PvdA op een hoger, politieker, niveau 
te brengen. 

In de praktijk is inmiddels gebleken, dat het ACEP-concept 
vruchten afwerpt. De eerste schriftelijke adviezen zijn tot stand 
gekomen (onder andere over EG-lidmaatschap van Oosteuropese 
landen; de mogelijkheden van een Europese economische politiek; 
het komende Nederlandse voorzitterschap van de EG); een studie
conferentie over een nog nader te bepalen onderwerp is gepland. 

De vergaderingen van de ACEP worden gemiddeld door vijf
tien personen bezocht, een hoog aantal, gezien het feit dat slechts 
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25 personen lid zijn van de ACEP. 
De ACEP functioneert voorts als nuttig forum voor discussie 

en contact tussen Europarlementariërs en kamerleden van de PvdA. 

De ACEP kwam in de verslagperiode één keer bijeen en verga
derde over het volgende onderwerp: 
- Verder bouwen aan Europa. 

END 

Evenals in het vorige verslagjaar vertegenwoordigde Walter 
Bohle de partij in het Liaison Committee van de European Nuclear 
Disarmament-beweging de onder de vleugels van de Benrand Rus
sell Foundation opererende verzamelde vredesbewegingen. 

De jaarlijkse Conventie vond dit jaar ten dele plaats in Helsin
ki, ten dele in Tallinn in Letland. De conventie werd zoals in de 
laatste paar jaren ook het geval was slechts bezocht door enkele 
partijgenoten, daarin op bescheiden wijze financieel ondersteund 
vanuit het internationaal secretariaat. Zij hebben onder andere aan 
de BKB uitgebreid verslag gedaan van hun ervaringen. 

Het Liaison Committee vergaderde in de verslagperiode vijf 
maal, meestal in Brussel. De meeste tijd werd opnieuw gestoken in 
de voorbereiding van de jaarlijkse conventie. Wat dat betreft vindt 
men ieder jaar opnieuw het wiel uit. 

Daarnaast kwam enkele keren de toekomstige koers van de 
END in het licht van de veranderde internationale verhoudingen 
aan de orde. Men had en heeft nog steeds last met een heroriëntatie 
na de drastische wijzigingen in de Oost/West-verhoudingen. Het 
oorspronkelijke doel (zie de naam END) raakt daarbij uit zicht. 
Men vervalt tot iets krampachtigs, zit zichzelf in de weg. De publie
ke "impact" is dan ook nagenoeg verdwenen. Al bij al een begrijpe
lijk verschijnsel, maar zonder dat men de consequenties wil aan
vaarden. 

Daarom is besloten de END per 1 januari 1991 te verlaten. 
Om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven. En omdat de directe 
contacten met Oost-Europa via de Mozer Stichting meer rendement 
geven. In die zin "bij de tijd" zijn. 

Te verwachten valt dat anderen waaronder een aantal zuster-
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partijen in de loop van 1991 zullen volgen. 

Zuid-Noord Commissie (ZNC) 

Deel1 
De leden van de Zuid-Noord Commissie (ZNC) houden het 

partijbestuur regelmatig op de hoogte van de bevindingen van de 
commissie. Hoewel informatie-uitwisseling een belangrijke rol 
speelt binnen de ZNC, beschouwt zij de nieuwe situatie waarin de 
PvdA aan de regering deelneemt als reden om meer actief op de 
beleidsvorming in te spelen. 

Tijdens de ZNC-vergadering van november 1989 heeft jan 
Pronk te kennen gegeven blijvend contact met de ZNC zeer op prijs 
te stellen. De ZNC kan eraan meewerken dat Ontwikkelingssamen
werking weer naar het midden van het politieke gebeuren 
opschuift. Op 4 januari 1990 is hiertoe een overleg van de voorzit
ters van de Zuid-Noord Commissie, de voormalige Latijns-Amerika 
Commissie, de Azië Commissie en de Internationaal Secretaris bij
een geweest. Besproken is het kader waarbinnen de ZNC zou moe
ten opereren, de keuze van daarin passende agendapunten en het 
activeren van de relatie tussen ZNC en jan Pronk. Binnenkort zal 
over deze agenda met hem worden overlegd. 

Onderstaand vindt u een verslag van de resultaten van de dis
cussies die van september 1989 tot maart 1990 binnen de ZN C heb
ben plaatsgevonden. 

Regio- en landenbeleidsdocumenten 
De nog onder minister Bukman opgestelde landenbeleidsdo

cumenten werden kritisch doorgelicht. Met betrekking tot het Mid
den-Amerika- en Andesbeleid was het hoofdpunt, hoe democatise
ringsprocessen gestimuleerd kunnen worden zonder directe 
inbreuk op de nationale soevereiniteit. De ZNC is van mening dat 
nog te weinig vorm en inhoud is gegeven aan dergelijke program
ma's. Doelgerichte steun, die bijdraagt aan institutionele kadervor
ming, dient hoofdtaak te zijn. Het kan niet zo zijn, dat financiële 
steun aan bepaalde groepen hetzij via de overheid, hetzij via parti
culiere kanalen het belangrijkste instrument is. In het geval van 
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autocratische regimes zullen dergelijke activiteiten als inmenging 
worden beschouwd, maar voortzetting ervan is met name gerecht
vaardigd wanneer de oppositie in die landen "inmenging" ziet als 
aanmoediging en rechtvaardiging van het nagestreefde doel. De ver
schillende charters voor de rechten van de mens bieden goede aan
knopingspunten voor zulke activiteiten. Belangrijk is het om een 
counterpart te vinden, die representatief is voor een verdrukt deel 
van de bevolking en democratisch is georganiseerd. 

Van beleidsdialogen op politiek niveau wordt, gezien de resul
taten in het verleden, niet veel verwacht. Deskundigheid binnen het 
Nederlandse overheidsapparaat ontbreekt meestal en de Nederland
se hefboom is daardoor maar weinig effectief. 

Met betrekking tot het regiobeleidsplan Zuidelijk Afrika wil 
de ZNC middelen bestemd voor India en Indonesië eventueel heral
loceren en afhankelijk van hun doelgerichtheid aanwenden ten 
gunste van Zuidelijk Afrika, inclusief Namibië (met dien verstande 
dat de aanwending daar ook op doeltreffendheid getoetst wordt). 
Een aantal projecten van infrastructurele aard zal deze toets met 
glans kunnen doorstaan, gezien hun belang voor politieke en eco
nomische onafhankelijkheid. Tevens is de ZNC van mening dat 
landenbeleidsdocumenten de rol van Zuid-Afrika in de regio expli
cieter aan de orde dienen te stellen. 

De ZNC concludeerde in meer algemene zin dat de landenbe
leidsdocumenten te weinig aanknopingspunten bieden voor een 
concreet beleid (lokale initiatieven, ecologie, vrouwen, armoede et 
cetera). 

Reprofessionalisering van DGIS 
Gebrek aan personele deskundigheid, met het systeem van 

"roulerende ambtenaren" vormt het grootste probleem bij DGIS. 
Een nieuwe organisatiestructuur met meer beslissingsbevoegdheid 
van de buitenposten wordt wenselijk geacht, zodat een effectievere 
terugkoppeling vanuit het veld mogelijk wordt. Hiertoe dienen for
matieplaatsen naar buiten toe verschoven te worden. Een betere 
outputcontrole zou gegarandeerd kunnen worden door meer 
gebruik te maken van (samenwerkende) Nederlandse en buiten
landse onderzoeksinstituten die evaluaties kunnen uitvoeren. 
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Deze accenten op reprofessionalisering en betere outputanaly
se werden door de ZNC verwoord in een brief aan Wim Kok tijdens 
de kabinetsformatie. 

Duurzame (economische) ontwikkeling 
De ZNC is van mening dat het begrip duurzame (economi

sche) ontwikkeling als politiek thema theoretische invulling 
behoeft. Hierin dienen de volgende aandachtspunten aan de orde te 
komen: 
- de spanning tussen kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van 

economische groei; 
- de relatie tussen economische groei aan de ene en armoedebe

strijding en bevolkingsgroei aan de andere kant; 
- de relatie tussen groei in Zuid en in Noord, elk met eigen milieu

aspecten. 
Bezorgdheid wordt uitgesproken over de politieke aarzeling 

rond het thema kwalitatieve inhoud van economische groei. 
Over deze problematiek is een brief aan het partijbestuur 

gestuurd, waarin wordt aangedrongen op het in het leven roepen 
van een commissie/stuurgroep die coördinerend dient op te treden. 
Hierop is nog geen reactie ontvangen. 

Schuldenproblematiek; het Brady-plus initiatief 
Naar aanleiding van de discussie over het Brady-plus initiatief 

meent de ZNC dat de verschillende maatregelen ten aanzien van 
het schuldenprobleem niet los van elkaar gezien kunnen worden. 
Een aantal conclusies: 
- In verband met het "achtertuingedrag" van de Verenigde Staten is 

het van belang dat Europa zijn stem met name in Latijns-Amerika 
meer in positieve zin laat horen en druk op banken uitoefent om 
meer medewerking te geven. De ZN C is van mening dat het IMF 
een bijdrage aan vermindering van de schulden zou moeten 
geven uit de opbrengst van hernieuwde,goudverkopen en door 
allocatie van een deel van de quotaverhogingen voor dat doel. 
Naar de mening van een aantal leden zou het IMF zich het beste 
uit Afrika kunnen terugtrekken, omdat het noch aan de lange-ter
mijn-beleidsvorming, noch aan de middelen die voor uitvoering 
daarvan nodig zijn een bijdrage van betekenis kan leveren. Voor 
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de Wereldbank wordt aanbevolen een schulclenfaciliteit in het 

leven te roepen, om schulden van de partindiere banken over te 

nemen. 
- Geconstateerd wordt dat er een vcrschil bestaat tussen de schuld 

van Afrikaanse landen en die van Latijns-Amerikaanse landen, in 
zoverre, dat de eerste vooral een overheidsschuld is en de tweede 

een commerciële. Van belang wordt gevonden, dat de waardever

mindering van schulden die in de secundaire markten tot uit

drukking komt, ook zoveel als mogeliJk leidt tot een feitelijke 

vcrmindering van uitstaande schulden. Ook dient ondcrscheiJ te 

worden gemaakt tussen effecten van het Ixicid van een schulden

lanJ zelf en externe factoren, zoals daling van grombtollcnprij

zen. 
- Met betrekking tot de NeJcrlandsc begroting worJt geste!J dat 

ervoor gewaakt dient te worden, dat geen kosten van het regelen 
van commerciële schulden ten laste van de begroting van Ont

wikkeling!'>samenwerking worden gebracht. Er moeten hiervoor 

extra middelen (naar schatting 500 mln.) beschikbaar worJen 

gestelel 
- Overigens bevestigt het schuldenakkoord met Mexico de gebrek

kige bereiJhciJ (met name van de Europese landen) tot uitvoe

ring van het BraJy-plus initiatief. Costa Rica heeft een hetere 

regeling gekregen, evenab de Philippijnen en Venezuela. 

Tenslotte is de vcrgadering ingegaan op de rol van Japan. Abso

luut gezien is Japan tegenwoordig de grootste donor. De gebon
denheid van de jap,mse hulp is de laatste tijd sterk afgenomen. 

Door de enorme betalingsbalansoverschotten staat Japan onder 

druk om meer geld aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. 

Dat maakt Japan tot een enorm potentieel. Omdat Japan gevoeli

ger is voor druk van buitenaf (intern is er weinig draagvlak) stelt 

Je vcrgadering dat het van belang is in het kaJervan hulpcoördi

natie en binnen de multilaterale instellingen invloed uit te ode

nen op de Japanse politiek. 

Het oncwihlu·/ings'>wncnwcrllin,\!,'>hclcid VWI de nieuwe regering 

In het algemeen kan worden gesteld, dat ontwikkelingssamen

werking geen belangriJk punt in de onderhandelingen was. Deson

danks is de ZNC van mening dat er met brtrekking tot formulering 
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en hegroting in de eerste fa~e redelijke resultaten zijn behaald. Tij
dens de tweede fase vcrliepen de onderhandelingen echter moeiza

mer. 

Voor wat betreft de hmdingsprohlcmatiek zijn de onderhan

delaars er niet in geslaagd de passage "resp. de behoefte van de ont

wikkelingslanden" op pagina 98 uit het regeerakkoord te wijzigen 

in '"resp. de bchoeften van de armsten". Met deze formulering blijft 

ontsnapping aan de ontbinding mogelijk. 

Met betrekking tot de begroting: de toevoeging van f 150 mil

joen aan de begroting is onvoldoende gezien de verontreinigingen, 

temeer daar de bestaande verontreinigingen ten laste van de hegro

ting zullen blijven en qua omvang zullen toenemen met meer clan 

de toevoeging. 
Voor wat betreft de omvang van de inspanning voor de Derde 

Wereld bestaat het gevaar dat Uosteurope'>e landen zouden kunnen 
putten uit de Ontwikkeling~~;tmenwerking-hegroting. indien zij op 

de DAC-Iijst geplaatst worden. Ook op dat punt dient de Ontwik

kelingssamenwerkingsinspanning te worden gevrijwaard. 

De financiële ruimte dank zij de 1 ,5'/l>-NNI-afspraak kon 

gehandhaafd worden, ond:lllks oppositie van CDA-kant. Eveline 

Hcrfkens heeft nog gepleit \oor vervanging van deze plafondcon

structie door l 'Yo Bl\iP. hetgeen na opschoning van de begroting 
toch meer financide ruimte zou opleveren. De complexiteit van 

deze materie stond haalbaarheid echter in de weg. 

De Socialistische lntcnwtionalc in Namibië 

De ZNC constateert in november dat de S\VAPO vooralsnog 

geen bevredigend antwoord heeft kunnen geven op de kritiek in 

verhand met de vermeende moord- en martelpraktijken. Dat is ten 

dele terug te voeren op de nuderwetse organisatie van de SWAPO. 

Internationale druk. met name van de Socialistische Internationale, 

is van groot belang. De en~tkomende maanden elient het resultaat 

van de interne rechtsgang in Namibie te wor;den afgewacht. 

Duidelijk is wel, dat Namibil' in het onafhankelijkheidsproces 

alle steun nodig heeft, mede gezien de voorbeeldfunctie voor Zuid

Afrika. De basis voor een n-rttwichtige economie is aanwezig, maar 

nu de Zuidafrikaanse inbreng wegvalt, is internationale hulp van 

wezenlijk belang. Bovendien kan Namibie een voortrekkersrol ver-
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vullen ter verbetering van de economische samenwerking tussen de 

frontlijnstaten. 

Lomé IV 

De ZNC is van mening dat de handelsparagraaf van het Lomé 

!V -verdrag zodanig uitgehold is, dat de GA TT -onderhandelingen 

Lomé in dit opzicht voorbij streven. Met name de invloed van Zuid

Europa heeft zich hier doen gelden. Conclusie is dat Lomé in de 

vijftien jaar van haar bestaan niet is uitgegroeid tot een instrument 

dat substantiële vcrbetering brengt voor de aangesloten ACS-lan

den. De geringe financiële verhoging van het budget naar 12 mrd. 

ECU onderstreept dit. Netto beschikt men ternauwernood over 

dezelfde middelen die Lomé Ili bood. 

De ZNC acht het wenselijk dat de EG, in samenwerking met 

deskundigen uit de Derde Wereld, een eigen visie op aanpassings

programma's ontwikkelt, met name omdat er in Lomé !V een apart 

bedrag in dit kader beschikbaar wordt gesteld. Daarbij kan wellicht 

het "Social Dimensions of Adjustment" (SDA-) programma van 

UNDP/\Vereldbank goede aanknopingspunten bieden. Het verster

ken van de beperkte Europese capaciteit zou op termijn tot mc('r 

invloed kunnen leiden. 

De aandacht wordt gevestigd op de positi('ve aspecten van het 
verdrag, zoals cl(' anti-dumpingscode ten aanzien van chemisch en 

nucleair afval, de verscherpte aandacht voor de positie van vrouwen 

in de Dnde Wereld, de bescherming van het tropisch regenwoud 

en de aparte plaats in het verdrag voor mensenrechten. 

De ZNC pleit voor een miei-term review voor wat betreft het 

hulpbedrag en de doelstellingen. 

Wereldwijde arbeidsmigratie en onlwillhcling 

De ZNC is het er over eens dat Zuid/Noord-migratie hoog op 

de politieke agenda moet blijven staan. Bediscussieerd wordt de 

toepassing van de vrijhandelsgedachte op het geval van arbeidsmi

gratie vanuit de Derde Wereld naar het Westen. Nu houdt het \A.les

ten migratie tegen vanuit het motief van bescherming van de eigen 

arbeidsmarkt. Derde-Wereldlanden lijden hierdoor schade. Deze 

schade, voortkomend uit belemmering van vrij verkeer van arbeid, 

leidt in principe tot een claim die gehonoreerd dient te worden in 
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de vorm van kapitaaloverdracht naar de Derde Wereld. Dit zou 

hetekenen dat er meer geld voor ontwikkelingssamenwerking 

hesehikbaar zou moeten komen. De ZN C onderkent echter het 

gevaar dat kosten van asielzoekers, die vanuit de Derde Wereld 

naar Nederland komen, daardoor gelegitimeerd op een ongewijzigd 

budget van Ontwikkelingssamenwerking terechtkomen. 

De cffcctivilcil van de Dn de-Wereldbeweging in Nederland 
Dit onderwerp is op \Trzoek van de ZNC ingeleid door Ton 

\Vaarts, directeur NCO. De ZNC stelt vast dat de beeldvorming 

over de Derde Wereld te negatief is en positiever moet. In Europees 
verband is hiervoor een "rode of conduct., vastgesteld. Er bestaat 

behoefte aan concrete informatie en een nieuwe benadering (goede 

voorbeelden ziJn de Wercldwmkels en de Noord/Zuid-Campagne). 

Extra aandacht moet besteed worden aan de inhoud van het inter

nationale debat. De tijd is rqp om een aantal issues te verbinden en 

hun interdependentie vast te stellen; Noord-Zuid/Oost-West, ont

wapening/ontwikkelingssanlL'llwerking, en milieu/armoede zijn 

voorbeelden. Meer inspanningen binnen het onderwijs en de nieu

we media zijn van het groohte belang. Lobby en steun zijn daarbij 

van het grootste belang. 

De effectiviteit van de politieke lobby moet verbeterd worden. 

Er wordt vermoeidheid hij de Derde-Wereldbeweging geconsta
teerd. Wellicht werkt ook de versplintering van de Derde-Wereld

beweging negatief op de dkctiviteit van de lobby. Vergeleken met 
de Derde-Wereldbeweging i'> met name de lobby van de milieube

weging effectiever gebleken De vaak versnipperde Derde-Wereld

beweging in Nederland zou gemakkelijker financiers (met name de 

NCO) kunnen activeren door meer gebundeld te opereren. 

De ZNC zal in de komende maanden een eigen bijdrage geven 

aan de discussie over de kwaliteit van de hulp, die in september in 

de Tweede Kamer zal worden gevoerd. Tevens wordt verwacht dat 

de discussie met jan Pronk zal leiden tot agendering van onderwer

pen, die voor de komende ( )ntwikkelingssamenwerkingsbeleidsno

ta van belang ziJn. Omstreeb september zal de ZNC opnieuw ver

slag aan u uitbrengen. 
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Deel2 
In het eerste deel van het verslag is melding gemaakt van het 

voornemen om vanuit de ZNC een actieve relatie te onderhouden 
met Jan Pronk. Daartoe heeft op I juni I990 een gesprek met Jan 

Pronk plaatsgevonden. 
Sinds september 1990 heeft de commissie de daad bij het 

woord gevoegd en de nota "Een Wereld van Verschil" in verschil

lende etappes op de agenda gezet. De discussies zullen resulteren in 
een advies van de ZNC aan het partijbestuur over de nota. Tevens 
zal de ZNC haar bevindingen in een apart document overbrengen 

aan Jan Pronk. 
Samengevat is in dit deel aandacht besteed aan handel 

(GATT-Uruguayronde), kwaliteit en effectiviteit van de hulp, het 
hulpbeleid ten aanzien van enige specifieke landen, en de proble

matiek rond mensenrechten en democratie. 
Onderstaand verslag gaat uitgebreider in op de discussies 

rond deze thema's. 

GATT (Uruguayronde) 
Ter inleiding op dit onderwerp had de commissie frans Enge

ring (directeur-generaal Internationale Economische Betrekkingen, 
Ministerie van Economische Zaken) uitgenodigd. 

De ZNC constateert dat de EG een belangrijk machtsblok kan 
zijn, maar deze positie door interne verdeeldheid nog niet kan 

waarmaken. 
Een eventueel mislukken van de Uruguayronde kan ernstige 

gevolgen hebben voor de wereldhandel. Als dat dreigt, zou uitstel 
van de afronding van de onderhandelingen bepleit moeten worden. 

Het idee om de GA TT te transformeren naar een internationa
le handelsorganisatie wordt door de ZNC met reserve ontvangen. 

Het is de vraag of de creatie van een nieuw instituut een geschikte 
methode is om de effectiviteit te verbeteren. 

Enkele dossiers: met betrekking tot het dossier van de dien
stensector doen zich nog veel obstakels voor, te beginnen bij het 
gebrek aan een definitie van "diensten". 

Voor het dossier met betrekking tot intellectuele eigendom 
wordt gesteld dat een internationale regeling voor octrooirecht kan 
leiden tot extra investeringen in ontwikkelingslanden. Anderzijds 
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zal het een positieve impub geven aan R&D-inspanningen die 

vooral in het Westen plaatsvinden. 

Met hetrekking tot het dossier landbouw wordt geconstateerd 

dat deze sector zich niet leent voor volledige liberalisatie, omdat de 

noodzaak van mondiale voed-.clvciligheid een zeker ingrijpen kan 

wettigt:n. Wel moet door de LG worden afgezien van exportsteun 

en is produktiebeheersing noodzakelijk. 

Effectiviteit en lmalitcil lll/1 de hulp 
In de jaren zeventig Cll tachtig is door opeenvolgende minis

ters een groot aantal heleid-.nota's aan het parlement voorgelegd die 

veelal niet \ertaald zijn in de praktijk. De ZNC is van mening dat in 

het komend decennium dt· praktijksituatie, zowel op nationaal 

niveau als op het niveau van de multilaterale instellingen, de mees

te aandacht dient te krijgen 
Met hetrekking tot elieet iviteit constateert de ZN C dat kanaal

keuze een politieke keuze 1-.. De centrale vraag is immers: welk 

kanaal wordt geacht de ht·-.te bijdrage aan armoedebestrijding te 

leveren 7 In een evaluatie van hulporganisaties, zoals de evaluatie 

van de Commissie-De Waart, moet die politieke doelstelling dan 

ook opgenomen worden. 

Helaas is het zo dat in de praktijk de ombuiging van allocaties 
een weerbarstig proces is dat de keuze van het bestedingskanaai 

weinig Oexihel maakt. Dat hetekent dat er binnen bestaande ver

houdingen gewerkt moet worden aan de vcrsterking van het bilate

rale apparaat, ten einde een zo hoog mogelijke kwaliteit van de 

hulp te krijgen. 

Met betrekking tot evaluaties van hulpprojecten in het Zuiden 

meent de ZNC dat mensen uit het Zuiden veel nadrukkelijker bij 
evaluaties betrokken moeten worden dan tot nu toe het geval is 

geweest. Hetzelfde geldt voor de rol van het bedrijfsleven: het is 

belangriJker om de private -.retor in de Derde Wereld te steunen 
dan onze eigen private sector. De fractie moet ten aanzien van ont

binding van de hulp duideliJk ~telling nemen. 

Hulpbeleid ten aanzien vun enige specifielle landen en regio's 
Met hetrekking tot het nieuwe regiodocument Latijns-Ameri

ka meent de ZNC dat dit tTn aanzienlijke vcrbetering betekent met 
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het vorige. De commissie oordeelt met name positief over het feit 
dat er een voortgangsrapportage in het vooruitzicht wordt gesteld. 
Steun aan jonge democratieën is weliswaar terug als hoofddoelstel
ling, maar dient beter uitgewerkt en geïntegreerd te worden. Verder 
betreurt de ZNC dat de aandacht voor de Europese rol in Midden
Amerika ontbreekt. 

Enkele aandachtspunten bij specifieke landen: 
Nicaragua: De ZNC is van mening dat de hulp gecontinueerd 

moet worden. Speciale aandacht dient gericht te zijn op steun aan 
autonome organisaties in een situatie waar de democratie zo fragiel 
is. 

Costa Rica: De ZNC overweegt de mogelijkheid van het verle
nen van betalingsbalanssteun, nu het land een schuldenregeling 
heeft getroffen. 

Guatemala: De ZNC waarschuwt voor een verslechterde men
senrechtensituatie die problemen kan opleveren voor het bilateraal 
beleid. Ondersteuning van een democratiseringsproces blijft uiterst 
noodzakelijk. 

Honduras: De ZNC spreekt haar zorg uit over de positie van 
de armen nu het land een strak IMF-aanpassingsprogramma gaat 
uitvoeren. 

Colombia: De ZNC juicht het initiatief van NGO's die een 
gezamenlijke democratiseringscampagne gestart zijn toe. Europees 
Parlement en Amerikaans Congres zouden hun steun openlijk moe
ten betuigen. 

Caraïbisch gebied: De ZNC bepleit extra aandacht voor de 
Antillen en Suriname, en de nieuwe ACP-Ianden Haïti en de Domi
nicaanse Republiek. 

Met betrekking tot het regiodocument Zuid-Azië bepleit de 
ZNC, naast aandacht voor het bilaterale beleid, steun voor regiona
le initiatieven, zoals die van de ASEAN en SARC. Een omissie in de 
nota is het gebrek aan aandacht voor de spanning tussen landen, 
zoals die zich bij voorbeeld voordoet in de grensgebieden van India, 
Pakistan en Nepal. In concreto denkt de ZNC aan een bovenregio
naal programma voor India, Nepal en Bangladesh om ontbossing en 
overstromingen te voorkomen. 
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Enkele aandachtspunten hij specifieke landen: 
Sri Lanha: De ZNC benadrukt, gegeven de situatie, het belang 

van het NGO-kanaal. Gezien de beperkte absorptiecapaciteit van de 
NGO's op Sri Lanka adviseert de ZNC dan ook tevens terughou
dendheid hij het besteden van openstaande gelden. 

Pakistan: De ZNC is van mening dat een deel van de betalings
balanssteun overgeheveld zou kunnen worden naar de grensregio, 
gezien de voortdurende situatie van armoede en het vluchtelingen
probleem aldaar. 

Indice De ZNC spreekt dl' behoefte uit aan een grondig onder
zoek naar de resultaten van armoedebestrijding en bepleit het aan
haken van het Nederlandse hulpprogramma bij recente Indiase pro
gramma's als het "right to work program me". 

Mensenrechten en democ 1 a tic 
Op de agenda van de /.NC is de actualiteit een maandelijks 

terugkerend onderwerp. In de afgelopen periode is de actualiteit 
aangegrepen door leden van de ZNC om met name verslag te doen 
van de situatie met betrekking tot mensenrechten en demoeratic in 
vcrschillende landen. Achtneenvolgens zijn de verkiezingen in 
Namibië en Nicaragua aan de orde geweest, gevolgd door de men
senrechtensituatie in Indoncsit' en El Salvador. 

Met betrekking tot Namibië meent de ZNC dat de afhandeling 
van de gerechtelijke processen die uit de oorlogssituatie zijn voort
gekomen niet in de weg mag staan van het opbouwen van de hulp
relatie. De grondwet van Namibië belooft veel goeds. 

De verkiezingen in Nicaragua brengen de ZNC tot de conclu
sie dat de verschillende machtsposities eerst uitgekristalliseerd 
moeten zijn, voordat een vcrder oordeel mogelijk is. Veel zal afhan
gen van een verhetering van de economische situatie. Het is de 
vraag of de UNO in staat is daarin effectief beleid te voeren. 

Ten aanzien van Indonesië meent de ZNC dat een combinatie 
van druk en dialoog succesvol is als het gaat om het aan de orde 
stellen van de mensenrechtensituatie. jan Pronk heeft tijdens zijn 
bezoek aan Indonesië veel in gang gezet. Echter, niet alleen op 
regeringsniveau, maar ook vanuit het Nederlandse NGO-netwerk 
kan hieraan in de toekomst vcrder gewerkt worden. 

De ZN C betreurt het overigens dat het eerste overleg in de 
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Kamer achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden. Dat komt de 

democratie niet ten goede. 
De politieke situatie in El Salvador bevindt zich in een impas

se. De ZNC spreekt zich uit voor een hulpbeleid met als doelstel

ling de vergroting van het draagvlak van politieke partijen. De orga

nisatiekracht van het Debatto Nacional moet ondersteund worden. 

Aan de hand van een notitie van de voormalige LatiJns-Ameri

ka Commissie is de commissic ten slotte dieper ingegaan op d,~ 

noodzaak van het ondersteunen van het democratiseringsproces in 

geheel Latijns-Amerika. De ZNC meent dat hier goede aankno

pingspUIHen liggen voor de sociaal-democratie. De Partij van de 

Arbeid zou hienn zelf een rol kunnen spelen door een dialoog aan 

te gaan met basisbewegingen en verwante politieke partijen. 

Tijdens de vergadering van juni 1990 heeft de ZNC afscheid 

genomen van haar vice-voorzitter Evclinc I Icrfkens. Haar plaats is 

ingenomen door Josephine VerspageL 

Advies van de Zuid/Noord-Commissie ten aanzien 

van de kabinetsnota "Een Wereld van Verschil" 

De Zuid/Noord Commissie-(ZNC) van de Partij van de Arbeid 
heeft een drietal vergaderingen grotendeels gewijd aan de beleids

nota "Een Wereld van Verschil" die in september 1990 door Minis

ter Pronk aan het parlcment werd voorgelegd. Het is een huitenge

wone prestatie van de minister en van zijn ambtelijke staf om in 

zo'n korte tijd een goed doortimmerd document op te stellen en 

door het kabinet te laten aanvaarden. Het is de ZNC duidelijk 

geworden dat het proces van de beleidsformulering binnen het 

DGlS-apparaat zeer verfrissend en motiverend heeft gewerkt. 

Bovendien heeft de discussie binnen het Nederlandse overheidsap

paraat en in het kabinet over de snelle internationale veranderingen 

en de vereiste nieuwe profilering van het Nederlandse buitenlands 

beleid hierdoor een krachtige impuls gekregen. De heleiclscliscussie 

komt hiermee opnieuw op een hoger peil en maakt Nederland weer 

tot een interessante partner voor de internationale heleiclsdialoog. 

De urgente en veelomvattende problematiek van de ontwikke

lingssamenwerking die in de nota is geschetst is te belangrijk om 
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als activiteit van éen vakminister te worden afgedaan. Dit neemt 

niet weg dat deze een katalyserende rol heeft te vervullen, zowel 

nationaal als internationaal. De ZNC trekt uit het bovenstaande dan 
ook voor haar eigen werkzaamheden de consequentie, dat niet 

alleen het beleid en de beleidsuitvoering door de minister voor ont

wikkelingssamenwerking, maar ook het relevante beleid en de 

beleidsuitvoering van de andere kabinetsministers voortaan onder

werp van beraadslaging en advisering zal uitmaken. 

Het commentaar van de ZNC dat in de volgende paragrafen 

wordt samengevat, gaat er met enige nadruk vanuit dat de katalyse
rende rol die de minister op zich heeft genomen ten aanzien van de 

rol van Nederland in internationaal kader volledige steun verdient. 

Het gaat er daarhij niet in de eerste plaats om wat Nederland kan 

doen met de beschikbare gelden van de ontwikkclingsbegroting -

hoc belangrijk dat op zichzeil ook mag zijn -, maar veeleer om de 

formulering van uitgangspunten en van prioriteiten die in het inter

nationale debat over de toekomst van de mensheid door de Neder

landse regering worden voorgesteld en verdedigd. Dat daarin de 

bestrijding van armoede en de duurzaamheid van leven en milieu 

de hoogste prioriteit vereisen thent met kracht naar voren te komen 

en tot concreet beleid te worden vertaald. De bescherming van 

mensenrechten en de bevordering van democratische samenlevin

gen zijn daartoe essentiële voorwaarden. Het is de grote verdienste 
van de nota "Een Wereld van Verschil" dat het tegen de achter

grond van grote veranderingen die om ons heen plaatsvinden de 

grote liJnen schetst van de prioriteiten die voor Nederlands beleid 

in de komende jaren uitgang . ..,punt zullen zijn. 

1. Onze welvaart en hun wmoedc 
Opheffen van armoede in het Zuiden kan niet los worden 

gezien van de vcrancleringen die in onze eigen welvaart nodig en 

onontkoombaar zijn. De ZN ( heeft genoteerd dat de visies op dit 

punt als neergelegd in "Een Wereld van Verschil" duidelijk minder 
ver gaan ten aanzien van de veranderingen in de \Vcstcrse landen 

dan bij voorbeeld in "Schuivende Panelen" dat de visie van de Partij 

van de Arbeid op dit punt vnwoordt. Het kabinetsbeleid is duidc

lijk terughoudender en het is daarom nodig dat de PvdA en de ZNC 

op dat pum in de komende Jaren druk blijven uitoefenen om meer 
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van de eigen visies in aanvaard beleid te vertalen en internationaal 
uit te dragen. 

De ZNC is er overigens van doordrongen dat het beleid voor
gesteld door het kabinet in "Een Wereld van Verschil" een grote 
stap vooruit betekent in de beleidsvisies van de Nederlandse rege
ring en het begin kan zijn van een programma van zeer ingrijpende 

maatregelen. Daarom is het zaak dat de PvdA niet alleen blijft vra
gen om een beleid dat nog verder gaat ten aanzien van milieu, 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en inperking van economi

sche groei, maar ook de vinger aan de pols houdt bij de uitvoering 
van het aanvaarde kabinetsbeleid 7oals aangegeven in "Een Wereld 
van Verschil". Het laat zich aanzien dat daarbij nog veel weerstand 
moet wordt>n overwonnen. 

2. Prioriteiten in ontwihhelingslanden 
Een nota over Nederlands beleid ten aanzien van ontwikke

lingslanden houdt zich uiteraard vooral bezig met de eigen Neder
landse visies op de ontwikkelingsproblematiek en de daarvan af te 
leiden prioriteiten voor de ontwikkelingssamenwerking. De visies 

die mensen in ontwikkelingslanden zelf op hun eigen problemen 
hebben kunnen dan (te) gemakkelijk op de tweede plaats komen. 

Dat is een moeilijk oplosbaar probleem dat zowel in de ZNC speelt 
als in de nota "Een Wereld van Verschil". Het verwerken van een 
dergelijke inbreng is niet eenvoudig omdat toekomstvisies nu een
maal geen voorrang krijgen boven de oplossing van korte-termijn
problemen waannee zovelen in ontwikkelingslanden worstelen. De 
ZNC hecht er echter aan om in dit verband de waarde van een ont
wikkeling van mensen in ontwikkelingslanden op eigen kracht en 

op eigen voorwaarden nog eens te onderstrepen. Er dient in dit vcr
band tevens gewezen te worden op het spanningsveld tussen deel
name van ontwikkelingslanden aan de internationale economische 

orde op eigen voorwaarden en op eigen kracht enerzijds en de posi
tie van ontwikkelingslanden in de huidige GATT -ronde en in het 
IMF- en Wereldbank beleid anderzijds. 

In de komende tijd is daarom de dialoog met mensen en rege
ringen in ontwikkelingslanden nodig die leidt tot gemeenschappe
lijke visies op de aard van het armoedeprobleem en de manier 
waarop dat kan worden aangepakt, de beleidsveranderingen die 
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daartoe nodig zijn en de wijze waarop donoren hun beleid daarop 
gezamenlijk kunnen afstemmen. De ZNC is zich er hierbij van 
bewust dat de invulling van de dialoog, afhankelijk van de 
gesprekspartner, zorgvuldig dient te geschieden. Voorkomen moet 
worden dat een dialoog met mensen in (niet-gouvernementele) 
organisaties als instrument dient voor overleg met regeringen en 
multilaterale donoren. 

De nota "Een Wereld van Verschil" geeft duidelijk weer, wat 
de invalshoeken zijn van Nederlandse kant, uitgewerkt in termen 
van sectoren die prioriteit dienen te hebben, van groepen - met 
name vrouwen - die worden benadrukt en van regio's - urbaan 
zowel als ruraal - die tot de aandachtsvelden behoren. De nadere 
uitwerking in landen-, sector- en speerpuntnota's dient daarom 
inzicht te verschaffen in de mate waarin beleidsafstemming met de 
betrokken ontwikkelingslanden bestaat, wordt verwacht of zal wor
den bevorderd. Tevens dient de uitwerking inzicht te geven in de 
verschillende kanalen (multi-, bi- of medefinanciering) waarmee 
uitvoering gefinancierd kan worden. Uitwerking dient landenspeci
fiek te zijn, gezien de diversiteit van ontwikkelingslanden en hun 
problemen. Daarnaast dient evenwel de dialoog met de ontwikke
lingslanden als politieke groepering te worden bevorderd, zowel 
over Nederlandse visies zoals in de nota vastgelegd, als over inzich
ten die zij ter tafel brengen. 

Op elk van de terreinen waaraan vanuit Nederland prioriteit 
wordt gegeven bestaan binnen de ontwikkelingslanden conflicten 
waarin de ontwikkelingssamenwerking er niet aan ontkomt partij te 
kiezen of als partijdig te worden beschouwd. Het is daarom van 
groot belang dat Nederland dan niet alleen staat en tevoren met 
andere - met name de multilaterale - donoren poogt op een lijn te 
komen. Aanzetten daartoe, zoals de Afrika-conferentie in Maast
richt, de intensieve dialoog met Wereldbank en UNDP en de voor
genomen internationale studiedagen op het Departement, kunnen 
een belangrijke rol spelen. Daarnaast zal contact met niet-gouver
nementele organisaties in ontwikkelingslanden van grote waarde 
kunnen zijn. 

Een open verslaglegging is wenselijk, zowel over die activitei
ten als over de problemen die rijzen in de beleidsdialoog met de 
landen waarmee wordt samenwerkt, om een breed publiek inzicht 
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te geven in de uitvoering van het voorgenomen beleid en in de pro
blemen die daarbij worden ontmoet. 

Een andere reden die de dialoog met mensen en regeringen 
noodzakelijk maakt, ligt in de wenselijkheid bij het debat over de 
kwaliteit de betrokkenen zelf systematisch aan het woord te laten. 
Ook in dit verband is democratisering in de ontwikkelingslanden 
van belang, omdat daarmee een grotere garantie wordt gegeven dat 
de autoriteiten met wie de dialoog wordt aangegaan de wensen en 
de kritiek van de bevolking vertolken. 

3.0rganisatie van de uitvoering 

De nota "Een Wereld van Verschil" bevat elementen die zowel 
de beleidsvoorbereiding als de uitvoering meer complex maken en 
voorstellen die tot vereenvoudiging leiden. Niet alleen een uitbrei
ding, maar ook een professionalisering van de Departementsstaf is 
daarom van groot belang, zeker wanneer in aanmerking wordt 
genomen dat deze versterking in belangrijke mate een inhaal
manoeuvre is. De ZNC blijft dan ook van mening dat op dit punt 
aandacht geboden blijft en verdere versterking en professionalise
ring mogelijk moet zijn wanneer de situatie dat indiceert. Procedu
res (inclusief delegatie naar posten ter velde) dienen zoveel als 
mogelijk transparant en efficiënt te zijn. Er dient te worden 
gewaakt tegen uitbesteding die niet voldoende inzicht in de uitga
ven biedt en daarmee de uniformiteit van het beleid in het gedrang 
brengt. De voorgestelde flexibiliteit, die allocaties per land niet ten 
volle vastlegt via kasplafonds, wordt beschouwd als een essentieel 
instrument van beleidsombuigingen die in de nota worden voorge
steld. Hierbij zij aangetekend dat dit voorgestelde instrument een 
hoge mate van landendeskundigheid vereist, die het belang van een 
grotere professionalisering van de staf nog eens onderstreept. Met 
andere woorden: de voorgenomen flexibiliteit wordt door de ZNC 
onderschreven, ten volle beseffend dat deze gevolgen heeft voor de 
uitvoeringscapaciteit. De ZNC hecht eraan dit punt met enige 
nadruk naar voren te brengen omdat anders de uitvoering van 
nieuw beleid te traag op gang zal komen. 

Versnelde integratie op verschillende terreinen binnen de EG 
brengt de vraag mee langs welke weg een krachtig en doelmatig 
communautair beleid op het gebied van de ontwikkelingssamen-
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werking tot stand kan komen. De nota "Een Wereld van Verschil" 

spreekt zich in principe uit voor een grotere rol van de EG, maar 

noteert eveneens de zwakte v;m de beleidsformulering en van de 

uitvoeringsorganisatie. De ZN( pleit voor initiatieven van Neder

landse kant die op reeldiJk ktlrle termijn tot een vcrsterking van 

kwaliteit en uil\·ocring van het beleid kunnen bijdragen. De nota 

"Een V/erelcl van Verschil" genHnbineerd met het OECD-rapport 

"Dcvelopmcnt Cooperation in the l990s", dat reeds door alle 

OECD-landen is geaccepteerd. kan in dit overleg met andere cl(mo

rcn als aanzet dienen. Ten slott<' wil de ZNC er op wijzen dat bij de 

totstandkoming van het EG-ontwikkelingsbeleid het democratisch 

karakter vcrsterkt dient te worden. 

4.0ntwilllu·lingssmncmvCI hing en bedrijfslc\'cn 
De openingen die in de nota ·'Een \Vereld van Verschil" aan 

het bedrijfsleven worden geboden. worden door de ZNC met enige 

kanttekeningen gesteund. Men aandacht zal in de komende tijd 

noclig zijn voor de opstelling en uitvoering van gedragscodes die 

ontwikkelingslanden vrijwaren van activiteiten door het Westerse 

bedrijfsleven die bij ons aan strikte regelgeving zijn gebonden. 

TegenmTr de ruimte die via I 'MO en het LCL-programma wordt 
geboden moet de bereidheid van het bedrijfsleven staan om daaraan 

mee te werken. Ook dient men aandacht te worden gegeven aan de 

aard en richting van het pro<TS van industrialisatie in ontwikke

lingslanden - vooral het midden- en kleinbedrijf - en de aankno

pingspunten die dat biedt voor een ontwikkelingsrelevante bijdrage 

vanuit het Nederlandse bedrijblevcn. 

5. Democratisering en mcn,cnrechten 
In de nieuwe wereldorde, zowel politiek als economisch, zijn 

de mogelijkheden groter om de dialoog aan te gaan met ontwikke

lingslanden over hun gang naar een meer democratische maat

schappij-ordening, waarin re-.pcct voor de mensenrechten is inge
bouwd. De nota "Een Wereld van Verschil" stelt terecht dat onze 

eigen rechtsorde en cconomi..,che organisatie daarbij niet buiten 

schot mogen blijven, en dat ontwikkelingssamenwerking op dit ter

rein veeleer van lange termiJn, voorwaardenscheppende aard moet 

zijn, dan een incidentcel karakter te hebben. 
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De ZNC onderschrijft deze visie van harte en verwacht dat de 
concrete mogelijkheden daartoe in de komende tijd een belangrijk 
onderwerp zullen zijn, land voor land, in haar eigen besprekingen 
en in het overleg met de minister. 

december 1990 
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Rooie Vrouwen 

+ 
LandeliJk bestuur 

Het bestuur van de Rooie Vrouwen bestond uit elf vrouwen. 
Aan het begin van dit verslagjaar was de samenstelling als volgt: 

voorzitter: lneke van Dijk 
Tweede voorzitter: Elly Pastoors 
Leden: Micke van der Burg, Wil Gubbels, Marlene Haas, 

Nanke Hartsuyker, Ans van Jlcll, Engcline Nas, Willemien Ruyg
rok, Margo Vliegenthart en Nels de Vries. 

Bij tussentijdse verkiezingen in maart 1990 maakte Nanke 
Hartsuyker plaats voor Rinia de Rooy en nog later nam Margret 
Huisman de plaats in van Engcline Nas. 

Rooie-Vrouwenbureau 

Najaar 1989 kwam Marijke Guichelaar in tijdelijke dienst (28 
uur) ter vervanging van Sera Kooyman die met ziekteverlof ging. 
Daarnaast werkten op het bureau Marka Spit als beleidsmedewerk
ster (18 uur) en lnez Pluylaar (28 uur). 

Thea van der Linden werkte een aantal maanden op project
basis. Een bestaande vacature werd niet ingevuld om ook een finan
ciële bijdrage te kunnen leveren aan de partijactiviteiten rond posi
tieve actie. 

Bestuursvergaderingen 

Het landelijk bestuur vergaderde gèmiddeld eens per drie 
weken op maandag- of din~dagavond in Amsterdam. Daarnaast 
waren er de werkweekends op De Bom (congresstuk vaststellen, 
evaluatie en nieuwe plannen). 

Aan het begin van het verslagjaar werd uiteraard veel tijd 
besteed aan de onderhandelingen over het Regeerakkoord. 
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Daarnaast vergde de voorbereiding van congressen veel tijd. 

Deelname van vrouwen aan betaalde arbeid en het ereeren van 

voorwaarden daartoe hadden onze niet af1atendc aandacht. Herver

deling van arbeid kwam steeds via andere lilvalshoeken terug. Er 

werd veel aandacht voor het arbeidsvoorzieningenbeleid en de posi

tic van zwarte en migrantcnvrouwen op de arbeidsmarkt. Zowel de 

positie van jongeren (1990-generatie) als die van oudere vromven 

(pensioenen) zijn terugkerende onderwerpen. 

Gewesten 

Leden van het landelijk hestuur bezochten regelmatig bijeen
komsten in de gewesten. Daarnaast waren er de formele overlegmo

menten in de voorzittersvergaderingen en het jaarlijkse weekend. 

(November 1989: het weekend, 27 januari 1990: activiteiten

plan en afsluiting project sociale veiligheid, 22 maart: raadsverkie

zingen, positieve actie, 31 mei: RBA's, 8 september: start project 

sociale vernieuwing.) 

Als voorbereiding op het congres werden ook regionale voor

bcreidingshijeenkomstcn door het landelijk hestuur georganiseerd. 

Contacten in de partij 

De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur van de partij; de 

tweede voorzitter bezocht de delegatie- en secretarissenvergaderin

gen. De voorzitters wisselden elkaar af in de stuurgroep van de 

Commissie Etnische Groepen en maakten deel uit van de begelei

dingscommissie positieve actie. Verder waren er intensieve contac

ten met EVS, SVP en WBD. 

Op internationaal niveau hadden Rooie Vrouwen uiteraard 

van alles te doen met de federatie en de SIW. 

Vertegenwoordigingen buiten de partij 

Niet alle vertegenwoordigingen vroegen even veel tijd, maar 

in een aantal ervan staken wij veel energie. 

Nederlandse Vrouwenraad, Associatie voor herverdeling van 

betaalde en onbetaalde arbeid, Politiek Vrouwen Overleg, Breed 
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Platform vrouwen voor economische zelfstandigheid, Actiecomité 

Vak Verzorging Moet, Landelijk Platform voor Kinderopvang en 

Vrouwen voor Vrede. 

Daarnaast maakten de Rooie Vrouwen deel uit van het Bom

hestuur en van het Thiele Wihautfonds. 

Gedurende het vcrslagjaar waren er regelmatig contacten met 

PvdA-leden in de [mancipatinaad. met de FNV-vrouwen en orga

nisaties van zwarte en migrantcnvrouwen. 

Ook wa~ een hijeenkom-.t belegd met onze vrouwen in Eerste 

en Tweede Kamer. 

Puhlikaties 

De Rooie Vrouwen brengen een eigen blad uit. Na de beslis

sing van de partiJraad over de herstructurering van de partijpers 

verdween Rooie Vrouw, maar werd het besluit genomen hrt Rooie 

Vrouwen Magazine uit te brengen. Het nieuwe blad zal onder ver

antwoordelijkheid van het landelijk hestuur verschijnen. 

Op 8 september was de prec,entatie van het project sociale ver

nieuwing. 
Brochures over kinderopvang en sociale veiligheid zijn in 

voorbereiding. 

At·tiviteiten 

Nieuwjaarsreceptie 
Afsluiting proJect sociale \Tiligheid 

Start project sociale vernieuwing 

Buitengewoon congres I 0 maart 1990 

Themaweekend op De Bom voor het kader 
Regionale hijeenkoms,ten '"nieuwe medische technieken" 

Dag over kinderopvang in -,amenwerking met WBO. 

Congressen 

10 maart 1990 ging het congres niet akkoord met een voorstel 

van het landelijk bestuur het Rooie-Vrouwenwerk op plaatselijk en 
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gewestelijk niveau anders te organiseren. Een nieuw voorstel over 
de Toekomst van Rooie Vrouwen wordt voorbereid door een werk

groep voor het oktobercongres van 1991. 
Een andere werkgroep schreef een congresstuk over nieuwe 

medische technieken rond vruchtbaarheid, voortplanting en erfe
lijkheid. Dit voor het congres vanjanuari 1991. 
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Voorlichting 

lnkicling 

Eind 1989 veranderde de Partij van de Arbeid van oppositie

partij in regeringspartij. Een \Trandering die ook voor de afdeling 

Voorlichting grote consequent i es had. Gedurende het eerste half 

jaar van het nieuwe CDA/PnL\-kahinct waren nog slechts de con

touren van het kabinetsbeleid zichtbaar. In diezelfde periode stel

den partij en kiezers echter al legio vragen over de precieze uitvoe

ring van het helcicl. Ook de campagne voor de gemeenteraadsver

kiezingen moest worden opgezet en uitgevoerd in diezelfde perio

de. Aan een van de helangrijk-..te voorwaarden voor een effectief 

voorlichtingsbeleid, namelijk duidelijkheid, kon in het verslagjaar 

maar in beperkte mate worden voldaan. 

l'ei.'>Oneel 

De afucling Voorlichting bestond uit Aat Sliedrecht (vanaf l 

januari 1990, hoofd), Inez Ahell (publieksvoorlichting), Victor 

jammers Oe<.lcnwerving, advi-..ning afdelingen en gewesten, vanaf l 

februari 1990 plaatsvervangend hoofd), Armelies Kolk (tot l febru

ari 1990, coördinator), Doke Menger (vanaf 1 september 1990, 

ledenblad), Jopie Rikkeiman (televisie, radio, ledenblad) en Maaike 

Rittershaus (vanaf l juli 1990, administratieve ondersteuning). 

Reel a me hu re a u 

Aan het eind van het vorige vcrslagjaar werd de hand met het 

reclamebureau Saatchi & Saatchi verbroken. Met de selectie van 

een nieuw bureau is gewacht tot het nieuwe hoofd Voorlichting 

was benoemd. Uit een competitie tussen drie bureaus kwam Cam

paign Company als beste te voorschijn. Dit bureau startte eind sep

tember zijn werkzaamheden voor de PvdA. 
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Persvoorlichting 

De service aan de media kon belangrijk worden verbeterd 
door de in gebruikneming van nieuwe faxapparatuur die het moge
lijk maakt in zeer korte tijd aan een groot aantal media-adressen 
persberichten te versturen. 

Kiezersonderzoek 

De waarde van de wekelijkse peilingen van NIPO en Interview 
is voor de Partij van de Arbeid zeer beperkt. Deze peilingen funge
ren als barometer van de kiezersvoorkeuren, maar geven geen enkel 
inzicht in het hoe en waarom van de veranderingen. Om die reden 
is in het verslagjaar de aanzet gegeven tot een nieuwe vorm van kie
zersonderzoek, die inzicht moet verschaffen in de oorzaken van de 
veranderingen in de voorkeuren van kiezers. 

Advisering afdelingen en gewesten 

Met name in de zes maanden voorafgaande aan de verkiezin
gen van de gemeenteraden is de advisering van afdelingen en 
gewesten zeer intensief geweest. Hun vragen zijn altijd van zeer 
verschillende aard. Kleine afdelingen hebben andere vragen dan 
grote afdelingen (voor een belangrijk deel hangt dat samen met hun 
financiële mogelijkheden). Hoewel de vragenstellers in het alge
meen tevreden waren met de geboden hulp of de gegeven adviezen, 
kan aan te weinig verzoeken om hulp tegemoet worden gekomen 
omdat het gevraagde niet of in niet voldoende mate voorhanden is. 
Inhoudelijke advisering, bij voorbeeld bij de produktie van video
films, advertenties of folders, bleek ook in het verslagjaar opnieuw 
te tijdrovend voor de beschikbare menskracht. 

Pu blie ksvoorl ie h t ing 

De omslag van oppositiepartij naar regeringspartij werd ook 
zichtbaar in de hoeveelheid geproduceerd voorlichtingsmateriaal. 
In het eerste jaar van het CDA/PvdA-kabinet kwam het beleid nog 
onvoldoende uit de grondverf, waardoor de produktie van informa-
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tiemateriaal nauwelijks mogeliJk was. 

De voortdurende stroom van telefoongesprekken en brieven 

van mensen die hun mening wilden geven over het beleid van de 

PvdA in de regering en Tweede Kamer, of mensen die daarover 

andere informatie wilden hehhcn, moest bij gebrek aan voorlich

tingsmateriaal zonder uitzondning individucel beantwoord wor

den. 

Ledenwerving en ledenbchoud 

Op I oktober 19H9 telde de partij 96.4 72 leden, op l oktober 
1990 93.673 leden, een netto-vcrlies van 2.799 leden. Er kwamen 

4. 5 31 nieuwe leden bij, 7. 3 30 leden werden afgevoerd omdat zij 

hun lidmaatschap opzegden, overleden, of wegens contributie

schuld werden afgevoerd. 

In de afgelopen jaren i~ uitvoerig geëxperimenteerd met ver

schillende vormen van ledenwerving en -behoud. Begin 1990 werd 

geconcludeerd dat de gehanteerde methoden onvoldoende effectief 

waren en is besloten pas op de plaats te maken. Ten behoeve van de 

partijraad werd een overzicht van de gebruikte methoden gemaakt, 

en werden nieuwe ideeën aangedragen. De belangrijkste aanbeve
ling was die voor een gedegen onderzoek naar de kansen voor de 

PvdA om leden te werven en te behouden. Dat onderzoek is na 

afloop van het verslagjaar afgerond en is een nieuwe start voorbe

reid. 

De roekomst 

De belangrijkste gebeurtl·nis voor De Toekomst was het toch 

enigszins onverwachte besluit van de partijraad in juni 1990 om 

Voorwaarts op te heffen en De roekomst om te bouwen tot een vol
waardig en opiniërend ledenblad. Bij het begin van de nieuwe jaar

gang (september 1990) werd de vormgeving van De Toekomst aan

gepast, in afwachting van een definitieve vormgeving met ingang 

van januari 1991. 

De redactie bestond het afgelopen jaar uit Marjanne Sint 

(voorzitter PvdA, hoofdredancur), Aal Sliedrecht (hoofd Voorlich-
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ting PvdA), Ben Heinrichs (voorlichting Tweede-Kamerfractie) en 

Jopie Rikkeiman (produktie). Rien Robijns beëindigde wegens 
drukke werkzaamheden zijn medewerking aan De Toekomst; na de 

opheffing van Voorwaarts versterkte Doke Menger de produktie. 
Het zetwerk en de opmaak was in handen van de huisdrukke

rij PvdA. Brouwer offset BV in Delft drukte De Toekomst. 

Radio 

Om de twee weken heeft de PvdA I 0 minuten zendtijd op 
Radio 5. De uitzendingen, bestaande uit korte interviews over actu
ele onderwerpen, worden geproduceerd door het Haags Bureau. 

Televisie 

Aan het eind van het verslagjaar veranderde eindelijk de fre

quentie en de lengte van de televisiezendtijd voor politieke partijen. 
Al een aantal jaren bestond er bij de PvdA en andere politieke par

tijen onvrede over de lengte van de programma's: tien minuten is te 
lang voor een wervende advertentie, en te kort om een onderwerp 
goed uit te werken. Langdurig overleg met het Commissariaat voor 
de Media resulteerde dit verslagjaar in een halvering van de tijd per 
uitzending en een verdubbeling van de frequentie (nu maande
lijks). In elke uitzending stond een PvdA-minister of -staatssecreta
ris centraal, die geïnterviewd werd over zijn/haar beleidsterrein. 

Den Uyl-lezing 

De tweede j.M. den Uyl-lezing werd op 7 december 1989 

gehouden door prof. dr. A. de Swaan. Titel van zijn lezing was "De 
verzorging in het teken van het kapitaal". De Stichting "Dr. j.M. 
den Uyl-lezing" zoekt bij de keuze van spreker en onderwerp naar 
een interdisciplinaire inslag op het snijvlak van politieke en sociale 
wetenschappen. Het bestuur van de Stichting staat onder voorzit
terschap van W. Kok. De organisatie van de lezing is in handen van 
de Tweede-Kamerfractie (Dick Benschop) en de afdeling Voorlich

ting Uopie Rikkelman). 
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Gemeenteraadscampagne 

De campagnestaf voor de gemeenteraadsverkiezingen bestond 

uit Aat Sliedrecht (campagneleider), Inez Abel\, Victor Jammers, 

Rinus van der Mculcn, Jopie Rikkeiman en Roos Vissers. De cam

pagncstaf zorgde voor de organisatorische voorbereiding van de 

campagne en ondersteunde de aiddingen en gewesten in hun cam

pagnes. 

Op 16 december llJ89 konden afdelingen deelnemen aan een 

training voor de gemccnteraadsvnkiezingen in Amersfoort. Enige 

weken later ontvingen alle afclellllgen het campagnehandboek 

De behoefte aan materiaal 1s geinventariscerd door de gewes

ten. Zij bestelden het matcriaal hij het partijbureau. Het partijbu

reau verdeelde het matcriaal ovn de depots volgens opgave van het 

gewest. Afrekening kon gcschicden via het gewest, dat de verschul

digde bedragen op zijn beurt in rekening bracht bij de afdelingen. 

Afrekening kon ook gebeuren via de rekening-courant met de afde

lingen volgens opgave van het gewest. 

Nabestellingen van afdelingen rechtstreeks bij het partijbu

reau zorgde in een aantal gevallen voor administratieve misverstan
den. Het is verstandig om b11 gemeenteraadsverkiezingen niet de 

gewesten tussen te schakelen, maar de afdelingen rechtstreeks te 

laten bestellen bij het partijbureau. De verdeling kan als gebruike

lijk via de depots plaatsvinden. 

Bij wijze van laatste-dag- kaart was de afdelingen een "gim

mick" beloofd. Iets dat leuk wtt zijn om uit te delen, iets vergelijk

baars met het paspoort uit de I uropesc campagne en de strippen

kaart uit de Tweede-Kamercampagne. Het werd echter iets heel 

anders: een foto van een oor ntl'l de mogelijkheid om een reactie 

naar de PvdA te sturen onder het motto "De PvdA luistert naar u". 

Niet alle afdelingen waren daar even blij mee, maar gezien de reac

ties na de verkiezingsnederlaag "peelde "het oor" goed in op de 

onvrede bij de kiezers over het gebrek aan contact met de PvdA. In 

totaal ontving de afdeling Voorlichting een duizendtal reacties die 

(met kunst- en vliegwerk) alle hinnen de beloofde termijn van twee 



weken werden beantwoord. 

Sprekerscoördinatie gold van 15 februari tot en met 21 maart. 

Landelijk gecoördineerd werden alleen de bewindslieden, fractie

voorzitter en partijvoorzitter. Alle parlementariërs en de partijbe

stuurders werden gecoördineerd door de gewesten. In totaal waren 

er lOH aanvragen, waarvan er 74 gehonoreerd konden worden. 

Tijdens de campagne fungeerde de ··hegeleidingsgroep 

gemeenteraadsverkiezingen", waarin naast Alard Beek, Marjannc 

Sint en Aat Sliedrecht namens het lokaal bestuur Olga J-lalsema en 
Steven Dijk en namens het partijbestuur Secil Arda zitting hadden. 

In het beginstadium van de campagne heeft deze groep een aantal 

keren geadviseerd over opzet en uitvoering van de campagne. 

Ten behoeve van buitenlandse kiezers konden afdelingen vcr

taalde teksten aanvragen voor eigen gebruik. Van dit aanbod heeft 

slechts één afdeling gebruik gemaakt. De landelijke folders voor 

Turkse en Marokkaanse kiezers moesten wegens vertaal- en zetfou

ten beide worden herdrukt. 

Op initiatief van de grote steden werd de voorzitter van de 

Turkse sociaal-democratische partij uitgenodigd als "lijstduwer" bij 

de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam, Amsterdam, Ensche

de en Utrecht sprak hij bijeenkomsten met Turkse kiezers toe. 
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Commissies en 
werkgroepen 

Beroepscommissie 

De heroepscommissie zoab die in 1987 door het congres 

gekozen werd, bestaat nog -;tccds uit AJ Cnoop Koopmans, 
S. Patijn en I. Samkalden. Ook in dit vcrslagjaar heeft de commissie 

geen werkzaamheden behoeven te verrichten. 

Etnische (;roepen (CEG) 

Leden van de stuurgroep 
Zoals al in het vorige jaarvcrslag was aangekondigd zijn op 7 

december 1989 verkiezingen gehouden voor de stuurgroep. De 

leden zijn gekozen voor een pniodc van twee jaar. De stuurgroep is 

als volgt samengesteld: 
Sccil Arda, Sahri Bagci, Kcith Carlo, Incke van Dijk, Ahmet 

Daskapan (voorzitter), Brahin1 lmoula, Jim Lopulalan, Antonio 

Nuncs da Silva, Peter Romhouh, Gino Scalzo, Henk Smeets, Her

man Tuhumury en Ligia Wong. 

Leden namens het partijhc~tuur: Secil Arda, Johan Chandoe, 

Peter Romboutsen \1\'illem van (k Zandschulp. 

Leden namens de Rooie Vrouwen: Ineke van Dijk (plaatsver

vanger Elly Pastoors). 

Leden namens de Twenk-Kamerfractie: Thanasis Apostolou 

cnjohn Lilipaly. 

Vanuit het partijbureau werd ondersteuning verleend door 

René van Heli (tot en met februari 1990), Maria Dijkman (april tot 
en met juni I 990) en Tiny Lindeman (vanaf scptcmbèr 1990). 

De commissie heeft inmiddels twee jaar ervaring opgedaan 

met de structuurwijziging zoal~ deze in het vorige jaarvcrslag is 

beschreven. De commissic mol·t helaas constateren dat deze struc

tuur nog niet optimaal functioneert. De binding tussen de gewesten 
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en memorandumgemeenten is nog onvoldoende tot stand geko

men. Ook speelt het probleem dat de commissieleden niet voldoen

de frequent de vergaderingen van de commissie bezoeken. In de 

komende verslagperiode zal aan beide punten verder gewerkt moe

ten worden. 

Activiteiten stuurgroep 
Inleiding 

In deze vcrslagperiode hebben de vcrkiezingen voor de 

gemeenteraad plaatsgevonden. Voor de commissie was de uitkomst 
nogal teleurstellend: niet een verdubbeling van het aantal gemeen

teraadsleden uit de etnische groepen, waarop de partij had ingezet, 

maar een gelijk aantal. Dit cijfer is veelal niet door herkiezing van 

zittende leden tot stand gekomen. Van de zeven vrouwelijke raads

leden is er zelfs maar één herkozen. Ook dit resultaat noopt de 

commissie tot bezinning in de komende verslagperiode over de 

manier waarop de positie van leden uit de etnische groepen binnen 

de partij verstevigd kan worden. 

Vcrgaderingen stuurgroep 
De stuurgroep vergaderele gemiddeld één keer per maand. 

Belangrijke agendapunten waren de planning, voorbereiding en 
voortgang van de werkzaamheden. 

De achterblijvende resultaten van de gemeenteraadsverkiezin

gen zijn tijdens de vergaderingen van zowel de stuurgroep als van 

de commissie veelvuldig aan de orde geweest, gezien het feit dat 

verschillende leden uit de etnische groepen zwaar teleurgesteld 

waren over hoe het hen was vergaan hij de kandidaatstelling voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. 

Sociale vcmicuwing 01 mindcrhcdcnbclcid 
De discussie over sociale vernieuwing en minderhedenbeleid 

is door de commissie intensief begeleid. Door de stuurgroep werd 

een werkgroep in het leven geroepen om een commentaar voor te 

bereiden op het WRR-rapport "Allochtonenbeleid" en de regerings

standpunten ten aanzien van dit rapport en de sociale vernieuwing. 

De werkgroep organiseerde een studiedag met minister 

D'Ancona als inleider en met een panel met deskundigen uit de 
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Tweede-Kamerfractie, mindcrhedcnorganisaties, het onderwijs en 
de vakbeweging. 

Aansluitend daarop werd door de werkgroep een commentaar 
geschreven dat na behandeling in de commissie werd toegestuurd 
aan het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie. 

Ondersteuning raadsleden 
In juni heeft in samenwerking met de Stichting Vorming Par

tij de eerste netwerkbijeenkomst plaatsgevonden van etnische 
raadsleden. De netwerkbijeenkomsten hebben enerzijds tot doel het 
onderlinge contact te verstevigen en een mogelijkheid te bieden tot 
het uitwisselen van ervaringen Daarnaast zal per bijeenkomst 
steeds een "actueel" onderwerp op de agenda staan. Tijdens de eer
ste bijeenkomst is veel aandacht besteed aan het inventariseren van 
de behoeften die er onder de raadsleden leven aan ondersteuning 
en scholing. Verder is er gesproken met Marjanne Sint over de posi
tie van de partij na de teleur..,tellende gemeenteraadsverkiezingen 
en dit met name nader toege..,pitst op de positie van de etnische 
groepen binnen de partij en ovn het minderhedenbeleid. 

In overleg met de Stichting Vorming Partij is in het verslagjaar 
verder gewerkt aan het concretiseren van het scholingsaanbod, 
zowel gericht op de etnische raadsleden alsook op de raadsfracties 
waarin zij zitting hebben. 

Contacten met het partijbntuur 
Er is overleg geweest met het partijbestuur over de gemeente

raadsverkiezingen, de stand van zaken binnen de commissie en 
over sociale vernieuwing en minderheden. 

Namens de commissie heelt de voorzitter zitting in de partij
bestuurscommissie-Rombouts en in de klankbordgroep CD/CP
gemeenten van het partijbestuur. 

Contacten met de fractie 
De commissie Etnische (,roepen wordt zeer goed op de hoog

te gehouden van hetgeen zich afspeelt in de Tweede Kamer. De 
voormalige voorzitter van commissie en thans kamerlid Thanasis 
Apostolou bezoekt zowel de <.,tuurgroep- als de commissievergade
ringen. 
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Contacten met de gewesten 

Aan het eind van het verslagjaar is een begin gemaakt met een 
gespreksronde langs de gewesten. Doel van de gesprekken is om in 
direct contact met de gewestelijke besturen te praten over de positie 
van etnische groepen in de partij. 

Een eerste gesprek met het dagelijks bestuur van het gewest 
Noord-Holland-Noord werd wederzijds als prettig en zinvol erva
ren. De commissie kreeg de toezegging dat het gewest in de komen
de verslagperiode een gewestelijke bijeenkomst zou gaan organise
ren voor de leden uit de etnische groepen. 

Ambtelijke ondersteuning 

In deze verslagperiode bleef de ondersteuning van de commis
sie een punt van zorg. 

Door het voortijdige vertrek van René van Heli kwam de com
missie in februari zonder ondersteuning te zitten. Pas in april werd 
hierin gedeeltelijk voorzien, doordat vanuit het partijbureau Maria 
Dijkman werd ingezet om de lopende zaken te behartigen. 

Door middel van een brief aan het partijbestuur en aan de par
tijraadsleden heeft de commissie laten weten dat zij van mening is 
dat er een full-time kracht zou moeten worden aangesteld. Het par
tijbestuur liet weten dat de tijd zou moeten uitwijzen of dit noodza
kelijk is en dat op dit moment hiervoor geen ruimte in de hegroting 
aanwezig is. 

In september werd Tiny Lindeman aangesteld als beleidsme
dewerker positieve actie voor 35 uur per week. De helft van haar 
tijd is beschikbaar voor positieve actie voor etnische groepen. Over 
de exacte taken die zij voor de commissie gaat verrichten moeten 
nog nadere afspraken tussen partijbestuur en commissie worden 
gemaakt. 

Bijeenkomsten van de commissie 

De commissie is op de volgende data bijeengekomen en heeft 
de volgende thema's besproken: 

7 december 1989 Verkiezing stuurgroepleden en voortgang 
gemeenteraadsverkiezingen 

25 april 1990 Vorming en opleiding, strategie positievcrbete
ring migranten in PvdA, sociale vernieuwing 
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13 juni 1990 Bespreking van het commentaar van de commis
sie Etnische Groepen van de PvdA op het aangekondigde regerings
beleid inzake sociale vernieuwing en op de voorlopige regeringsre
actie op het WRR-rapport "AIIochtonenbeleià", Provinciale-Staten

verkiezingen 
26 september 1990 Inleiding door john Loose over de Regio

nale Bureaus voor Arbeidsbemiddeling (RBA's) plus en notitie van 

de stuurgroep hierover. 
In een brief aan het partijhestuur heeft de commissie aan het 

partijbestuur gevraagd zich in contact te stellen met PvdA-vertegen
woordigers in de RBA's om een aantal ideeën vanuit de commissie 
onder hun aandacht te brengen. 

Landelijlu bijeenlwmsten 

Hl november 1989 Dag voor (aankomende) raadsleden uit 
etnische groepen 

wing 

24 maan 1989 Studiedag minderhedenbeleid sociale vernieu-

V ertegenwoordigingcn 

Vertegenwoordigde gewc"tcn 
Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, 

Utrecht, Noord-Holland-Zuid, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Bra
bant-Oost, Noord-Brabant-Wc'it, Limburg, Amsterdam, Rotterdam 

en Den Haag 

Niet-vertegenwoordigde gewesten 
Groningen en Noord-Holland-Noord 

Memorandumgemeenten 

Vertegenwoordigende gemcenten 
Deventer, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Alkmaar, Zaanstad, 

Haarlem, Dordrecht, Spijkenisse en Eindhoven 

Niet-vertegenwoordigde gcmeenten 
Groningen, Almelo, Enschede en Leiden 

51 



Financiële commissie 

Aan het begin van de verslagperiode bestond de door de par
tijraad gekozen financiële commissie uit de volgende leden: A.P. 
Ranner (voorzitter), j.B. Andriessen (vice-voorzitter), ]. Brok, P. 
Knollema, mw. M. Koopman-Krijt, mw. M.C.A. Vonk-van Kalker 
en]. de Vries. 

De leden Ranner en Andriessen traden tijdens de junipartij
raad 1990 af en werden opgevolgd door mw. ].G. Sleurink-Rabbin
ge en W. Etty. 

Namens de partij namen aan de vergaderingen van de com
missie deel: A. Beek (secretaris), W.A. Vermeend (penningmees
ter), P.j. Knollema (beheerder) en W. Harlaar (financieel beleids
medewerker/secretaris commissie). De leden van de personeels
commissie "Werkgroep financiën" hadden toegang tot de vergade
ringen van de financiële commissie. De financiële commissie kwam 
in deze verslagperiode vier maal bijeen. 

De commissie hield zich in het afgelopen verslagjaar intensief 
bezig met de totstandkoming van de begroting voor 1990-1991. 
Naar aanleiding hiervan schreef ze in haar advies aan de partijraad, 
dat de commissie zich in beginsel kon vinden in de begroting van 
het partijbestuur. Wel zei de commissie van mening te zijn dat de 
risico's van tegenvallende begratingsuitvoering niet gering zijn, 
gelet op onzekere ontwikkelingen, waaronder een teruglopend 
ledental. 

Voorts merkte de commissie in haar advies onder andere op, 
dat financiële ruimte voor nieuw beleid reeds enige tijd beperkt is 
en dat vergroting van flexibiliteit daarom wenselijk is. 

De commissie hield zich voorts onder ander bezig met: 
- de wijze van de financiële verslaglegging: deze zou meer beleids

matig moeten zijn en voor de leek meer inzichtelijk; 
- voorzieningen bijzondere verplichtingen personeel: de commissie 

adviseerde geen extra aanvullende verzekering af te sluiten voor 
aanvullingen op de WAO-uitkeringen, maar jaarlijks zo goed 
mogelijk de risico's in te schatten en daarop toevoegingen aan de 
voorziening te baseren; 
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- de financiële resultaten van de Europese verkiezingen in 1989: 
geconcludeerd moet worden, dat er voor deze campagne meer 
geld is uitgegeven dan beschikhaar was. Er zal volgens Je com
missie in de toekomst meer duidelijkheid moeten komen in de 
verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen 
de partij en de Anne Vondeling Stichting; 

- de begroting voor de gemeenteraadscampagne: de commissie 
stemde in met een onttrekking uit het campagnefonds van 
11. 400.000,-- voor deze campagne; 

- de inzichtelijkheid in de financièle positie van de gewesten: voor 
een goede beoordeling van de partijfinanciën is volgens de com
missie een beter inzicht in de decentrale geldstromen noodzake
lijk. 

Zoals boven reeds vermeld moest de commissie afscheid 
nemen van Jos Andriessen en Allons Ranner, die beiden de maxi
maal toegestane periode in de linanciële commissie zitting hebben 
gehad. De partij is hun veel dank verschuldigd. 

Milieu ('11 Energie 

Normaal gesproken belegt de werkgroep Milieu en energie zo 
eens per anderhalve maand een bijeenkomst, totaal een zestal bij
eenkomsten. Deze kunnen sterk van opzet verschillen. Soms wordt 
een excursie-achtige bijeenkom.,! belegd, soms een symposiumach
tige en soms is het een bijeenkomen van een vrij kleine groep die 
een zeer specifiek onderwerp h('spreekt. In 1990 zijn wat minder 
bijeenkomsten belegd, totaal vin. 

In februari 1990 is een ( kenningsmakings- )bijeenkomst met 
minister Aiders gehouden. Belangrijkste resultaat van de bijeen
komst was de constatering dat JUISt vanuit het PvdA-gedachtengoed 
Aiders niet te bang moest zijn om milieubeleid for.s in te zetten. 
Tevens werd geconstateerd dat het goed zo·u zijn om het draagvlak 
voor milieubeleid in de PvdA nadrukkelijker op te bouwen. Zulks 
spoorde mooi met al circulerende ideeën om als partij eens in gro
ter verband over milieubeleid na te denken (wat uiteindelijk gere
sulteerd heeft in het congres in februari 1991 over milieu). 
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In april is gekeken naar de ideeënvorming over de milieucrite
rianotitie voor bestrijdingsmiddelen en de gevolgen die dat heeft 
voor het landbouwstandpunt voor de PvdA. Veel nadrukkelijker 
dan voorheen is toen geconstateerd dat de volumediscussie (het 
beperken van de landbouw) meer een rol moet spelen in het PvdA
standpunt. Te zien is, dat naderhand dit ook meer het geval is 
geworden. 

In juni is het NMP-plus besproken en de inzet van de PvdA 
daarop. Vooral ontstond de behoefte bij mensen om nu eens meer 
aan de slag te gaan en dan het NMP en NMP-plus als kaderstellend 
beleidsstuk mee te nemen. Men kon er wel mee uit de voeten, maar 
vond het ook wel wat tijdverlies. 

Na een wat lange zomerstop, met name door afwezigheid van 
de voorzitter, hebben we in november een bijeenkomst gehouden 
over wat de werkgroep nu lokaal al allemaal (kan) doen en in hoe
verre zij dat nu verder kan oppakken en doorvertalen. Duidelijk 
werd daar dat de werkgroep zichzelf ook bepaald niet de put in 
hoeft te praten. Het is met name de PvdA die lokaal trekt aan pro
jecten om milieu veel meer dan voorheen in de gewone taakuitvoe
ring van gemeentelijke en provinciale diensten te integreren. 

Al met al een goed draagvlakvcrsterkend jaar voor milieube
leid in de partij. 

Een ander belangrijk resultaat voor dit jaar is dat de werk
groep zich meer dan voorheen op haar taak heeft willen bezinnen. 
Sinds 1988 is de taak van de werkgroep het adviseren van het par
tijbestuur. Sommige leden hebben aangegeven die rol wat te 
beperkt te vinden. In een gesprek daarover met partijbestuursverte
genwoordigers en vertegenwoordigers van de fractie is aangegeven 
dat die beperking niet te strak gehanteerd hoeft te worden. Met 
andere woorden dat het partijbestuur de werkgroep een ruime 
eigen invulling laat van die adviestaak. 

Ten tweede is de plaats van de werkgroep veranderd doordat 
de houding van de partij ten aanzien van milieubeleid is veranderd. 
Het draagvlak is duidelijk verbreed. Dat maakt dat de aandachtvra-
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gende rol van de werkgroep duidelijk vermindert en dat de infor

matieverstrekkende rol duidelijk moet toenemen. Het is zaak om 

die accentverlegging in de werkzaamheden te laten doorwerken. 
Probleem daarbij is dat de werkgroep bestaat uit mensen die naast 

een drukke baan het belangrijk vinden om bij te dragen aan de 

meningsvorming van de PvdA. Duidelijk is dat op deze basis de rol 

van de werkgroep als informatie-uitwisselingsplaats naar actieven 

in de partij en van hen uit naar het partijbestuur wel functioneert, 

maar niet op die wijze die overeenkomt met het belang dat partijbe

stuur en partij inmiddels aan doorvertaling van milieubeleid willen 

hechten. Gesprekken zijn begonnen om hieraan in 1991 op betere 

wijze vorm te kunnen geven. 

Om hudswerk 

Inleiding 
De werkgroep kijkt niet met volle tevredenheid terug op het 

afgelopen verslagjaar. Weliswaar zijn er geslaagde activiteiten te 

noemen, maar over het algemn·n had de werkgroep de situatie van 

het ombudswerk positiever gez1e11. De werkgroep heeft dit het par

tijbureau gemeld en er is inmiddcb ook al een gesprek geweest. 

De werkgroep heeft besloten in de komende periode de voort

gang van de werkgroep te bezil·n. Met name zal uitgezien worden 
naar versterking van de werkgroep. Het afgelopen jaar is wel gepro

beercl de werkgroep uit te breiden. maar dit heeft niets opgeleverd. 

Organisatie 
De werkgroep heeft afgelopen jaar een andere naam gekregen. 

functionele Werkgroep Ombudswerk is veranderd in Landelijke 

Werkgroep Ombudswerk. Het landelijk coördinerende karakter 

komt hiermee beter tot uiting. 

De bezetting van de werkgroep is nagenoeg gelijk aan die in 
het vorige verslagjaar. Alleen (,l·crt Boksum heeft Thea Schuurman 

vervangen. De overige leden zijn jo Koks-Bouwens, Peter Gemmeke 

(secretariaat), Henk Kosmeijer. Aard van Letten van Rossen, jan 
Venema, Merlijn van den Wittenhoer (voorzitter) en Ale Zichtema. 

Verder hebben ook Secil Arda (afgevaardigde partijbestuur) en 

René Drost (dienstweigeraar en inmiddels vervangen door André 
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Brits) zitting in de werkgroep. 

De werkgroep is afgelopen periode vijf maal voor een vergade
ring bijeen geweest. Er is een werkplan gemaakt. Dit plan wordt 
gevolgd. 

Het PvdA-ombudswerk telt momenteel ongeveer 100 teams 
met gemiddeld 3 à 4 teamleden. Dit is een achteruitgang ten 
opzichte van het vorige verslagjaar. Er komt de laatste tijd wel een 
groeiend aantal aanvragen binnen voor informatiepakketten voor 
nieuw op te richten teams. Bovendien heeft de werkgroep veel 
gemeenteraadsleden als belangstellenden in het bestand staan. Deze 
verrichten ook vaak ombudswerk, alleen niet in het kader van een 
ombudsteam. 

Ac ti vil eiten 
De activiteiten van de werkgroep zijn de volgende: 

Ombofoon 
Dit is het informatie- en contactorgaan voor ombudsmedewer

kers en belangstellenden. 
Afgelopen jaar is er sprake geweest dat de Ombofoon zou 

opgaan in de ledenkrant. Dit in het kader van de herstructurering 
van de partijpers. Na een gesprek tussen het partijbestuur en de 
werkgroep is hiervan afgezien. Het voortbestaan van de Ombofoon 
is van belang voor de doelgroep waarop ze zich richt. De Ombo
foon gaat verder in eenvoudige vorm, dat wil zeggen dat uitsluitend 
informatie verstrekt wordt en minder aandacht besteed wordt aan 
lay-out en redactionele bewerking. 

De Ombofoon is in de verslagperiode drie maal verschenen. 
Het streven is zes. Dit legt dan wel een zware last op het budget van 
de werkgroep. 

Vormingsweekeinden 
De werkgroep organiseert jaarlijks twee vormingsweekeinden. 

Het doel is ombudsmedewerkers in de gelegenheid te stellen kennis 
te nemen van diverse ombudspraktijken en daarover te discussië
ren. Daarnaast bevatten de weekeinden over het algemeen een 
informatief gedeelte met een bepaald thema. De in de verslagperio-
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de geplande weckeinden vcrvielen vanwege gebrek aan belangstel
ling en werden vcrschoven naar november 1990. Voor deze weck
einden was de belangstelling dermate groot, dat een aantal mensen 
moest worden afgezegd. 

Themabijeenkomsten 
In oktober 1989 organiseerde de werkgroep een aantal regio

nale bijeenkomsten met als thema de belastingherziening Oort. 
Sprekers waren de kamerleden Hans Kombrink en Willcm 

Vermeend, PvdA-beleidsmedewerker Henk jagersma en een voor
lichter van het Ministerie van hnanciën, Peter Martens. De werk
groepsleden Merlijn van den Wittenboer en Peter Gemmeke namen 
het voorzitterschap voor hun rekening. 

De algemene waardering voor de bijeenkomsten was positief. 
De regionale opzet kon positief genoemd worden. In totaal hebben 
I70 mensen de bijeenkomsten bezocht. 

Van het congres is een uitgebreid verslag gemaakt. Dit verslag 
is als themanummer van de Omhofoon uitgebracht. 

Opbouwwerk 
Het opbouwwerk van de werkgroep heeft als doel de oprich

ting van gewestelijke werkgroqJcn. De ombudsteams zijn onderver
deeld in 17 gewesten. ln 7 gewe-;ten is een gewestelijke werkgroep 
of een contactpersoon. De gewe-,telijke werkgroepen ondersteunen 
ombudsteams bij de oprichting t·n voortgang. 

Afgelopen jaar is in een aantal gewesten gepoogd een werk
groep samen te stellen. Dit heeft niets opgeleverd; er zijn geen men
sen voor te vinden. Geprobeerd wordt nu om vanuit bepaalde 
ombudsteams gewestelijke activiteiten te ontwikkelen. 

Diversen 
Tot de taak van de werkgroep behoort verder nog het bevoor

raden van ombudsteams met materialen als briefpapier, envelop
pen, folders en affiches. Hiernaar is nog steeds vraag. Daarnaast 
doen ombudsteams menigmaal een beroep op ondersteuning van 
het secretariaat naar aanleiding van concrete ombudskwesties. De 
werkgroep heeft ook dit jaar hieraan gehoor gegeven. 
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Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Tweede Kamer 

Per 30 september 1990 bestond de onafhankelijke commissie 
uit de volgende leden: 

A. Beek (partijsecretaris q.q.), mw. A. Grewel, mw. S. Lange
dijk-de jong (voorzitter), C. Poppe, mw. N. Salomons, mw. P. 
Schröder en mw. M. Smeets-janssen. Ambtelijke ondersteuning 
werd tot april 1990 verleend door Rob van Esseveld; vanaf april 
1990 werd dat verzorgd door Margat Gunderman. 

Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 september 1989 
hield de onafhankelijke commissie zich grotendeels bezig met het 
opstellen van haar evaluatierapport. Dit rapport werd in april 1990 
gezonden aan de partijgewesten en het klein fractiebureau van de 
Tweede Kamer en verscheen in december 1990 in de speciale con
gresbundel van De Toekomst. Een van de aandachtspunten was dat 
van het moment waarop het advies meest gewenste samenstelling 
dient te verschijnen. In een gesprek met het klein fractiebureau is 
overeen gekomen, dat eerder overleg gevoerd zal worden over het 
door de commissie op te stellen advies meest gewenste samenstel
ling. Dit advies zal ook eerder aan de partijraad ter goedkeuring 
worden voorgelegd, zodat het een grotere rol kan spelen bij de ver
dere kandidaatstellingsprocedure. 

Voorts hield de commissie zich bezig met een advies inzake 
de opzet van de werkwijze ten behoeve van de in februari 1991 
nieuw te kiezen commissie. 

Onderwijs 

Samenstelling 
De Landelijke Werkgroep Onderwijs bestond in het verslag

jaar uit een vaste kern met Fred van Witsen (voorzitter), René van 
Heli (secretaris) en de leden Ed Schüssler, Berend Prenger, Toos 
Praning en Gert Geitenbeek. Vanaf januari 1990 woonde Ria 
Meijvogel namens het partijbestuur de vergaderingen bij. 

In mei 1989 nam Ed Schüssler het voorzitterschap van Fred 
van Witsen over. Ook in het secretariaat kwam verandering: sinds 
april 1990 is het in handen van Maria Dijkman, werkzaam op het 
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partijbureau in Amsterdam. In september/oktober 1990 werd de 
werkgroep uitgebreid met nieuwe leden. 

Werkzaamheden 

De werkgroep kende in de verslagperiode mede door het uit
vallen van de voorzitter een aarzelende start. In januari 1990 is in 
de tamelijk ad hoc-werkwijze een duidelijke lijn gebracht. Hoofd
doel is om binnen de partij volop aandacht te vragen voor onder
wijs als een belangrijk speerpunt in de sociale vernieuwing. Om dit 
te bereiken ondernam de werkgroep in 1990 verschillende activitei
ten: 

De voorbereiding van een onderwijscongres 
Hiervoor werd een twintigtal bekende partijgenoten uit onder
wijsland uitgenodigd om de lijnen uit te zetten. Op basis daar
van is in de zomer van I990 een congreswerkgroep ingesteld 
die in november het beoogde congres over funderend onder
wijs realiseerde. 

De bevordering van meningsvorming en discussie/standpuntbe
paling. 

In juni 1990 heeft de werkgroep een discussie-avond over het 
wetsvoorstel-basisvorming georganiseerd met medewerking 
van Tineke Netelenbos. l )ndanks de voorbereiding viel de 
opkomst tegen. 

Advisering 
Al enkele jaren fungeren kleine en informele resonansgroepen 
als adviesgroep voor kamerleden en bestuur rondom bepaalde 
wetsvoorstellen. In de vcrslagperiode bestonden dergelijke 
kringen voor basisvorming, IKVE, SVM, WCBO en Wet
Arbeidsvoorziening. 

Om meer activiteiten te kunnen ontplooien heeft de werk
groep in september 1990 gezocht naar uitbreiding en verbreding 
van de groep. Ter gelegenheid van het congres werd een wervings
actie opgezet die veel nieuwe leden opleverde. Het betekent dat de 
werkgroep na een enigszins kwakkelende periode meer naar buiten 
toe gerichte activiteiten kan organiseren. Een wens daarbij is dat de 
partij in de heel nabije toekomst gaat beschikken over een profes
sioneel uitgevoerd maandblad waarin op vaste pagina's berichten 
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over plannen en werkzaamheden van landelijke werkgroepen wor
den opgenomen. 

In het afgelopen jaar is de band tussen partijbureau en werk
groep versterkt; de enige flinke kink daarin is nog de berichtgeving 
via het partijmedium. 

Ouderenbeleid 

Het begin van het verslagjaar was roerig in verband met een 
discussie tussen het partijbestuur en de werkgroep over de verdere 
toekomst van de werkgroep. 

De werkgroep had het gevoel dat er sprake was van een 
gebrek aan belangstelling en medewerking van de kant van het par
tijbestuur. Het partijbestuur had het gevoel dat de werkgroep nog 
te veel aan navelstaren deed en te weinig activiteiten ontplooide. In 
beide klachten zat veel waarheid. 

Gelukkig bleek het mogelijk een aantal goede werkafspraken 
te maken. 

De taak van de werkgroep is: 
- adviezen te geven aan partijbestuur en kamerfractie; 
- de aandacht van partijgewesten en afdelingen voor de positie van 

ouderen te stimuleren; 
- de activiteiten van ouderen in de partij te bevorderen; 
- oudere Partij van de Arbeid-leden te activeren voor de ouderen-

beweging. 

Tegelijk werd ook de samenstelling van de landelijke werk
groep gewijzigd, terwijl om sneller te kunnen handelen een dage
lijks bestuur van de werkgroep werd gevormd. Afspraken werden 
gemaakt over ondersteuning door het partijbureau. De werkgroep 
kreeg daarbij de zeer gewaardeerde en goede steun van Rob van 
Esseveld en Maria Dijkman. De directe relatie met het partijbestuur 
werd verbeterd door de aanwezigheid van eerst Hein Kurvers en 
nadien Alard Beek bij de vergaderingen. Ook de kamerfractie is 
regelmatig vertegenwoordigd, meestal door jacqueline Beijlen. 

De werkgroep vergadert ongeveer om de twee maanden, het 
dagelijks bestuur komt bijeen tussen de vergaderingen van de 
werkgroep. 
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De activiteiten van de werkgroep bestonden uit: 
- het samenstellen van een belcids- en actieplan voor de jaren 

1990-1994; dit plan is ter kennis gebracht van de gewesten; 
- overleg met de gewesten via de secretarissenvergadering over 

gewestelijke aandacht voor het ouderenbeleid; 
- een enquête naar het bestaan van ouderenwerkgroepen in gewes

ten en afdelingen; 
het samenstellen van een lijst van oudere partijgenoten die 
belangstelling hebhen voor het ouderenbeleid. Op deze lijst 

komen nu ongeveer 400 partijgenoten voor. Deze ontvangen 
sinds september 1990 om de drie maanden een Nieuwsbrief; 

- met Lokaal Bestuur werd ovcrlrg gepleegd over een publikatie 
inzake ouderenbeleid voor de gemeenteraadsverkiezingen; 

- aan de programmacommissie'> voor de Provinciale- Statenverkie
zingen werd een aantal aandacht-,punten gezonden met het ver
zoek daarmee rekening te houden bij de opstelling van de verkie

zingsprogramma's; 
- aan de 37 gemeenten die in ecr-,te aanleg werden genoemd voor 

experimenten met sociale vernil·uwing werd eveneens een advies 

gezonden met voor ouderen belangrijke punten; 

- voorbereid werd een bijeenkomst te zamen met de werkgroep 
Patiënt Centraal over "Ouderen en gezondheidszorg''. Over deze 

hijeenkomst zal in het nieuwe vnslagjaar worden gerapporteerd. 

De aandacht die de werkgwcp vraagt voor het ouderenbeleid 
in de partij en voor de versterking van de band met oudere partijge
noten heeft ertoe geleid dat in sommige gewesten en afdelingen bij
eenkomsten plaats hadden. Ook werden in sommige gewesten en 

afdelingen ouderenwerkgroepen gevormd. 
Maar er bliJft ook nog veel te wensen over en de partij is nog 

lang niet toe aan een actief en regelmatig beleid ten aanzien van 
ouderen. Toch is dat beleid belangrijk. Ongeveer een kwart van de 

kiesgerechtigden behoort tot de hoven 60-jarigen: ongeveer een 
derde van de partijleden behoort tot de ouderen. Gewesten en afde
lingen zouden veel consequenter moeten proberen de ervaring, 
kennis en vaak ook vriJe tijd van ouderen te gebruiken en hen bij 

de activiteiten te betrekken. 
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De werkgroep telt twintig leden, waarvan het dagelijks 
bestuur wordt gevormd door]. Vellenga (voorzitter), B. Geugjes 
(vice-voorzitter) j.W. Rengelink (secretaris) en W. van Genderen 
(2e secretaris). 

Patiënt Centraal 

Inleiding 
De doelstellingen van de werkgroep Patiënt Centraal zijn: 

- deskundigheidsbevordering raads- en statenleden van de partij 
- ondersteuning kamerleden en bewindslieden 
- advisering partijbestuur 
- discussie-onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek 

brengen. 

De instrumenten die de werkgroep daarvoor gebruikt zijn: 
- het organiseren van informatiedagen 
- het bespreken van beleidsnota's en landelijke ontwikkelingen 
- het organiseren van discussiedagen. 

De werkwijze van de werkgroep is in dit verslagjaar aangepast 
aan de nieuwe situatie die voor de werkgroep was ontstaan. 

Doordat de werkgroep de officiële status als werkgroep van 
het partijbestuur heeft gekregen, was zij genoodzaakt structureel 
aandacht te schenken aan de actuele ontwikkelingen met als doel 
het partijbestuur daarover te adviseren. De deelname van de PvdA 
aan het kabinet, met een eigen staatssecretaris op volksgezondheid, 
opende de mogelijkheid om direct in te spelen op plannen en ont
wikkelingen in de gezondheidszorg. 

De werkgroep heeft daarom zowel in de samenstelling als in 
de werkwijze het accent verlegd van organisatie naar inhoud. De 
dagelijkse gang van zaken is aan een kleiner comité toevertrouwd, 
en tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt zoveel mogelijk tijd 
besteed aan inhoudelijke discussie. De uitkomsten van deze discus
sies worden zonodig direct aan het partijbestuur en de staatssecre
taris doorgegeven. De werkgroep hecht daarbij aan een informeel 
karakter, tenzij uitdrukkelijk om een advies wordt gevraagd. 
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Tussen de bijeenkomsten door zijn steeds groepjes bezig aan 
de voorbereiding van discussiedagen en andere activiteiten. 

De werkgroep telt 21 leden, en kent inmiddels een eigen 
wachtlijst. 

jam overzicht 
In oktober 1989 heeft de werkgroep een discussiedag georga

niseerd over het Kerndocument, en de Rijksbegroting (FOZ). 
's Ochtends kwamen aan de hand van inleidingen de onderde

len preventie en screening van het Kerndocument aan de orde. 
Door professor Collette is een inleiding gehouden over "Screening 
op borst- en baarmoederhalskanker in de praktijk" en door dr. H. 
Rengelink over "De effecten van verontreiniging op de gezond
heidstoestand van mensen". 

's Middags was de traditionele gelegenheid voor "het veld" om 
"de politiek" aan te spreken op de plannen voor het volgende jaar. 

PvdA-leden die actief zijn in de gezondheidszorg gaan in dis
cussie met de kamerleden voordat de begrotingsbehandeling in de 
Tweede kamer is geweest. Voor de kamerleden was dit tevens een 
geschikte gelegenheid om hun vcrhaal te toetsen aan de opvattin
gen van deskundige partijgenoten 

Voor deze dag zijn de uitnodigingen verstuurd naar het eigen 
bestand van de werkgroep; er waren ruim 25 mensen aanwezig. 

In februari '90 is een werkconferentie gehouden over "Zorg
vernieuwing in de zwakzinnigenzorg". Met de uitkomsten van deze 
discussie is in september 1990 een grote discussiedag georgani
seerd, waarvoor de desbetreffende organisaties en de Statenleden 
van alle partijen werden uitgenodigd. 's Morgens was er een infor
matiemarkt en werd door een aantal projecten een uitgebreide pre
sentatie verzorgd. 's Middags was een levendige discussie met 
kamerleden van PvdA, CDA en VVD aan de ene kant en afgevaar
digden van koepelorganisaties in de zwakzümigenzorg aan de ande
re kant, onder leiding van Dick Dolman. 

Uit alle inleidingen en discussies kwam algemeen naar voren 
dat "zorg op maat'' nog onvoldoende mogelijk is. 

De dag is bezocht door circa 100 mensen, voornamelijk werk
zaam in of betrokken bij de zwakzinnigenzorg en geïnteresseerden 
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uit de PvdA. 

In juni 1990 heeft de werkgroep een cursus voor raadsleden 
georganiseerd met het doel de nieuwe raadsleden te voorzien van 
relevante informatie voor het raadswerk. Structuur en financiering 
van de gezondheidszorg zijn aan de orde geweest, evenals de taken 
en mogelijkheden van gemeenteraden. Het aantal deelnemers bleef 
helaas onder de verwachtingen. Mogelijk heeft hierbij de slechte 
uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen een rol gespeeld. [r 
zijn daardoor veel minder nieuwe raadsleden gekozen dan de werk
groep had verwacht. 

Bij deze cursus heeft de werkgroep veel medewerking gekre
gen van respectievelijk het CLB, de Stichting Vorming, een aantal 
gewesten en individuele partijgenoten. 

Programma volgend jaar 

Naast de doorlopende activiteiten van de werkgroep, die zich 
richten op het volgen en hespreken van het gezondheidszorgheleid, 
heeft de werkgroep voor het komende jaar de volgende onderwer
pen op de agenda staat: 

* 

* 

* 

Discussiedagen 
In november worden twee discussiedagen georganiseerd. De 
eerste dag wordt in samenwerking met de werkgroep Ouderen
beleid gehouden, en heeft als onderwerp "Ouderen en de 
gezondheidszorg". De tweede komt in de plaats van de traditio
nele hegrotingsdag en staat in het teken van "Eén jaar Simons 
op Volksgezondheid, wat leverde dat op7" 
Genetische manipulatie 
Op verzoek van het partijbestuur adviseert de werkgroep over 
de opzet van de partijdiscussie rond genetische manipulatie. 
Bij de verdere uitwerking zal de werkgroep waar nodig bijdra
gen. 
Gemeentelijk gezondheidsheleid 
De werkgroep werkt aan een praktisch advies voor gemeente
raadsfracties over de wijze waarop zij kunnen werken aan de 
wettelijke verplichting van gemeenten om een gezondheidshe
leid te ontwikkelen. 
[en informatiedag voor nieuwe Statenleden. 
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Ook komend jaar wil de werkgroep een discussiedag organise
ren waarbij betrokkenen uit het veld worden uitgenodigd. Dit

maal zal op deze dag de paticnt centraal staan. 

Positieve actie 

Het vcrslag is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel 

bestaat uit de evaluatie van het Project positieve actie dat mogelijk 

is gemaakt met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en beslaat de periode januari 1988 tot en met 

maart 1990. Het t wc ede deel loopt van maart 1990 tot en met sep
tember 1990. 

Positieve actie: twee jaar /Jr/rid in beeld januari 1988 tot en met 
maart 1990 

l. Inleiding 

Het Project positieve actil' 1., in januari 1988 gestart als ver

volg op en specifiekere invulling van het werk van de commissie 

Activering vrouwelijke leden. Dil is mogelijk gemaakt via subsidies 

van het Ministerie van Sociale /aken en Werkgelegenheid de "pro

jecten cmancipatiewerker", welke voor twee jaar subsidie inhiel

den. Vcrvolgens heeft het partijhestuur het project drie maanden 

verlengd. Bij de partij was in dil' periode in dienst als projectmede
werkster Diana Vermeulen. 

Er is gekozen voor een Project positieve actie omdat, binnen 

het emancipatiegericht personeelsbeleid, het model van positieve 

actie gezien wordt als een nieuwe, structurele en doelmatige metho

de om de positie van vrouwen te verbeteren. 

Ook binnen een politieke partij leek het een goede en syste

matische methode om gelijke vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen te verwezenlijken. Immers, het partijcongres van 1987 

had besloten te zullen streven naar een gelijke vertegenwoordiging 
van mannen en vrouwen, met een ondergrens van 25%. Zo'n statu

tair artikel moet vervolgens in beleid worden omgezet. 

In februari 1988 is het werkplan positieve actie door de bege

leidingscommissie vastgesteld. De begeleidingscommissie was als 

volgt samengesteld: Wim van V elzen, voorzitter (tot februari 1989), 
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Alard Beek, voorzitter (vanaf februari 1989), Geke Faber (tot janu
ari 1989), Ineke van Dijk (vanaf januari 1989), Elly Pastoors, Frank 
Boddendijk, Carla van Rest, Hein Kurvers (tot mei 1989), Hil Oost
erveld, Stichting Vormingswerk (tot voorjaar 1988), Anne Geerd
ink, Stichting Vormingswerk (van najaar 1988 tot en met augustus 
1990). 

Als definitie voor positieve actie in de politiek is gehanteerd: 
het vergroten van de deelname van vrouwen in vertegenwoordigen
de lichamen, in besturen en binnen het totale politieke werk. 
Bovendien was het werken aan positieve actie een voorwaarde, ver
bonden aan de toegekende subsidie. 

Vastgesteld is dat het Project positieve actie van de PvdA zich 
enerzijds op vrouwen binnen de partij richt en anderzijds op de 
verantwoordelijke besturen binnen de partij. 

Het specifieke aan het model van positieve actie is dat er een 
concreet doel moet zijn (streefcijfers/quotum) en dat de verant
woordelijkheden voor de uitvoering duidelijk moeten worden afge
sproken. Resultaten moeten gemeten kunnen worden. Dit omdat 
het vroegere emancipatoire personeelsbeleid te vaak in goede 
bedoelingen bleef steken. 

De begeleidingscommissie heeft vastgesteld dat via een "stap
penplan" gewerkt zou gaan worden. Dit stappenplan is conform het 
stappenplan dat in de meeste positieve actie-theorieën genoemd 
wordt en ziet er als volgt uit: 

1. Intentieverklaring van de leiding van een organisatie 
2. Onderzoek naar de vertegenwoordiging van mannen en vrou-

wen binnen een organisatie 
3. Het opstellen van een actieplan of beleidsplan positieve actie 
4. Besluitvorming over het actieplan of beleidsplan positieve actie 
5. Uitvoering van de plannen 
6. Evaluatie van de gestelde doelen 

Via een dergelijk stappenplan is een systematische en doelge
richte werkwijze gegarandeerd. 

Aan de hand van bovenstaande stappen zullen de activiteiten 
die in de afgelopen twee jaar zijn opgezet worden beschreven en 
geëvalueerd. 
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2. De activiteiten 
2.1. Intentieverklaring van d<: leiding van de organisatie 
Deze intentieverklaring moet duidelijk maken dat de leiding 

van de organisatie met positieve actie aan de slag wil. 
De intentieverklaring van h<:t partijbestuur is onder meer dui

delijk geworden door het feit dat er een Project positieve actie is 
gestart, onder verantwoordelijkheid van datzelfde partijbestuur. 

Tevens lag er een uitgebreide intentieverklaring via de con
gresuitspraak (1987). De hele partij heeft zich achter het streven 
naar gelijke vertegenwoordiging geschaard. 

De projectmatige aanpak die positieve actie kenmerkt kon 
handvatten bieden om deze congresuitspraak te realiseren. 

Beoordeling: 
Een dergelijke intentieverklaring (compleet met streefcijfers), 

voorafgaand aan een Project positieve actie bete kent een goede 
start. Vaak is het vaststellen van streefcijfers juist een van de moei
lijkste stappen in organisaties. 

2.2. Onderzoek 
Het doen van onderzoek naar de ondervertegenwoordiging 

van vrouwen in de politiek, en o.,pecifiek in de PvdA, is een noodza
kelijke stap in het model van positieve actie. Op grond hiervan kan 
het probleem van de (mogelijke) ondervertegenwoordiging van 
vrouwen worden geanalyseerd. 

Het onderzoek "Vrouwen in de PvdA" bestond uit twee deel
onderzoeken om zo een compleet beeld te krijgen. 
l. Cijfermatig onderzoek naar de deelname van vrouwen en man

nen binnen de partij. 
2. Kwalitatief onderzoek. Er werden 34 interviews met vrouwelijke 

PvdA-raadsleden gehouden. Centraal in dit onderzoek stonden 
vragen naar hun politieke loopbanen en de belemmeringen die 
ze daarin eventueel ondervonden hebben of nog ondervinden. 

Resultaten/beoordeling 
Dit onderzoek leverde een vrij compleet beeld op van de cij

fermatige vertegenwoordiging van vrouwen in de PvdA. Vrouwen 
bleken het duidelijkst ondervertegenwoordigd in gemeenteraden en 
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in de Tweede Kamer. 
mannen vrouwen 

Percentage leden 61% 38% 

Actieve leden 63% 35% 

Afdelingsbesturen 65% 33% 

Gewestelijke besturen 71% 29% 

Partijbestuur 60% 40% 

Gemeenteraden 72,4% 27,6% 

Wethouders 82,4% 17,6% 

Provinciale Staten 70% 30% 

Gedeputeerden 70% 30% 

Tweede Kamer 80% 20°;(, 

Eerste Kamer 70% 30% 

Europees Parlement 67% 33% 

De interviews onder vrouwelijke raadsleden maakten duide
lijk hoe het is om als vrouw te functioneren in politieke lichamen 
en binnen de PvdA in het bijzonder. De interviews brachten tevens 
naar voren dat er wel degelijk sprake is van een "aparte" positie van 
vrouwen op dergelijke functies. 

Er zijn ongeveer 300 exemplaren het land ingegaan, deels 
naar afdelingsbesturen, deels naar individuele leden. 

Als reactie uit het land werd vaak gemeld dat een dergelijk cij
fermatig overzicht van de positie van vrouwen in de politiek goed 
werkt als onderbouwing voor acties om de positie van vrouwen te 
verbeteren. 

Beoordeling: 
De interviews met de vrouwelijke raadsleden hebben de indi

viduele ervaringen van vrouwelijke raadsleden in een breder per
spectief gezet. 

Het onderzoeksrapport heeft tevens gediend als achtergrond 
voor de oriëntatiedagen. (Op deze dagen werd informatie gegeven 
door vrouwelijke raadsleden aan "nieuwe" vrouwen over het 
gemeenteraadswerk.) De inleidsters op deze bijeenkomsten hebben 
veelvuldig gebruik gemaakt van de resultaten van dit onderzoek. 
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Het onderzoek vormde tevens de basis voor een beleidsplan 
positieve actie. 

2.3. Beleidsplan positieve actie. 

Het onderzoek heeft geleid tot een beleidsplan positieve actie. 
In dit plan is opgenomen wat er op de diverse niveaus, waar vrou
wen zijn ondervertegenwoordigd, gedaan zou kunnen worden om 

hun positie te verbeteren. 

In dit beleidsplan zijn aanbevelingen genoemd met betrekking 
tot de korte en lange termijn (zie hieronder). 

Beoordeling: 

Dit beleidsplan is door de begeleidingscommissie vastgesteld, 
maar helaas niet echt verspreid binnen de partij. De begeleidings
commissie heeft besloten het beleidsplan in onderdelen naar buiten 
te brengen. Een aantal zaken j-, dus, door de korte duur van het 

proJect, niet naar buiten gebracht. 

2. 3.1. Een aantal (uitgevoerde) actiepunten uit het beleidsplan 

Het beleidsplan bevat vele aanbevelingen; een aantal daarvan 

is omgezet in concrete activiteiten en als zodanig uitgevoerd. Een 
opsomming daarvan volgt hieronder. 

2.3.2. Vrouwen en de gemeenteraadsverkiezingen 
Uit het eerdergenoemde onderzoek bleek dat vrouwen duide

lijk ondervertegenwoordigd warTil in gemeenteraden. Daarom heeft 
de begeleidingscommissie besloten om de gemeenteraadsverkiezin
gen als speerpunt te kiezen. 

Hiervoor waren de volgende redenen belangrijk: 
a. Het gaat hier om een grote groep vrouwen (in tegenstelling tot 

de fweede Kamer, waarmee later aan de gang kon worden 
gegaan). 

b. Het gaat hier om invloedrijke politieke functies. Meer vrouwen 
op deze functies kan tevens de aanwas van vrouwen voor hogere 
functies bevorderen (wethouders, Tweede Kamer enzovoorts). 

c. Het belang snel aan de gang te gaan met concrete activiteiten 
(dit kan inspirerend werken) en het feit dat er maar één keer in 
de vier jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. Gezien de aanvan-
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kelijke duur van het project (twee jaar) zou er van de uitvoering 
van allerlei mooie plannen anders wellicht niet veel meer 
terecht komen. 

Met dit actiepunt heeft het project zich gepresenteerd aan de 
partij. Daartoe is samen met de Stichting Vormingswerk PvdA 
(SVP) "een wervings- en scholingstraject" voor de gemeenteraads
verkiezingen opgezet. Er is besloten een gedeelte van de verant
woordelijkheid in de partij te leggen. De gewestelijke besturen wer
den uitgenodigd een contactpersoon positieve actie aan te stellen. 
Deze kreeg een taak toebedeeld in het Project positieve actie en spe
cifiek in dit scholingstraject. 

Reden: positieve actie, oftewel de integratie van vrouwen in de 
politiek, is een zaak van de partij, van mannen en vrouwen. 

Beoordeling: 
Er was betrekkelijk weinig tijd om vrouwen te werven voor de 

gemeenteraden (anderhalf jaar). Het project ging er vanuit dat er 
voldoende vrouwen beschikbaar zouden zijn (gebaseerd op onder
zoek; immers er gaapt een gat tussen het aantal actieve vrouwelijke 
leden en het aantal vrouwelijke raadsleden, daar lag dus een moge
lijk potentieel). Voor de komende verkiezingen is het goed gedu
rende de volledige vier jaar inspanningen te leveren om vrouwen in 
te voeren in de lokale politiek en eventueel voor te bereiden op een 
gemeen teraadsfunctie. 

2.3.3. Streefcijfers 
Het partijbestuur heeft, direct na het vaststellen van dit actie

punt, de algemene streefcijfers aangescherpt en termijnen toege
voegd waarin deze cijfers gehaald moeten worden. De uitspraak van 
het partijbestuur kwam er op neer dat in 1994 in grote lijnen de 
gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen gerealiseerd 
moet zijn. 

De redenen om te kiezen voor 1994 waren, dat een sociaal
democratische partij haast moet maken met emancipatie, zij moet 
voorop lopen. 

Het partijbestuur kiest voor een gelijke vertegenwoordiging 
en wil niet uitgaan van het aantal vrouwelijke leden want: 
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1. Het gaat hier om de functie van vertegenwoordiger van stad of 
dorp, de bevolking bestaat voor de helft uit mannen en vrou
wen. 

2. Uitgaan van het aantal vrouwelijke leden zou een reden zijn 
voor sommige gemeenten op hun lauweren te gaan rusten, bij 
voorbeeld als ze nu 33% vrouwelijke gemeenteraadsleden heb
ben. Bovendien moet het percentage vrouwelijke leden ook stij
gen naar 50%. 

3. Dat is bij mannen in vertegenwoordigende lichamen ook niet 
gebeurd. 

Beoordeling: 
Een prikkelend streefgetal en prikkelende termijnen, maar als 

in 1994 50% vrouwen in gemeenteraden bereikt moet worden, zal 
er nog veel moeten gebeuren (zie beleidsplan). 

2.3.4. Het actieplan "werving en scholing" 
In samenwerking met de SVP is er een actie 'werving, infor

matie en scholing" opgezet voor vrouwen, gericht op de gemeente
raadsverkiezingen in 1990 (start mei 1988). 

Dit actieplan bestond uit: 
a. oriëntatiedagen 
b. cursus "vrouwen in de lokale politiek" 
c. korte evaluatie. 

a. De oriëntatiedagen 
Van november 1988 tot en met april 1989 zijn er in vrijwel 

alle gewesten ( 15 van de 17) orkntatiedagen georganiseerd. 
Het doel van deze bijeenkomsten was vrouwen te informeren 

over een gemeenteraadsfunctic en ze daarbij te stimuleren de stap 
naar een dergelijke functie te zeilen. 

Een nevendoel van de orit'ntatiedagen was vrouwen te werven 
voor de cursus "vrouwen in de lokale politi~k". 

De verantwoordelijkheid voor de oriëntatiedagen lag bij het 
Project positieve actie, in samenwerking met de gewesten. 

In totaal hebben meer dan 500 vrouwen de oriëntatiedagen 
bezocht. 
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Beoordeling: 
De oriëntatiedagen waren over het algemeen succesvolle bij

eenkomsten, het programma sprak aan. Er zijn bovendien veel 

vrouwen op af gekomen. 

De wervingsmethode om alle vrouwelijke leden aan te schrij

ven en uit te nodigen bleek in de meeste gevallen ook een succes

volle te zijn (Zuid-Holland, Amsterdam, Noord-Brabant-Oost en -

West, Noord-Holland-Zuid). 

In Friesland en Zeeland bleek het werven van vrouwen voor 

de oriëntatiedag gericht op gemeenteraadsfuncties moeilijker te 

zijn. Mogelijke verklaringen voor dit laatste: deze provincies ken

nen veel plattelandsgemeenten. Er zijn ook veel slapende afdelin
gen, hetgeen het activeren van mensen (vrouwen) bemoeilijkt. 

Waarschijnlijk is er daarnaast ook sprake van een te passieve bena

dering en zijn er meer activiteiten van de afdeling ter plekke nodig. 

Mogelijk heeft ook een rol gespeeld dat de bekendheid rond 

het Project positieve actie op gang moest komen. De eerste (partij)

publiciteit aan het project werd in november I988 gegeven. Daarna 

is het project (en met name de oriëntatiedagen) nog veelvuldig in 

de publiciteit geweest (zie 2.5.). 

Vervolgens is gebleken dat veel vrouwen na de oriëntatiedag 

zijn "doorgestroomd" naar de cursus ·'vrouwen in de lokale poli
tiek" (de helft tot 2/3 van de deelneemsters). Een van de doelen van 

de oriëntatiedag was het werven van vrouwen voor de cursus. Dit 
doel is bereikt. 

b. De cursussen "vrouwen in de lokale politiek" 

Van januari 1989 tot en met september 1989 zijn er dertien 

cursussen "vrouwen in de lokale politiek" georganiseerd. De cursus 

vormde min of meer een vervolg op de oriëntatiedagen. Doel van de 

cursus: politiek-inhoudelijke en persoonlijke ondersteuning bicden 

aan vrouwen die belangstelling voor het raadslidmaatschap hadden. 

In totaal hebben 217 vrouwen deze speciale cursus van de 

SVP in het kader van het Project positieve actie gevolgd. 

De verantwoordelijkheid voor de cursussen lag bij de SVP. 

Beoordeling: 
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De cursussen hebben hun doel (en bovendien veel vrouwen) 
bereikt. Ze hebben vrouwen meer duidelijkheid gegeven over wat 
het raadswerk inhoudt en hun eigen mogelijkheden en vaardighe
den in relatie tot het raadswerk. 

Verschillende vrouwen die deze cursus gevolgd hebben zijn 
vcrvolgens "doorgestroomd" naar de leergang lokale politiek. 

c. Korte evaluatie van beide activiteiten 
Er is een enquête gehouden onder een deel van de deelneem

sters aan oriëntatiedagen en cursussen "vrouwen in de lokale poli
tiek' (162 vrouwen in de gewesten Gelderland, Amsterdam, Over
ijssel, Friesland, Zuid-Holland zijn aangeschreven, 96 formulieren 
zijn teruggestuurd = 59'l6). Doel: Inzicht krijgen of vrouwen zich 
kandidaat stellen voor de gemeenteraad en waarom wel of waarom 
niet. Resultaten: De meeste vrouwen (68%) stellen zich kandidaat. 
Degenen die zich niet kandidaat stellen doen dit voornamelijk 
omdat men het te druk heeft of omdat men zich nog te onbekend 
voelt met de lokale politiek ( = de toekomst) 

Een opmerking over de oriëntatiedagen was: voor vrouwen 
die zeker wisten dat ze raadslid werden leverde het minder infor
matie op. 

De oriëntatiedag en de cursus werden over het algemeen als 
heel stimulerend beoordeeld. 

2.3.5. Actiepunt voor vrouwelijke wethouders 
Op 7 oktober 1989 is een hijeenkomst gehouden voor vrou

wen die belangstelling hebben voor een wethoudersfunctie. Deze 
bijeenkomst was georganiseerd door het Project positieve actie, in 
samenwerking met de Rooie Vrouwen, SVP en Centrum voor 
lokaal Bestuur. De bijeenkomst werd georganiseerd omdat vrouwe
lijke wethouders een duidelijke minderheidsgroep vormen 07,6% 
van het totale aantal PvdA-wethouders). Doel was meer vrouwen te 
stimuleren en te ondersteunen hij hun ambities voor een wethou
dersfunctie. Op de hijeenkomst waren 65 vrouwen aanwezig. 

Op dit moment is de SVP bezig met het ontwikkelen van een 
cursus ter ondersteuning van nieuwe vrouwelijke wethouders, een 
gevolg van deze bijeenkomst. 
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Beoordeling: 
Een nuttige en inhoudelijk goede bijeenkomst, die zeker her

haling verdient. De stap van raadslid naar wethouder blijkt in de 
praktijk een grote overgang voor vrouwen te betekenen. 

2.3.6. Provinciale Staten 
In 1991 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten 

plaats. Dit betekent nog een jaar de tijd om vrouwen te werven 
voor dit vertegenwoordigend lichaam. 

Er is voor juni 1990 een bijeenkomst gepland om vrouwen te 
informeren over en te stimuleren tot een functie in de Provinciale 
Staten. Deze bijeenkomst is een initiatief van de SVP en het Project 
positieve actie en wordt landelijk voorbereid en georganiseerd. 

Doel: het aantal vrouwen in de Provinciale Staten vergroten, 
door informatie te geven over het werk in de Provinciale Staten. 

Vrouwelijke Statenleden zullen 's morgens vertellen over aard 
en inhoud van de werkzaamheden. Belangrijkste aandachtspunten 
hierbij zijn: het specifieke van de provinciale politiek en de rol die 
vrouwen daarin (kunnen) innemen. 

In werkgroepen kunnen de deelneemsters 's middags praten 
over hun persoonlijke mogelijkheden, ambities en scholingsvragen. 

Gewestelijke besturen hebben te maken met de kandidaatstel
ling voor deze verkiezingen. Van daaruit gezien is het logisch te 
veronderstellen dat zij een belangrijke taak krijgen in de werving 
voor de bijeenkomst en serieus aan de gang gaan met het opstellen 
en waarmaken van streefcijfers. 

2.3.7. Andere uitgevoerde actiepunten 
2.3.7.1. Notitie over burgemeestersbenoemingen. 
Het aantal vrouwelijke burgemeesters voor de PvdA is laag. Er 

zijn in totaal dertien vrouwelijke burgemeesters van de 125 
(december 1988). Dit betekent zo'n 7,8%. Het beleid van de PvdA 
en de oude Minister van Binnenlandse Zaken was erop gericht meer 
vrouwen aan te trekken. Vele PvdA-fracties willen dit ook. Van een 
uitgesproken en gericht voorkeursbeleid is geen sprake. De toena
me van het aantal vrouwelijke wethouders (recruteringsbasis) doet 
het potentieel voor meer vrouwelijke burgemeesters toenemen. 
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2.3. 7 .2. Notitie over de kandidaatstellingsprocedure gemeen
teraden en hoe deze zo vrouwvriendelijk mogelijk te maken Deze 
notitie is onder de aandacht van alle afdelingen gebracht. De notitie 
bevatte aanbevelingen, gericht op werving en selectie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij voorbeeld de samenstelling en 
werkwijze van onafhankelijke commissies, streefcijfers, de wijze 
van selecteren. 

2.3. 7. 3. Notitie over de relatie landelijk project, gewesten en 
afdelingen 

In deze notitie wordt duidelijk gemaakt wat ieders taak in een 
Project positieve actie kan zijn. Ter vergadering en bespreking van 
het stuk wordt nog eens duidelijk de taak van gewesten als interme
diair richting afdelingen afgesproken. 

2.3.7.4. Enquête onder vrouwelijke wethouders (samen met 
Rooie Vrouwen) met als centrale vraagstelling: Kunnen vrouwen op 
dergelijke posities iets voor vrouwen in hun gemeente betekenen? 

Uit dit onderzoek, dat geresulteerd heeft in het onderzoeks
verslag "Haar wil is wet(houderl", blijkt dat vrouwelijke PvdA-wet
houders veel voor vrouwen in hun gemeente doen. Welke porte
feuille ze ook hebben, ze proberen een vrouwvriendelijk perso
neelsbeleid te voeren. Ze starten kinderopvang, ze denken aan de 
sociale veiligheid. Zelf denken ze dat het beleid er anders uit zou 
zien als er een mannelijke collega had gezeten. 

2.4. De fase van besluitvorming en uitvoering 
Er is zoveel mogelijk geprobeerd de verantwoordelijkheid 

voor het project in de partij te leggen. Dit betekent dat op diverse 
niveaus geprobeerd is de partij er bij te betrekken. 

De gewesten, en via de gewesten de afdelingen, hebben een 
belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van activiteiten in het 
kader van positieve actie. 

2.4.1. De verantwoordelijkheid voor het project in de partij 
brengen 

Op landelijk niveau heeft het project aardig grond onder de 
voeten gekregen. Naast het feit dat het partijbestuur zich sterk 
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maakt voor het Project positieve actie heeft met name de SVP zich 
actief ingezet voor een goed positief actiebeleid. Daarnaast zijn van

zelfsprekend de Rooie Vrouwen, zowel landelijk als gewestelijk als 
ook op afdelingsniveau, een enorme steun en motor. 

Maar positieve actie moet natuurlijk vooral gestalte krijgen op 
gewestelijk en afdelingsniveau. 

2.4.2. De gewesten 

Op gewestelijk niveau is de verantwoordelijkheid voor de uit
voering van het project serieus opgepakt. Op 17 september 1988 is 

het project gepresenteerd aan de gewesten. De gewestelijke bestu
ren waren gevraagd contactpersonen positieve actie aan te stellen 
en naar deze bijeenkomst af te vaardigen. Dit is uiteindelijk in alle 
gevallen gebeurd, hoewel dit niet overal zonder moeilijkheden en 
druk van de Rooie Vrouwen verlopen is. 

In februari 1989 en juni 1989 zijn er nogmaals plenaire bij
eenkomsten met de gewestelijke contactpersonen geweest. Daar
naast is er veelvuldig contact geweest tussen het projectsecretariaat 
en de gewesten. Het Project positieve actie heeft vier keer een 

Nieuwsbrief positieve actie uitgebracht. Deze nieuwsbrief was met 
name gericht op het gewestelijke niveau. 

De gewestelijke besturen/contactpersonen hebben een belang
rijke rol gespeeld bij het organiseren van de oriëntatiedagen en de 
werving voor de cursussen. 

Beoordeling: 
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de oriënta

tiedagen bij de gewestelijke besturen is positief te noemen. Met 
name het feit dat het project hiermee een concreet idee aan gewes

telijke contactpersonen aanbood heeft goed gewerkt. Hierdoor kon
den gewesten snel beginnen met een positieve actiebeleid en rich

ting afdelingen en vrouwelijke leden laten zien wat positieve actie 
kan inhouden. 

In sommige gewesten is men overgegaan tot het instellen van 

een Werkgroep positieve actie (vaak samen met de Rooie Vrou
wen). 

Er is ook een aantal eigen initiatieven genomen door de 
gewesten op het terrein van positieve actie: bij voorbeeld het ver-
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sturen van een enquête aan de ;!delingen, het beleggen van bijeen
komsten met afdelingen. 

2.4.3. Afdelingen 
Landelijk is er vanuit het Project positieve actie in november 

1988 rechtstreeks materiaal naar de afdelingen verstuurd, bij voor
beeld de brochure van de SVP bestemd voor afdelingsbesturen en 
gericht op het recruteren van vrouwelijke kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast zijn er diverse oproepen in 
partijbladen verschenen aandacht aan het project en met name de 
gemeenteraadsverkiezingen te besteden. 

Vanuit het landelijke Project positieve actie is een "voorbeeld
plan" positieve actie richting alk afdelingen gestuurd. 

Verder zijn er losse contacten geweest met afdelingen vanuit 
het Project positieve actie. Dil gebeurde in 1988 vanuit het Project 
positieve actie om te inventariseren hoc het er met de deelname van 
vrouwen in de afdelingen voorstond. Het laatste jaar gebeurde dit 
meer vanuit de afdelingen: vragen om advies, lezingen, materiaal, 
videoband enzovoorts. De gewesten vervullen hierin een belangrij
ker rol (zie hieronder). 

Binnen het Project positieve actie is gekozen de gewesten te 
"gebruiken" als intermediair naar de afdelingen. De gewesten had
denihebben een taak in het overdragen van de positieve actie-bood
schap aan afdelingen. Dit werd landelijk gecoördineerd. 

Beoordeling: 
Bij veel afdelingen is positieve actie een aandachtspunt bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. De vraag of afdelingen een positieve 
actie-beleid opzetten en uitvoeren is moeilijk te beantwoorden. 
Daarover is nog te weinig systematisch verzamelde informatie. 

Een voorbeeld: de gewesten Utrecht, Gelderland en Zuid-Hol
land hebben een enquête gestuurd naar alle afdelingen om te inven
tariseren hoe het daar met de vertegenwoordiging van vrouwen 
staat. Tevens werd gevraagd welke afdelingen iets met positieve 
actie deden. Daarop kwam in l Jtrecht weinig respons. Wel wilden 
tien afdelingen hulp en onder'>teuning bij het opzetten en uitwer
ken van positieve actie. Voor l't'n gewest is dit toch een heel rede-
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lijk resultaat. 

Conclusie 
Positieve actie dringt langzaam maar zeker door tot de alde

lingen. Positieve actie heeft zeker bij de vaststelling van de lir.,tcn 
voor de gemeenteraadsverkiezingen een rol gespeeld. 

2. 5. Voorlichting/publiciteit 
In de begeleidingscommissie is afgesproken dat vanaf de '>tart 

van het project aandacht moest worden besteed aan voorlichting 
over het project. 

Er is door het Project positieve actie een voorlichtings-/wcr
vingsfolder ("Een paar vrouwen is niet genoeg") gemaakt. Deze is 
in november/december 1988 aan alle afdt;lingen toegestuurd met de 
mededeling dat men de folder kon bestellen en gebruiken om meer 

bekendheid te geven aan het project en vrouwen te werven. Van de 
folder is veel gebruik gemaakt. Er zijn tot nu toe 30.000 folders vcr
spreid. 

De folder is in de gemeenteraadsverkiezingscampagnes van 
1990 weer te bestellen en te gebruiken. 

Vanaf november 1988 heeft de ledenkrant "De toekomst" 
regelmatig artikelen gepubliceerd om bekendheid te geven aan het 
project. 

Daarnaast zijn er ook artikelen in het blad Rooie Vrouw vcr
schenen. Het mededelingenblad "Witsenkader" is ook veelvuldig 
gebruikt. De bladen Lokaal Bestuur en Voorwaarts zijn minder lrc
quent gebruikt. 

Verder is er een artikel geschreven over positieve actie in de 
PvdA, in "Positieve actie voor vrouwen", Nederlandse Vrouwen 
Raad, inforeeks nr. 25. 

Daarnaast is er een artikel geschreven over PvdA-vrouwen en 
de kandidaatstelling, in het blad Vrouwenbelangen, "Positieve a\'lic 
in de politiek", september/oktober 1989. 

Persbeleid naar buiten toe 
Het eerste idee om het Project positieve actie in de publiciteit 

te brengen ontstond rond de bijeenkomst van 17 september llJHH, 
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de eerste presentatie van het project naar buiten: naar de gewesten. 
Door onzekerheid of de bijeenkomst voldoende belangstelling 

zou trekken, en drukke werkzaamheden eromheen, is dit niet uit
gevoerd. 

Vervolgens is het idee geboren het project aan de pers te pre
senteren als de eerste cursussen zouden starten. 

De begeleidingscommissie vond dat landelijke publiciteit de 
bekendheid van het project zowel binnen als buiten de partij zou 
vergroten en bovendien meer (verdiend) gewicht aan het project 
zou geven. De start van de cursussen vormde een concrete aanlei
ding om iets te melden aan de pers. 

Het idee is ver uitgewerkt, maar doordat er geen overeenstem
ming bereikt kon worden over het tijdstip van de perspresentatie 
tussen het vormingscentrum en het Project positieve actie is dit op 
het laatste moment niet doorgegaan. Het heeft wel tot enige publici
teit geleid, maar niet bevredigend. 

Beoordeling: 
Publiciteit binnen de partij: de meeste kanalen zijn goed 

benut. 
Er zijn veel folders verspreid en verscheidene artikelen gepu

bliceerd. 
Publiciteit naar buiten toe: van een goed persbeleid is geen 

sprake, dit kan en moet beter. Er zijn ook mogelijkheden, gezien 
het feit dat het CDA zoveel publiciteit krijgt rond een onderzoek 
van hun project positieve actie. 

2.6. Een aantal verkiezingen nader bekeken 
De Europese Verkiezingen 
De onafhankelijke commissie heeft bij de samenstelling van 

de kandidatenlijst voor deze verkiezingen heel goed werk gedaan. 
Ze beschikte over veel vrouwelijke kandidaten en heeft deze ook op 
verkiesbare plaatsen gezet. De commissie nam streefcijfers in haar 
werk mee. Men wilde in ieder geval hetzelfde aantal vrouwen op 
verkiesbare plaatsen behouden, en streefde naar vermeerdering. Dit 
heeft geresulteerd in een concept-kandidatenlijst met vier vrouwen 
van de vcrmoedelijk negen te verkiezen kandidaten. Uiteindelijk 
heeft de partij dit niet geaccepteerd en drie vrouwen bij die negen 
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geplaatst. Door verlies bij de verkiezingen was er maar sprake van 
twee vrouwen in het Europese Parlement. 

Het feit dat de PvdA ging regeren betekende een doorschui
ving in het Europese Parlement. De fractie heeft nu drie vrouwen 
onder de acht parlementariërs(= 37%, hoewel cijfers op zulke klei
ne getallen niet veel zeggen). De eerste twee opvolgers zijn in ieder 
geval ook vrouwen. 

Beoordeling: 
Het vervangen van zittende mannelijke leden door nieuwe 

goede vrouwen lag ten tijde van de Europese vcrkiezingen nog 
gevoelig. 

De Tweede-Kamerverkiezingen 
In september 1989 zijn er verkiezingen geweest voor de Twee

de Kamer. Het ging hier om vervroegde verkiezingen, zodat het 
voorbereidende werk van de onafhankelijke (permanente) kandi
daatstellingscommissie nog niet af was. Dit feit bezorgde de com
missie moeilijkheden bij het zoeken naar vrouwelijke kandidaten. 
Het aantal vrouwelijke kandidaten was onbevredigend. Uiteinddijk 
zijn veel van de door haar aanbevolen vrouwelijke kandidaten wel 
op de lijsten terecht gekomen. Na de verkiezingen, met enig geluk, 
lag het percentage vrouwelijke parlementariërs op 28%, wat wclem 
stijging betekende, maar in het licht van de streefcijfers van '50')(, 
nog erg mager is. 

Er staan redelijk veel vrouwen op opvolgersplaatsen. 
Nadat het kabinet gevormd is bestaat de Tweede-Kamerfractie 

van de PvdA (dus minus ministers en staatssecretarissen) uit Hl% 
vrouwen. 

Beoordeling: 
De commissie heeft ondanks alles goed werk verricht, n ts 

door een aantal gewesten zeer serieus gestreefd naar het vergroten 
van het aantal vrouwen in het parlement. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990 
De inzameling van kandidatenlijsten voor de gemeenteraads

verkiezingen is op dit moment in volle gang. Op dit moment is I 0% 
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van de lijsten binnen. Het gemiddelde duidt op een stijging van het 
aantal vrouwen in gemeenteraden maar niet zoals verwacht is. Op 
het ogenblik ziet het ernaar uit dat het percentage vrouwelijke 
raadsleden voor de PvdA op ongeveer 33% komt te liggen. Natuur
lijk is er nog weinig van te zeggen want niemand kan voorspellen 
hoeveel zetels elke PvdA-fractie krijgt. 

2. 7. Samenvatting en een aantal conclusies 
Het Project positieve actie werkte volgens een zogenaamd 

"stappenplan": 
l. intentievcrklaring 
2. onderzoek 
3. beleidsplan 
4. besluitvorming 
5. uitvoering 
6. registratie en evaluatie. 

Er lag een congresuitspraak: het streven naar gelijke verte
genwoordiging van vrouwen en mannen op alle politieke niveaus 
enzovoorts. Met een ondergrens van 25%. Dit is een intentieverkla
ring met streefcijfers, gedaan door de hele organisatie: breed draag
vlak. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de positie van vrou
wen in de politiek. Er blijkt met name ondervertegenwoordiging te 
bestaan van vrouwen in gemeenteraden en in de Tweede Kamer 

Op grond daarvan is een beleidsplan met aanbevelingen 
gemaakt. 

Als eerste speerpunt werden de gemeenteraadsverkiezingen 
gekozen; vrouwen bleken daar duidelijk ondervertegenwoordigd. 

Er zijn streefcijfers en termijnen vastgesteld door het partij
bestuur: 50% vrouwen in gemeenteraden in 1994. 

Er is een uitgebreid wervings- en scholingstraject opgezet om 
vrouwen voor de gemeenteraad te interesseren. Dit traject is suc
cesvol te noemen. Er zijn meer dan 500 vrouwen geïnformeerd of 
geschoold. 

Vrouwelijke raadsleden die belangstelling hebben voor een 
wethoudersfunctie zijn ondersteund op een bijeenkomst. 

Verschillende losse activiteiten hebben plaats gevonden. 
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De gewesten hebben zich over het algemeen actief getoond in 
het kader van het project en hebben gediend als intermediair naar 
de afdelingen. 

Het statutaire artikel 12 is gemeengoed geworden, de nadruk 
is komen te liggen op het streven naar gelijke vertegenwoordigmg 
in de partij. 

De verschillende plekken (afdelingen) waarop positieve actie
beleid tot stand moet komen bemoeilijkt de aanpak en maakt po-.i
tieve actie tot een intensieve en langdurige geschiedenis. Maar 
absoluut niet uitzichtloos. 

Periode april 1990 tot en met september 1990 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Hoewel het dienstvcrband met projectmedewerkster Diana 

Yermeulen in maart 1990 was beëindigd, heeft zij tot de zomer 
gewerkt aan de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit 
was financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vorming. 

De uitkomsten van de evaluatie laten zien, dat daar waar aan
dacht aan positieve actie is besteed dit goede resultaten heeft opge
leverd. Echter, de cijfers laten ook zien dat de doelstelling om in 
1994 te komen tot een gelijke vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de gemeenteraadsfracties niet overal gehaald zal kun
nen worden. Zij stelt dan ook voor om in het positieve actie-beleid 
voor de komende vier jaar hiermee rekening te houden. 

Een pubheksversie van de evaluatie is nog in voorbereiding. 

Provinciale-Statenverkiezingen 
Het partijbestuur heeft het streefcijfer voor de Provinciale

Statenverkiezingen in maart 1991 om te komen tot een gelijke ver
tegenwoordiging van mannen en vrouwen gesteld op 40'X>. Dit 
streefcijfer is gekozen omdat thans de statenfracties uit gemiddeld 
31% vrouwen bestaan. In de periode van de kandidaatstelling heeft 
zij dit in een brief nogmaals aan de gewestelijke besturen laten 
weten en gevraagd dit ook ter kennis te brengen van de onafhanke
lijk commissies die in de gewesten belast waren met het opstellen 
van de ontwerp-kandidatenlijsten. Tevens werden de gewesten op 
de hoogte gesteld van de resultaten van het positieve actie-beleid hij 

de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1990. 
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Op 2 juni is door de Stichting Vorming een oriëntatiedag 
georganiseerd voor vrouwen die belangstelling hebben voor de sta
ten. In hoeverre de daar aanwezige vrouwen zich later kandidaat 
hebben gesteld voor de Provinciale Staten en op een verkiesbare 
plaats zijn gekomen, is op dit moment nog niet bekend. 

Vervolg positieve actie-beleid 
De junipartijraad 1990 heeft ingestemd met de aanstelling van 

een beleidsmedewerker positieve actie. Per l september 1990 is 
deze functie daadwerkelijk ingevuld. Als beleidsmedewerker is aan
gesteld Tiny Lindeman. 

In de maand september heeft zij een begin gemaakt met het 
opstellen van het Beleidsplan positieve actie 1990/1994. 

Reglementencommissie 

Per 30 september 1990 bestond de reglementencommissie uit 
de leden: A. Beek (partijsecretaris), B. Kandel, ].]. Rietveld, mw. W. 
Swildens en mw. I. Vorrink. Ambtelijke ondersteuning werd ver
leend door Margot Gunderman. 

De reglementencommissie heeft zich in deze verslagperiode 
slechts met één zaak bezig gehouden, namelijk die van de interpre
tatic van artikel 42 lid 5 sub c van de statuten betreffende het lid
maatschap van het partijbestuur gelijktijdig met dat van de Staten
Generaal. Hierover is telefonisch overleg gepleegd. 

Trefpunt van socialisme en levensovertuiging 

Midden 1980 werd door het partijbestuur, als opvolger van 
het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek, het Trefpunt 
van Socialisme en Levensovertuiging in het leven geroepen om, 
zoals het toen heette, binnen de PvdA mogelijkheden te scheppen 
voor mensen vanuit verschillende levensbeschouwing om van 
gedachten te wisselen over de samenleving en de daaruit te trekken 
politieke consequenties. 

Het Trefpunt zou dienen als ontmoetingsplaats van vertegen
woordigers van partijbestuur en van PvdA-fracties in Nederlands en 
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Europese parlement met mensen die, behalve dat ze lid zijn van de 
PvdA, direct betrokken zijn bij politiek relevante activiteiten van 
kerken of het Humanistisch Verbond (of van verwante groeperin
gen). Politieke ideeën, plannen en activiteiten worden er uitgewis
seld. 

Maandelijkse ontmoetingen werden voorzien. 
Vandaag zouden we kunnen zeggen dat het Trefpunt ver 

vooruit liep op in de rapporten Schuivende Panelen en Bewogen 
Beweging bepleite ontwikkelingen. 

Niettemin moet worden geconstateerd dat juist in de laatste 
twee jaar de opzet van het Trefpunt minder goed uit de verf komt. 
Een vertegenwoordiging van de fractie in het Europese Parlement 
en van de Eerste Kamer ontbreekt. Nadat, om tijdswille, ook de 
partijvoorzitter moest "afhaken" geldt dat ook voor het partijbe
stuur. 

Slechts van de vertegenwoordiging uit de Tweede-Kamerfrac
tie (T. Apostolou, E. jurgens en W. de Pree) is meestal iemand aan
wezig. Daarmee dreigt het Trefpunt zich te ontwikkelen tot wat uit
drukkelijk niet de bedoeling was: een soort gesprekscentrum van 
levensbeschouwelijke richtingen. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben voorzitter 
en secretaris van het partijbestuur en van Trefpunt in dit verslagjaar 
over de verdere voortgang gesproken. Het partijbestuur heeft op 
zich genomen nadere voorstellen te doen. 

De onverminderd boeiende inhoudelijke discussies binnen het 
Trefpunt zijn als gevolg van deze ontwikkelingen nog slechts van 
beperkte betekenis voor de partij. De onderwerpen mochten er ove
rigens zijn: 
- Voorafgegaan door een inleiding verzorgd door Tineke Netelen

bos werd in november indringend gesproken over "Grenzen aan 
de zorg". 

- Ingeleid door Arie den Broeder (HV) werd in februari aandarht 
besteed aan het rapport "Humanisme en Arbeid" van het Huma
nistisch Studiecentrum Nederland. 

- Ter voorbereiding op de partijconferentie over sociale vernieu
wing in maart 1990, waarvoor ook het Trefpunt was uitgenodigd, 
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werden de conferentiestukken bediscussieerd. 
- Aan de hand van een notitie van Harry de Lange (voorzitter Tref

punt) werd in april gcsproken over "het mensbeeld" achter maat
schappelijke opvattingen. 

- In mei zijn een delegatie van het IKON en de HOS (Humanisti
sche Omroep Stichting) aanwezig om, op hun verzoek, te spreken 
over het advies van de Mediaraad inzake de positie van de 
"levensbeschouwelijke" zendgemachtigden zonder leden. Oog
merk is bemiddeling naar de Tweede-Kamerfractie. 

- In september werd kort stilgestaan bij de, als onrechtvaardig 
gevoelde, bezuinigingen op de vormingscentra, en was de "zon
dagsrust" uitgebreid onderwerp van discussie (reclame op zon
dag, openstellingstijden e.d.). 

Leden van het Trefpunt zijn: 
- Namens het partijbestuur: 
- Namens de Tweede-Kamerfractie: 

- Namens de Eerste-Kamerfractie: 
- Namens de Eurofractie: 
- Namens de kerken: 

- Namens het Humanistisch Verbond: 

- Namens de AG der Woodbrookers: 

vacature 
T. Apostolou, 
E. jurgens, W. de Pree 
vacature 
vacature 
K. v.d. Bruggen, 
M. Hardon, 
P. van Hoog, 
H.M. de Lange, 
A. Lascaris, 
]. Plasman, 
S. Strikwerda 
enj.B. Wijbrandi 
A. den Broeder, 
H.G. de Gier, 
L. Hagenaars, 
C.j. de Ronde 
en R. Tielman 
A.]. Engelsman 
en]. van Workum 

Het secretariaat wordt verzorgd door de AG der Wood
brookers, Postbus 15785, 1001 NG Amsterdam. 
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Werkgelegenheid en Bedrijfsdemocratisering (WBO) 

Ook in \990 heeft de werkgroep Werkgelegenheid en 
Bedrijfsdemocratisering een aantal landelijke discussiebijcenlwm
sten georganiseerd. De volgende onderwerpen kwamen aan de 
orde: 
winstdeling en flexibele beloning 
kinderopvang (in samenwerking met de Rooie Vrouwen) 
arbeid en gezondheid 
centraal akkoord en de koppeling 
minderheden en werkgelegenheid 
vierdaagse werkweek (in samenwerking met de Rooie Vrouwen). 

Van alle bijeenkomsten kan wordt;n gezegd dat er een zeer 
levendige discussie was, maar de opkomst was met uitzonelering bij 
die van kinderopvang erg laag. In de meeste gevallen trekken de 
bijeenkomsten circa twintig personen. Het is de vraag of dit "vol
doende" genoemd kan worden, ook als gekeken wordt naar het 
belang van de onderwerpen. 

In regionaal verband is nog altijd een aantal werkgroepen 
actief. Er worden bijeenkomsten belegd over ongeveer dezelfde 
thema's als de landelijke. Ook hier is het bereik niet wat ervan zou 
mogen worden verwacht. 

De situatie waarin het werk van de WBO zich bevindt dol'l de 
vraag stellen of de opzet zo moet blijven als ze is. Het dagclqks 
bestuur van de werkgroep voert een discussic over de rol die de 
werkgroep in de partij zou moeten vervullen. Aan de ene kant gaat 
het daarbij over de contacten met partijbestuur en kamerlrallte. 
Daarbij speelt de vraag wat eigenlijk de betekenis van de werkgnll'P 
is voor de ideeënontwikkeling in de partij. Aan de andere kant g;tat 
het over de vraag wie en wat nu eigenlijk de natuurlijke "achter
ban" is. De indruk bestaat dat de werkgroep steeds minder contact 
heeft met de groep waarvoor ze destijds is opgericht: werknclllcrS 
in bedrijven en vakbondskader. In plaats daarvan worden vnoral 
"professionals" bereikt, partijleden die een bepaalde maatschappe
lijke functie vervullen en die het nuttig vinden om van daaruit enig 
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contact met de partij en met elkaar te onderhouden. 

Het dagelijks bestuur van de WBD wil de discussie over de 
eigen rol en betekenis voortzetten. Er zal ook een aantal "buiten
staanders" in deze discussie worden betrokken. Er wordt vanuit 
gegaan, dat de taken met nieuw elan kunnen worden vervuld. 
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Sociaal jaarverslag 

Doel van het personeelsbeleid 

Met inachtneming van de eis van een goede funktionering van 
het partijbureau en daardoor van de hele partijorganisatie, stelt het 
personeelsbeleid zich ten doel: 
a. de bevordering van de individuele ontplooiing en ontwikkeling 

van de medewerkers, alsmede het streven naar verbetering van 
de kwaliteit van het werk; 

b. het totstandbrengen en behouden van goede samenwerkingsre
laties. 

Ook in de afgelopen verslagperiode is gepoogd zo goed moge
lijk gestalte te geven aan deze in de Nota personeelsbeleid opgeno
men doelstelling. 

Arbeidsvoorwaarden 

De primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden tussen de 
werkgever PvdA (en haar neveninstellingen) en de werknemers zijn 
vastgelegd in een met de Dienstenbond FNV afgesloten cao. 

De voornaamste voorwaarden luiden: 
- De werktijd voor full-timers bedraagt 35 uur per week. 
- Overwerk wordt zoveel mogelijk in vrije tijd gecompenseerd. 
- Full-time medewerkers hebben recht op 196 werkuren vakantie 

c.q. vrije uren. Part-timers naar rato. 
- Met toepassing van een systeem van functieclassificatie zijn de 

medewerkers ingedeeld in salarisgroepen en daaraan gekoppelde 
salarisschalen. 

- Medewerkers die door ziekte of ongeval hun werk niet kunnen 
verrichten, houden het recht op hun volledige salaris over een 
termijn van één jaar voorzover ze nog geen jaar in dienst zijn en 
oplopend tot twee jaar voorzover ze langer in dienst zijn dan vier 
jaar. 
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- Voor de werknemers die niet onder de verplichte ziekenfondswet 
vallen, is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. 
Betrokken medewerkers dragen l/3 bij in de daarvoor te betalen 
premie. 

- Voor medewerkers die ouder zijn dan 25 jaar is een pensioenver
zekering afgesloten met de Verzekeringsmaatschappij De Centra
le. 

- De wederzijds in acht te nemen opzegtermijnen variëren, afhan
kelijk van de functie, van één tot drie maanden. 

- Voor scholing, vorming of studie kan een medewerker in aanmer
king komen voor extra verlof en (gedeeltelijke) vergoeding van 
de studiekosten. 

- Als orgaan van overleg tussen de werknemers en de werkgever is 
de Personeelsraad ingesteld. 

- De salarissen worden aangepast aan het prijsindexcijfer dat door 
het CBS wordt berekend. 

Wijziging in de cao 

In deze verslagperiode is er twee maal een prijscompensatie in 
de salarisschalen verwerkt, te weten per 1 januari 1990 van 0,89% 
en per 1 juli 1990 van 1,08%. Verder deden zich geen wijzigingen 
voor. 

Personeelsverloop 

Partij 
Als gevolg van de partijraadsbesluiten van 10 februari 1990 

zijn binnen de organisatie medewerkers vrijgemaakt voor de uit
voering van Bewogen Beweging. Hiertoe zijn de nieuwe functie van 
secretariaatsmedewerkster maatschappelijke actie door Maria Dijk
man en die van beleidsmedewerkster positieve actie door Tiny Lin
deman ingevuld. De vorige functie van Maria Dijkman, die van 
medewerkster tekstverwerking, is door verdergaande automatise
ring en reorganisatie niet meer ingevuld. De oude functie van Tiny 
Lindeman, die van assistente van de voorzitter, wordt nu vervuld 
door Pamela Terlien. De oude functie van Pamela Terlien, te weten 
telefoniste/receptioniste, wordt nu vervuld door Marieke van der 
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Baan. 
De functie van Coby Admiraal, die van medewerkster tekst

verwerking, bestaat door verdergaande automatisering en reorgani
satie niet meer. Coby Admiraal is assistente van de secretaris 
geworden. jenny van Ringen, voormalige assistente van de secreta
ris, vervult nu de nieuwe functie van notuliste. 

Peter Kramer, hoofd van de afdeling voorlichting, heeft deze 
verslagperiode de dienst verlaten. Aat Sliedrecht heeft de functie 
overgenomen. Annelies Kolk, coördinator op de afdeling voorlich
ting, heeft eveneens de dienst verlaten. Haar functie is omgezet in 
die van secretariaatsmedewerkster en wordt momenteel vervuld 
door Maaike Rittershaus. De oude functie van Maaike, hoofd tekst
verwerking, wordt wegens verdergaande automatisering en reorga
nisatie niet meer ingevuld. 

Op de afdeling Voorwaarts zijn de hoofdredacteur, Oebele de 
jong, en de redactrice, Tjarda Harmsma, vertrokken. Vanwege 
opheffing van het blad Voorwaarts, een partijraadsbesluit van juni 
1990, zijn deze functies niet meer ingevuld. Doke Menger, die als 
redactie-assistente voor dit blad werkzaam was, is nu ter ondersteu
ning van het ledenblad De Toekomst op de afdeling voorlichting 
werkzaam. 

Bij de Rooie Vrouwen heeft Sera Kooyman tijdelijk de dienst 
verlaten. Zij is voor twee jaar ontwikkelingshulp in China gaan ver
richten. Haar werkzaamheden worden nu tijdelijk waargenomen 
door Marijke Guichelaar. 

De emancipatiemedewerkster Diane Vermeulen, die in het 
kader van een tweejarig project positieve actie werkzaam was, heeft 
de dienst vanwege het verstrijken van de contractperiode verlaten. 

WBS 
Directeur joop van den Berg verliet de WBS en werd opge

volgd door Paul Kalma. Een deel van diens oude functie wordt ver
vuld door Chris Rutenfrans en een ander deel door de tijdelijk pro
jectmedewerker Bas van Stokkom. 

De WBS werd versterkt door het aantrekken van de tijdelijk 
scholingsmedewerker jan Nekkers. 
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CLB 

Er kwam een einde aan het tijdelijk dienstverband van Lies 
Vellekoop. 

Hans Wansink, assistent wetenschappelijk medewerker, nam 
afscheid van het CLB en werd opgevolgd door Jan de Roos. 

SVP 

Vanwege arbeidsongeschiktheid kwam er een eind aan het 
dienstverband van de vormingsconsulente Hil Oosterveld. Haar 
functie werd tot en met juli 1990 tijdelijk waargenomen door Anne 
Geerdink Na het vertrek van deze medewerkster is de functie nog 
niet vervuld. 

EVS 
Door het vertrek van een vormingsconsulente in de vorige 

verslagperiode was een vacature nog niet vervuld. Deze vacature is 
omgezet in de functie van beleidsmedewerkster en wordt thans 
door Marijke Priester vervuld. 

Tijdelijk algemeen veldwerkster Marinke Ros heeft het dienst
verband vroegtijdig verbroken. Haar functie werd overgenomen 
door Ellen Koppen. 

De dienstweigeraars Arend ]. Alberts, Marcel Berk en Frank 
Jan Borst kregen groot verlof. Zij werden opgevolgd door Martin 
van Berkel, Bob van Dillen en Robert Sedee. 

]S 
De scholingsmedewerker Eelko van den Boogaard vertrok. 

Zijn werkzaamheden werden overgenomen door Hennie van Beek. 
De dienstweigeraar joho van Dijk vertrok eveneens en in 

diens plaats werd Bas Holla te werk gesteld. 

Reorganisatie huisdrukkerij 

In de Nota meerjarenperspectief 1988-1992 werd extra aan
dacht besteed aan de problematiek van de huisdrukkerij. Aanlei
ding daartoe was het tekort van de drukkerij over het boekjaar 
1986-1987, de te verwachten verdere terugloop van werkaanbod en 
de gevolgen van de voortgaande automatisering voor deze afdeling. 
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Om gevolg te geven aan het in de nota aangekondigde onder
zoek, werd aan het Grafisch Economisch Adviescentrum (GEA) 
gevraagd om in het licht van boven omschreven ontwikkelingen te 
onderzoeken hoe kosten en opbrengsten van de huisdrukkerij beter 
met elkaar in overeenstemming zouden kunnen worden gebracht. 

Naar aanleiding van een door het GEA uitgebracht rapport 
besloot het partijbestuur de huisdrukkerij af te slanken tot een 
drukkerij voor alleen eenvoudig zwart drukwerk. 

Voorts was het partijbestuur van mening dat de afslanking 
niet zou mogen leiden tot gedwongen ontslagen en dat derhalve 
herplaatsing van betrokken medewerkers elders in de organisatie 
zou moeten worden bezien. 

Als gevolg van deze besluiten en de verdergaande automatise
ring van tekstverwerking elders in het partijbureau, werd de afde
ling tekstverwerking in deze verslagperiode opgeheven en werden 
aanzetten gegeven tot automatisering van de opmaak. 

Voor de (ex-)medewerkers van de afdeling tekstverwerking 
kon herplaatsing binnen de organisatie worden gerealiseerd. 

Conflicten 

In deze verslagperiode ontstond een conflict tussen twee 
medewerkers van de afdeling Voorwaarts en de werkgever. Het 
conflict spitste zich toe op een meningsverschil over de herstruktu
rering van de partijpers. De betrokken medewerkers konden zich 
niet vinden in de nieuw uitgezette lijn en vroegen via de kanton
rechter ontbinding van hun arbeidsovereenkomst en een aanzienlij
ke schadevergoeding. De kantonrechter wees het verzoek tot ont
binding toe en wees de schadevergoeding af. 

Overzicht overwerk kalenderjaar 1990 

Totaal aantal 
Overuren 

P.& 0. 57 
Boekhouding 96 
Ledenadm. 23 

Partij 
Overuren 
in vrije tijd 

57 
96 
23 
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Uitbetaalde Uitbetaald 
overuren bedrag 

-,-

-,-

-,-



Secretarie 254 156 98 4.312,-
Tekstverw. 60 60 
Techn.dienst 66 66 
Grafisch coörd. - -.-
Huisdrukkerij 137 137 -.-
Voorlichting 187 187 -.-
Medew.bestuur 813 505 308 14.074,-
Medew.Rooie Vr. 31 31 -.-
Chauffeur/conc. 349 261 88 2.091,-

Totaal: 2073 1579 494 20.477,-

Neveninstellingen 

WBS/CLB -.-
SVP 419 147 272 19.710,-
EVS -,-

JS -,-

Totaal: 419 147 272 19.710,-

Het aantal gewerkte overuren daalde in 1990 ten opzichte van 
1989 van 4177 naar 2492. 

Van de 2492 overuren werden er 1726 in vrije tijd gecompen
seerd en 766 uur werden uitbetaald. In 1989 bedroegen deze aan
tallen respectievelijk 2679 en 1498. In geld uitgedrukt betekent dit, 
dat in 1990 fl. 40.187,- overwerk werd uitbetaald, tegen fl. 55.573,
in het jaar daarvoor. 

Partij 

P.&O. 
Boekhouding 
Ledenadm. 
Secretarie 
Tekstverw. 

Ziekteverzuim 1990 

aant.ziektedagen 
246 
65 
63 
320 
11 

94 

%van het aant.werkd. 
18,9 
6,2 
4,8 
23,6 
5,1 



Techn. dienst 
Grafisch coörd. 
Huisdrukkerij 
Voorlichting 
1,2 Medew.bestuur 
Medew.Rooie Vr. 
Chauffeur/conc. 

Totaal: 

Opmerking: 

7 
2 
195 
18 
94 
172 

1193 

2,7 
0,8 
18,7 

3,3 
22,-

9,8 

- Het hoge percentage op de afdelingen Secretarie, P&O, Huis
drukkerij en Rooie Vrouwen is het gevolg van een langdurige 
arbeidsongeschiktheid van een van de medewerkers op die afde
lingen. 

- Het ziekteverzuim is in 1990 met 70 dagen gestegen t.o.v. 1989. 
In percenten bedraagt de stijging 1,2%. 

Neveninstellingen 

aant.ziektedagen 
WBS/CLB 305 
SVP 
EVS 
]S 

Totaal: 

96 
106 
8 

515 

Opmerking: 

%van het aant.werkd. 
8,1 
8,-
6,8 
1,3 

7,2 

- Bij de WBS is een medewerker langdurig arbeidsongeschikt 
geweest. 

- Bij de EVS komen 92 ziektedagen voort uit een zwangerschaps
/bevallingsverlof. 

-Het ziekteverzuim is in 1990 met 214 dagen gedaald t.o.v. 1989. 
In percenten bedraagt de daling 2,9% 
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Buitengewoon verlof 

I.v.m. ziekte huisgenoot 
I.v.m. overlijden verwanten 
I.v.m. bevalling echtgen. 
I.v.m. huwelijksjubileum 
I.v.m. verhuizing 
I.v.m. studieverlof 

1988 
2,5 

5 
1 
15 
13,5 

Personalia 

1989 
2 

2 

8 

1990 
3 
5 

3 
2 
2 

Bij het afsluiten van de verslagperiode waren de diverse pcr.so
neelscommissies als volgt samengesteld: 

Personeelsraad 
Bernard Hollebrand (voorzitter) 
Pamela Terhen (secretaris) 
Aart van Dam 
Doke Menger 
Sicbrand Wiedijk 

Bestuur Bedrijfsledengroep Dienstenbond FNV 
Bernard Hollebrand (voorzitter en lid onderhandelingsdekga
tie) 
Pamela Terhen (secretaris) 
Aart van Dam (lid onderhandelingsdelegatie) 
Doke Menger 
Sicbrand Wiedijk (lid onderhandelingsdelegatie) 

Commissie functieclassificatie 
Bernard Hollebrand 
Willy Monnikendam 
Leo van Lierop 

Werkgroep financiën 
Bernard Hollebrand 
jan Smid 
Rob van Esseveld 
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Sicbrand Wiedijk 

Sociaal Fonds 
Margot Gunderman (secretaris) 
Willem Harlaar (penningmeester) 
An Huilzing (voorzitter) 
Richard Vries 
vacature 

Stichting Vrijwillig Vervroegd Pensioen 
Margot Gunderman (voorzitter) 
Leo van Lierop (secretaris) 
Bert Vahl 
Riet van de Zedde 

Overzicht personeelssterkte per 30 september 1990 

Partij 

Afdeling Fullt. Partt. Tot. Tot. FT 

P.&O. 1 4 5 4,-
Boekhouding 3 1 4 4.-
Ledenadm. 1 4 5 4,5 
Secretarie 6 6 3,9 
Techn.dienst l l 1,-
Grafisch coörd. l 1 1,-
Huisdrukkerij 4 4,-
Voorlichting 3 3 6 5,5 
Medew.bestuur 5 7 12 9,4 
Medew.Rooie Vr.3 3 2,1 
Chauffeur/conc. l 1 1,-

Totaal 30-9-90: 20 28 48 40,4 
Totaal 30-9-89: 2l 28 49 42,-

De 48 vaste medewerkers van de partij zijn verder nog op te 
splitsen in: 
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27 vrouwen, waarvan 20 part-time en 7 full-time; 
21 mannen, waarvan 8 part-time en l3 full-time. 

Neveninstellingen 

Instelling Fullt. Partt. Tot. Tot. FT 
WBS/CLB 7 6 l3 10,8 
SVP 5 1 6 5,5 ~ 

EVS 4 4 3,1 
]S 3 3 2,3 

Totaal 30-9-90: l2 l4 26 21,7 
Totaal30-9-89: l3 l3 26 21,8 

Het totaal aantal vaste medewerkers bij de neveninstellimgen 
is 26, waarvan: 

l4 vrouwen, 7 full-time en 7 part-time 
l2 mannen, 5 full-time en 6 part-time. 

Samenstelling partijbureau per 30 september 1990 

Medewerkers bestuur 

bestuursassistente 
med.bestuursass./ass.v.d.secr. 
assistente van de voorzitter 
assistente van de secretaris 
best.medew.afdelingen 
secr.med.maatsch.actie 
beleidsmed.positieve actie 
notuliste 
assistente van de intern.secretaris 

beleidsmedewerker 

Voorlichting 

hoofd voorlichting 
secretariaatsmedew. 
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Margot Gunderman 
Marjo Weterings 
Pamela Terhen 
Coby Admiraal* 
Rob van Esseveld 
Maria Dijkman* 
Tiny Lindeman 
Jenny van Ringen* 
Gina Siegel* 
Riet v.d. Zedde* 
Rene Cuperus* 
Aart van Dam* 

Aat Sliedrecht 
Maaike Rittershaus 



medewerkster t.b.v. prod. en proj. 
medewerkster pubHeksvoorlichting 
medewerker campagne en actie 
redactieassistente 

Rooie-Vrouwenbureau 
medewerkster 
beleidsmedewerkster 
tijdelijk medew. 

Service-apparaat 
beheerder 
secr. medew. personeelsbeh. 

personeelsfunctionaris 
financ.beleidsmed. 
hoofd hoekhouding 
salarisadm/boekh. medew. 
merlew. boekh./kassier 
medew.boekh. 
hoofd ledenadministratie 
coördinator ledenadministratie 
medewerkers ledenadministratie 

technisch medewerker 
grafisch coördinator 
hoofd huisdrukkerij 
medewerkers huisdrukkerij 

hoofd secretarie 
medewerkers secretarie 

telefoniste/receptioniste 

99 

jopie Rikkelman* 
Inez Abell* 
Victor jamroers 
Doke Menger* 

Inez Pluijlaar* 
Marka Spit* 
Marijke Guichelaar* 

Piet Knollema 
Hennie Hollebrand* 
Lida v.d. Voorst* 
Leo van Lierop* 
Willem Harlaar* 
Bert Vahl* 
Ingrid Landegent 
jan Smid 
Elly Sekeris 
Wouter Wolterbeek 
Ida Meijer* 
Tamira Agsteribbe* 
Leonie de Lange* 
Saskia v.d. Ben* 
Johan Smitz 
Rinus v.d. Meulen 
Henk Brinkman 
HenkStijl 
Richard Vries 
Frans Wouters 
Willy Monnikendam* 
Denys Segond von Ban 
chet* 
jan van Hensbergen* 
jeroen van Velzen* 
Peggy Fofana* 
Marieke v.dr.Baan* 



conciërge/chauffeur Eddy van Schagen 

Wiardi Beekman Stichting 

directeur Paul Kalma 
secretaresses Vera van Lingen 

Ria Nijholt 
wetenschappelijk medewerkers Paul de Beer* 

Pietervan Drie!* 
An Buitzing 
Paul Scheffer 

eindredacteur 
medewerksters bibliotheek 

tijdelijk scholingsmedew. 
tijdelijk projectmedew. 

Centrum voor Lokaal Bestuur 

wetenschappelijk medewerkers 

ass.wetenschappelijk medew. 
secretaresse 

Stichting Vormingswerk 

Chris Rutenfrans* 
Riet de Lange* 
Line Vijlbrief* 
jan Nekkers* 
Bas van Stokkom* 

Anton Schuurman 
Karen van Elk* 
jan de Roos* 
Erika V ersteeg 

coördinator Frans Becker 
vormingswerker/plv. coördinator Bernard Hollebrand 
secretariaatsmedewerkster 
administratief medewerkster 
dienstweigeraar 

Evert Vermeer Stichting 

coördinator 
beleidsmedew. 
welzijnswerker 
alg. veldwerkster (tijdelijk) 
vormingswerksters 
dienstweigeraars 

Tineke Schrander 
Anja Seite* 
jaap Kronemeyer 

Wout Nijland* 
Marijke Priester* 
Sicbrand Wiedijk* 
Ellen van Koppen* 
Barbara Swart* 
Martin van Berkel 
Bob van Dillen 
Robert Seclee 
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jonge Socialisten 
bureaucoördinator 
bureaumedewerkster 
scholingsmedewerker 
dienstweigeraar 

* = part-timer 

Walter Hooghiemstra* 
Locs Tuinder* 
Hennie van Beek* 
Bas Holla 

lOl 
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Congressen 

6 november 1989 

Op 6 november 1989 kwam het congres in Amersfoort bijeen 
om een beslissend oordeel uit te spreken over het partijbestuurs
voorstel inzake het totaalresultaat van de kabinetsformatie. Daarbij 
kwamen voorts aan de orde: 
- Benoeming stembureau, gevormd door de afdelingen Groningen, 

Haarlem en Leiden 
- Toespraak partijvoorzitter Marjanne Sint 
- Bespreking en vaststelling voorstel partijbestuur 
- Diverse moties 
- Introductie ministers en staatssecretarissen 
- Slottoespraak kandidaat vice-minister-president Wim Kok 

Uitgebreide verslaglegging hiervan is opgenomen in het 
Beleidsverslag van de partij over de periode 1 oktober 1988 tot en 
met 30 september 1990 en reeds besproken op het congres van 1 en 
2 februari 1991. 
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Partijraden 

10 februari 1990 

Deze partijraad op 10 februari 1990 te Amsterdam werd bij
een geroepen ter bespreking van een stuk van het partijbestuur 
inzake Bewogen Beweging. Voor de inhoud daarvan zij verwezen 
naar het Beleidsverslag van de partij over de periode 1 oktober 1988 
tot en met 30 september 1990, dat reeds besproken is door het con
gres van 1 en 2 februari 1991. 

Voorts kwamen tijdens deze partijraad aan de orde: 
- benoeming stembureau, gevormd door de partijraadsdelegaties 

van Groningen, Noord-Holland-Zuid en Den Haag 
- goedkeuring van de besluitenlijsten van de partijraden op 24 juni 

1989 en 9 september 1989 
- bespreking organisatorische verslagen van de neveninstellingen 

over 1988. 
In drie parallelsessies werd gediscussieerd over de thema's 

Actuele Europese ontwikkelingen, De noodzaak van sociale ver
nieuwing en Beginselen ter sprake. 

Tot slot werd toegezegd, dat "politieke actualiteiten" altijd een 
agendapunt voor de partijraad is. 

15 en 16juni 1990 

Op 15 en 16 juni 1990 kwam de partijraad te Amsterdam bij
een. Aan de orde kwamen: 
- benoeming stembureau, gevormd door de partijraadsdelegaties 

van Flevoland, Overijssel en Zeeland 
- goedkeuring besluitenlijst 10 februari 1990 
- politieke actualiteit 
- goedkeuring werkplan Tweede-Kamerfractie 
- benoeming voorzitter en secretaris/penningmeester van de Evert 

Vermeer Stichting (respectievelijk P. van Dijck en P. jeuken) 

105 



- bespreking organisatorisch verslag partij over de periode l okto
ber 1988 tot en met 30 september 1989 

- vaststelling werkschema 1990/1992 
- bespreking financieel verslag partij over de periode 1 oktober 

1988 tot en met 30 september 1989 
- décharge penningmeester over beleid 1988/1989 
- vaststelling notitie over ledenwerving *) 

- vaststelling notitie over partijpers 
- vaststelling begroting partij 1990/1991 
- vaststelling begroting CLB 1991 

benoeming leden financiële commissie (de partijgenoten j.G. 
Sleurink-Rabbinge en W. Etty). 

De politiek-inhoudelijk besluiten van deze partijraad zijn 
opgenomen in het beleidsverslag van de partij over de periode 1 
oktober 1988 tot en met 30 september 1990. 

*) De notitie over ledenwerving luidde als volgt: 

Leden werven en behouden: nieuwe wegen 

l. Vertrekpunt 
De afgelopen 5 jaar meldden zich ruim 34.000 nieuwe kden 

aan voor de Partij van de Arbeid. Dat zijn er gemiddeld zo'n 30 per 
werkdag, jaarlijks 7,5% van het totale aantal leden. Helaas wordt 
hun aantal overtroffen door de leden die hun lidmaatschap opzeg
den of wegens contributieschuld werden afgevoerd. Dat waren er in 
diezelfde 5 jaar meer dan 38.000. 

Sinds de Tweede-Kamerverkiezingen van 1986 daalt het 
ledental gestaag. De Tweede-Kamerverkiezingen van 1989 brachten 
in de zomer en het najaar van 1989 een korte opleving teweeg, 
maar sinds begin 1990 daalt het ledental weer. 

Een vergelijking met de leeftijdsopbouw van de Nederlandse 
bevolking van 16 jaar en ouder laat zien dat binnen de partij de 
leeftijdsopbouw niet evenwichtig is. Meer dan 35% van de leden is 
op dit moment 60 jaar of ouder (landelijk 2l %), slechts 5% is jon
ger dan 30 jaar (landelijk ongeveer 30%). Weliswaar was ruim 50% 
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van de nieuwe leden in 1989 jonger dan 40 maar hun absolute aan
tal is nog te gering. 

Het bovenstaande leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat de 
werving en het behoud van leden dringend noodzakelijk blijven. 

Leden werven voor de PvdA lukt alleen in een omgeving die 
de partij goed gezind is, als het gevoel bestaat dat het leuk of nuttig 
is om lid te zijn van de PvdA. De beeldvorming van de partij onder 
potentiële leden op dit moment behoeft bijstelling in positieve rich
ting. 

Gezien het feit dat alle partijen hun ledental zien teruglopen, 
wordt blijkbaar op grotere schaal aan het nut van het lidmaatschap 
van een politieke partij getwijfeld. Een steeds kleiner (hoewel 
respectabel) aantal mensen wil zijnihaar geld aan een politieke par
tij besteden. De PvdA mag daar geen genoegen mee nemen. Duide
lijk moet worden gemaakt dat politieke partijen een belangrijke rol 
vervullen. 

Bij ledenbehoud is het onderhouden van de contacten met de 
leden belangrijk. 

2. Nieuwe wegen 
2.1. Onderzoek nodig 
Sinds eind 1987 wordt de werving van leden systematisch 

aangepakt. Van elke actie wordt bijgehouden hoeveel leden deze 
oplevert, en wat de kosten zijn. Alle ledenwerfacties van de afgelo
pen jaren hebben één ding gemeen: de ledenwinst is steeds gering 
geweest. Geen enkele actie leverde meer dan 100 nieuwe leden op. 
Verschillen waren er alleen in de gemaakte kosten (zie bijlage 4). 

Wil de partij een hogere ledenwinst, dan moeten nieuwe 
wegen worden gezocht. Onderzoek is nodig en op basis van de uit
komsten zullen eerder gehanteerde modellen herijkt moeten wor
den. Werving in brede zin gericht op een doorsnee potentieel 
PvdA-lid werkt niet of werkt onvoldoende, omdat de argumenten 
om lid te worden verschillen per individu. Onderzoek onder leden 
dient die diversiteit aan argumenten zichtbaar te maken. In algeme
ne zin dient een dergelijk onderzoek een analyse op te leveren, die 
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gebruikt kan worden om op doelgroepen gericht te kunnen werven. 
Werving onder jongeren bij voorbeeld is alleen dan zinvol als zij 
gebaseerd is op de argumenten die jongeren hanteren voor het 
bepalen van hun politieke keuze. 

2.2. Experimenten 
In afwachting van de resultaten van het in de vorige paragraaf 

geschetste onderzoek worden de volgende modellen voor ledenwer
ving verder uitgewerkt. 

a. Stimuleren afdelingen 
De meeste leden worden nu aangemeld door de afdelingen, 

die daarvoor op geen enkele manier beloond worden. Wanneer de 
contributie van nieuwe leden het eerste jaar in haar geheel aan de 
afdeling ten goede komt, kan dat voor afdelingen een krachtige sti
mulans beteken om leden te werven. 

Alvorens dit systeem landelijk in te voeren is een experiment 
in één of enkele nader te bepalen gewesten nodig. In bijlage 5 zijn 
de kosten van een dergelijke proef geïnventariseerd. 

b. Inschakelen consulenten 
Bij wijze van proef worden in één of meer nader te bepalen 

gewesten ledenwerfconsulenten aangesteld die afdelingen stimule
ren om actief te werven, compleet met geschikte actie-modellen. 
Reis- en onkosten van de consulent worden vergoed. Bijlage 5 bevat 
een schatting van de kosten van zo'n proef. Als de proef slaagt, 
kunnen in alle gewesten dergelijke consulenten worden aangesteld. 

c. Andere vormen van binding aan de partij 
Leden van de PvdA zijn altijd lid van een afdeling. Regelmatig 

informeren leden en niet-leden echter naar de mogelijkheid van een 
algemeen lidmaatschap ( wellid van de PvdA, geen lid van een afde
ling) of een donateurschap (geen ledenrechten, alleen finam·ide 
ondersteuning). 

Aan de partijraad van juni I 991 zal een voorstel worden 
gedaan voor andere vormen van binding aan de PvdA. 

d. Direct-mail 
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Het enige experiment dat tot nu toe met direct-mail heeft 
plaatsgevonden was, achteraf bezien, te ongericht om resultaat te 
kunnen opleveren. 

Het ontbreken van de juiste criteria om een goed gerichte 
actie te kunnen opzetten en de grote investeringen die een onge
richte actie met zich meebrengt, hadden tot gevolg dat de afgelopen 
jaren niet verder is geëxperimenteerd. 

Inmiddels is het mogelijk om gerichter dan bij het vorige 
experiment en op veel kleinere schaal te experimenteren, zodat 
tegen beperkte kosten meer ervaring kan worden opgedaan. 

e. Meer aandacht voor ledenbehoud 
Elke werkdag melden zich 30 nieuwe leden aan en worden er 

30 afgevoerd. Te weinig afdelingen besteden aandacht aan ledenbe
houd, stimulansen daartoe in het verleden hebben een te gering 
effect gehad. Dat betekent dat op het partijbureau menskracht moet 
worden ingeschakeld om leden voor de partij te behouden. 

Vooronderstellend dat leden zich minder definitief binden aan 
de partij, is een steeds individueler benadering nodig. Eén voor
beeld ter illustratie: 

In de eerste twee jaar van het lidmaatschap wordt ongeveer 
30% van de nieuwe leden van de ledenlijst geschrapt. Of zij zeggen 
op, of zij stoppen de contributiebetaling en worden afgevoerd als 
wanbetaler. Herhaald schriftelijk (een vorm van direct-mail) of tele
fonisch contact in deze fase kan leden voor de partij behouden. 

In de komende periode moet de administratieve organisatie 
van het partijbureau op zo'n individuele benadering worden toege
sneden. 

f. Succes verzekerd 
De geschetste nieuwe wegen nemen niet weg dat de werving 

van leden in de naaste omgeving het beste lukt en het goedkoopst 
is. De actie-modellen die leden vragen om in kringen van vrienden, 
kennissen en collega's leden te werven zullen ook in de toekomst 
worden gebruikt. 

109 



Bijlage 4 
Effectiviteit ledenwerving, enkele voorbeelden 

l. Ledenwerfactie najaar 1988 f 13.000,-
folder, 100 deelnemende afdelingen 
125 nieuwe leden 
2. Ledenwerfactie gewest Overijssel 
brief, ondertekend door Wim Kok en voorzitter 
afdeling 
35 nieuwe leden 
NB: kosten gewest niet meegerekend 
3. Ledenwerfactie gewest Drenthe 
folder, nieuwe leden mochten mee op een 
bustocht langs provinciehuis, partijbureau 
en Tweede Kamer. 
45 nieuwe leden 
NB: kosten gewest niet meegerekend 
4. Ledenwerfactie Haarlem 
ledenwerfkrant, afdeling betaalde zelf 
50 nieuwe leden 
5. Bijsluiter acceptgiro oktober 1988 
en januari 1989 
110 nieuwe leden 

f 1.650,-

f 4.500,-

f 3.000,
f 6.000,-

f 2.500,-

6. Insteekkaart Voorwaarts f 2.500,-
30 nieuwe leden. 
7. Advertenties rond de algemene 
beschouwingen (oktober 1988) f 27.000,-
twee advertenties in de Volkskrant leverden 
circa 85 nieuwe leden op. 
Regionale bladen in de regionale pers in 
Noord-Brabant en Limburg circa 20 nieuwe leden. 
8. Advertentie in de Groene f 1.500,-
verhoogde oplage, gratis uitgedeeld tijdens de 
onderwijsbetogingenmedio november 1988, 
2 nieuw leden. 
9. Ledenkrant nihil 
50 à 60 nieuwe leden per keer 
10. Televisie nihil 
geen noemenswaardige bron van leden 
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ll. Direct-mail actie Veghel/Waalwijk 
20 nieuwe leden 

Bijlage 5 
Kosten experimenten 
a. stimuleren afdelingen 

f 25.000,-

Voorbeeld: één gewest met 6.000 leden (of twee met elk 3.000 
leden). 

Zonder extra stimulans zijn er op 6.000 leden jaarlijks zo'n 
450 nieuwe leden (7,5% van het totale aantal). De partij ontvangt 
daardoor 450 x (j 99,- - f 24,50) = f 33.500,- contributie minder 
dan in de huidige situatie, de gezamenlijke afdelingen kunnen het
zelfde bedrag aan extra inkomsten noteren. 

Voor deze leden maakt de partij kosten voor administratie en 
toezending ledenkrant, in totaal zo'n 450 x fl5,- = f 7.000,-. 

Omdat het een proef betreft, kunnen de afdelingen financieel 
gesteund worden bij de vervaardiging van ledenwerfmateriaal tot 
een totaal bedrag van f 8.000,-. 

Als de actie succesvol is en leidt tot een dubbele ledenwinst, 
komt daar 450 x fl5,- = f 7.000,- bij. 

De totale kosten van de proef bedragen dus f 33.500,- + f 
7.000,- + f 8.000,- + f 7.000,- = f 55.500,-. 

Vanaf het tweede jaar is de extra contributie-opbrengst jaar
lijks 450 x (j 99,-- f 24,50) = f 33.500,-. 

b. ledenwerfconsulenten 
Voorbeeld: een gewest met l consulent die lO afdelingen 

intensief begeleidt (de afdelingen worden in overleg met het gewes
telijk bestuur geselecteerd). 

De consulent voert met elke afdeling een oriënterend gesprek, 
een gesprek gericht op de concrete uitvoering en een evaluerend 
gesprek, in totaal dus 3 gesprekken. 

Elke consulent is 30 dagdelen op pad. Hij/zij ontvangt een 
reiskostenvergoeding (j 0,44 per kilometer) en een onkostenver
goeding (j 50,- per dagdeel). 

30 x 100 km xf 0,44 = f 1.320,-
30 x f 50,- = f 1.500,-
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Folders en andere middelen voor de werving van leden wor
den door het partijbureau beschikbaar gesteld. Voor bijzondere 
wervingsactiviteiten is per afdeling maximaal gemiddeld I 500,
subsidie beschikbaar. 

10 x I 500,- =I 5.ooo,-
scholing van de ledenwerfconsulent I 680,
De totale kosten bedragen dan I 8.500,-. 

29 september 1990 

Op 29 september 1990 kwam de partijraad bijeen te Amster
dam. Aan de orde kwamen: 
- benoeming stembureau, gevormd door de partijraadsdelcgaties 

Friesland, Gelderland en Rotterdam 
- goedkeuring besluitenlijst 15 en 16 juni 1990 
- bespreking verslagen neveninstellingen over 1989 
- bespreking en vaststelling resolutie inzake Troonrede en Miljoe-

nennota 1991 
- Politieke actualiteit 

Voor de politiek-inhoudelijke besluiten verwijzen wij naar het 
bcleidsverslag van de partij over de periode 1 oktober 1988 tot en 
met 30 september 1990, Jat reeds door het congres van l en 2 
februari 1991 is besproken. 
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Ledenadministratie 

Overzicht ledenverloop boekjaar 198911990 

(;('Wnf 

frlc<;l<tnd HO\\ ll+ '>20 I+ 7791 220 2.7% 

(~nmingt·n ó')óó 326 +Hl 7+ 6337 229 3,5% 

Drenthe 5403 \Hó H9 +35 527') 128 2,4% 

l)\CriJSSt'i MH4 l\4 431 +4 6371 \IJ \,7% 

(,cldcrland 9954 547 775 +Ó 9732 222 2,2% 

Flevoland 1232 ')5 112 +lH 1\93 39 3,2% 

Utrcdll ó20H 25+ 4óH +liJ ó02l IHS 3,0% 

Noord-H.-Nn.l 66HJ 229 464 +i óH9 2H 3,5% 

Noord-H.-Zllld 5óó) l\1 399 +27 5502 lól 2,8% 

Zuid-Holland HllH 493 935 Jó 13826 478 3,3'X, 

/.ccland H2l \lO I '>2 \I 2389 l3 \,4% 

Noord-Br -Wt·..,t 30-1-0 2\H 292 + 3ó2 332H +2HH +9,5% 

Noord-Br. l)o~t 3HSH 231 lOb 2H+ 3499 359 9,3% 

Lnnhurg }6'57 lll Nl 35HJ 74 2,0% 

Am<;tt·rdam ólHó 4\H ó\0 90 óllH 282 4,+% 

Rottndam HHH lóO JIJ \6 JJ\9 169 4,8% 

Den Haag 2HlJH 118 269 +2 2749 149 5.1% 

Algt·menc letkn 171 \6 +17 175 +4 +2,3% 

Adres tijdchjk 

onbekend 44 4) +28 28 ló -3ó,4% 

TOTAAL 96472 4531 7lJO 9367J -2799 2,9% 

l. Ledenstand per 01-10-1989. 
2. Ingeschreven nieuwe leden. 6. Winst. 
3. Afgevoerde leden. 7. Winst in procenten. 
4. Verhuiswinst. 
5. Ledenstand per 30-09-1990. 
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Overzicht ledenverloop per kwartaal boekjaar 1989/1990 

Gewest OI 10-14H4 01-01-1940 01-ll-f I•NO 01-07-JlNll 30-i.N 1 ~)l)\) 

Fncsland HOl I 7475 74~ J 7H5-+ 7N1 

Groningen 6'l66 6'l'l0 6'JJO 6H~ (l\\7 

Drenthe 5~0) HOl 5305 5UO "l27) 

Ovt'TIJSSCI 64H~ 6'JO'l 6~H6 ó+ól (1\ïl 

Gelderland 99'J4 1002> 44ó7 9HHO ~ï L! 

Flevoland 1212 1245 1229 121 J JJll\ 

Utrecht ólOH 6IH4 6149 ó07H (ltl2l 

Noord-Holland-Noord ó6Hl ó671 6617 65H hHll 

Noord-Holland-ZUid 566) ')639 5ó24 55ó3 )')\12 

Zuid-Holland 14304 14252 1~144 14022 llHlh 

Zeeland 2422 2440 2426 2-fll) .!\H4 

Noord-Brabant-West 3040 1112 3104 ))66 l\2H 

Noord-Brabant-Oost 3H'JH JH9H 3HH9 l'J~l J.ll)l) 

Ltmburg 3ó'l7 3677 JóHH 36'JI l'"lH I 

Amsterdam 63Hó 6431 6352 ó235 lliiH 

Ronerdam 34HH 3503 34~9 33H'l \\Jl) 

Den Haag 2H9H lHóO 2H40 2794 .!7·fll 

Algemene leden 171 lH 167 171 ]/') 

Adres tijdelijk 

onbekenà 44 54 59 61 lH 

TOTAAL 96472 9óó00 46033 9500~ 4lhï \ 
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Aan de Partijraad van de 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

AMSTERDAM 

Hilversum, 30 januari 1991 

Dames en heren, 

• Murt•l frn,l ,, Youn~ 
n·~i.,lt'r.H t uunt.Ulh 

Hierbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 1989/1990 van 

de vereniging Partij van de Arbeid. 

Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het landelijk bureau 

van de Partij. 

De gewesten en afdelingen, die in juridische zin onderdelen van de vereniging 

zijn, worden daarin niet opgenomen. 

De afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn derhalve 

niet in onze controle begrepen. 

1. Accountantsverklaring 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1989 tot en met 

30 september 1990 van het landelijk bureau van de vereniging Partij van de 

Arbeid gecontroleerd. 

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de in dit rapport opgenomen 

jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen op 30 september 1990 en van het resultaat over het op die datum 

geëindigde boekjaar. 



El MORET ERNST & YOUNG 

2. Resultaat 

• Mort'! I rn ... t & \ oun~ 
rt•'-:i'kr.H t ount.mt ... 

Het boekjaar 1989/1990 is afgesloten met een voordelig saldo van f 273.242, 

tegenover f 534.619 voordelig in 1988/1989, ofwel een daling van rond 

f 262.000. 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over deze beide jaren geeft 

het volgende beeld (in duizenden guldens): 

Meer 
1989/1990 1988/1989 (minder) 

Baten 

Contributies 

FBA en CLB 

Rentebaten, per saldo 

Exploitatie gebouw 

Overige opbrengsten 

Lasten 

Organisatiekosten 

Activiteiten 

Overige uitgaven 

Voordelig saldo 

f 

9.180 

1. 509 

550 

205 

42 

11.486 
----------

3.699 

7.258 

256 

11.213 
----------

273 
========== 

f f 

8.909 271 

l. 581 72) 

471 79 

206 1) 

46 4) 

11.213 273 
---------- ----------

3.573 126 

6.984 274 

121 135 

10.678 535 
---------- ----------

535 262) 
===-·====== ::========= 

Voor nadere specificaties verwijzen wij naar de bijlagen 2 en 4 bij dit 

rapport. 
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Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het volgende opmerken: 

1. De voordelige saldi over beide jaren zijn toegevoegd aan het kapitaal. 

Uit dit met het overschot verhoogde kapitaal is door u besloten de volgende 

onttrekkingen te doen: 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Organisatieonderzoek 

Activiteiten afdelingen (maximaal) 

f 

50.000 

100.000 

50.000 

200.000 

Deze bestedingen van het kapitaal zijn in deze jaarrekening verwerkt. 

2. Het ledental van de Partij is de laatste jaren als volgt: 

Ledental 

30 september 1986 103.217 

30 september 1987 101.141 

30 september 1988 98.001 

30 september 1989 96.472 

30 september 1990 93.673 

Het ledental daalde in het verslagjaar per saldo met 2.799 leden. 

-3-

% t.o.v. 
vorig jaar 

2,4% 

2,0%) 

3,1%) 

1,6%) 

2,9%) 



Ë!l MORET ERNST & YOUNG • Murl'l I rn .. t .S. \'oun~ 
n·~i .. lt'r.H lOIIIll,lnh 

3. De inkomsten uit contributies namen toe met 2,6%. 

Deze stijging is als volgt te analyseren: 

Daling gemiddeld ledental gedurende het jaar 
van 96.752 naar 95.556 

Invloed contributieverhoging op 1 oktober 1989 

Daling percentage niet ontvangen contributies 

Verschuiving naar hogere contributieschalen 

1 '2%) 

+ 2,1% 

+ 0,5% 

+ 1,2% 

+ 2,6% 

Voor het verslagjaar 1989/1990 werd berekend dat het ontvangen contributie

bedrag 1,3% lager was dan hetgeen theoretisch ontvangen had moeten worden 

(1988/1989: 1,8%). 

De verschuiving naar hogere contributieschalen is mede een gevolg van de 

doorwerking naar het verslagjaar van de inschalingsactie onder de leden van 

eind 1988. 

Het effect van de inschalingsactie op jaarbasis is ruim f 300.000 geweest. 

4. De ontvangen rentebaten namen toe van f 574.000 naar f 635.000 in het 

verslagjaar, met name door de gestegen rentestand. 

Na aftrek van betaalde rentevergoedingen ad f 85.000 resteerde per saldo een 

bate van f 550.000 (vorig jaar f 470.000). 

Over het werkkapitaal werd conform de begroting geen rentevergoeding 

berekend. 

-4-
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5. In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale lasten in totaal, 

exclusief neveninstellingen, rond f 3.502.000 betaald tegenover f 3.574.000 

in het voorgaande boekjaar (./. 2,0%). De daling is het gevolg van het feit 

dat de gemiddelde personeelsbezetting per saldo meer is gedaald dan de 

kosten per personeelslid zijn gestegen. 

Verdeeld over de verschillende kostendragers 1s de opbouw als volgt 

(in duizenden guldens): 

Bezoldiging bestuurders 

Service-apparaat 

Voorlichting 

Medewerkers bestu~r 

Medewerkers Rooie Vrouwen 

Voorwaarts 

-5-

1989/1990 
Begroot Effectief 

f f 

407 478 

1. 631 1.689 

452 400 

645 652 

209 178 

203 105 

3.547 3.502 
========== ====::;;===== 

1988/1989 
Effectief 

f 

428 

1.796 

414 

563 

183 

190 

3.574 
========== 
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6. De vergelijking tussen de begroting 1989/1990 en de uitkomsten geeft het 

volgende beeld (in duizenden guldens): 

Baten 

Contributies 

FBA en CLB 

Rentebaten, per saldo 

Exploitatie gebouw 

Overige opbrengsten 

Lasten 

Organisatiekosten: 

- partijbestuur 

- service-apparaat 

- overige organisatiekosten 

Activiteiten: 

- partij-organisatie 

- internationale betrekkingen 

- campagnefonds 

- gewesten en afdelingen 

- instellingen en organisaties 

- drukkerij/tekstverwerking 

Overige uitgaven 

Totaal van de lasten 

Voordelig saldo 

Begroot 
f 

9.029 

1.570 

260 

190 

47 

11.096 
========== 

1. 784 

1. 765 

83 

3.632 
----------

363 

204 

1. 299 

2.673 

2.278 

360 

7.177 
----------

235 
----------

11.044 
========== 

52 
=========== 

-6-

Uit- Meer 
komsten (minder) 

f f 

9.180 151 

1.509 61) 

550 290 

205 15 

42 5) 

11.486 390 
===-Q====== =========== 

1.805 21 

1. 780 15 

114 31 

3.699 67 
-------·--- ----------

399 36 

199 5) 

1. 299 

2.645 28) 

2. 296 18 

420 60 

7.258 81 
---------- ----------

256 21 
---------- ----------

11.213 169 
::::~~••:::~~===== ========== 

273 221 
==··====== :::::::::::::::;::;::::::::::::: 
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Ten aanzien van de vergelijking van de Partijbegroting met de uitkomsten 

zijn nog de volgende toelichtingen te geven: 

De begrote contributie-ontvangsten zijn volledig gerealiseerd (+ 1,7%). 

Deze meeropbrengsten zijn veroorzaakt door het saldo van: 

-gemiddeld ledental 0,3% hoger dan begroot 

- conlributie-ontvangst per lid 1,4% hoger dan begroot. 

De CLB-contributies bleven 5,3% onder de begroting, de FBA-bijdragen kwamen 

137. boven de begroting uit. 

De rentebaten waren te laag begroot gezien de feitelijke rentestand en de 

hogere te beleggen saldi. 

De lasten waren per saldo f 169.000 hoger dan begroot, onder meer door: 

-hogere overige personeelskosten: cursussen e.d. 

- meerkosten partijraadsvergaderingen 

- hogere kosten blad Voorwaarts 

- ongustiger saldo exploitatie drukkerij/tekstverwerking 

f 

21.000 

21.000 

57.000 

60.000 

~~~~~~~~~~~~ blijkt het voordelige saldo bereikt doordat de meerinkomsten 

uit contributies en rente de stijging van de lasten overtrof. 

Uit het overzicht blijkt dat in de organisatie een goede begrotingsdicipline 

heerst. 

Het begrote voordelige saldo betreft de geplande toevoeging aan het kapitaal. 

-7-
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3. Verkiezingen 

• r\1orl'l r rn,f ~ 'r oun~: 
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In het verslagjaar heeft één verkiezingsronde plaatsgevonden, te weten de 

Gemeenteraadsverkiezingen. De uitgaven en de inkomsten van deze verkie-

zingen zijn niet in de jaarlijkse staten van baten en lasten opgenomen, maar 

worden in het verloop van het Campagnefonds zichtbaar, althans voorzover deze 

kosten centraal zijn betaald. Daarnaast is uit het Spaarfonds f 1.540.000 

uitgekeerd aan de afdelingen, welk bedrag naar mag worden aangenomen locaal is 

besteed. 

Het verloop van het Campagnefonds in het verslagjaar was als volgt 

(in afgeronde bedragen): 

Beschikbaar op 1 oktober 1989 

Bijdrage Partij 1989/1990 inzake verkiezingen 

Saldo activiteiten permanente campagne 

Overige inkomsten 

Af: saldo kosten van de Gemeenteraadsverkiezingen 

Bijdrage Spaarfonds in verband met tekort 

Nagekomen kosten Europese Verkiezingen 

Saldo beschikbaar op 30 september 1990 

f 

305.000 

121.000 

23.000 

Vanaf het komende jaar zal het Campagnefonds weer onder de oude 

naam 'Verkiezingsfonds' worden gepresenteerd. 

Nadere specificaties zijn opgenomen in bijlage 6. 

-8-

101.000 

509.000 

216.000 

61.000 

887.000 

449.000 

438.000 
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4. Financiële positie 

• \\llfd I m-.1 ,\ 'olHl'..!. 

rt'\!,hft•r,H t <ll!OL\nl~ 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de financiële 

positie blijken (in duizenden guldens): 

30-09-1990 30-09-1989 
f f 

Dadelijk beschikbare middelen 

Vorderingen op korte termijn 

Beleggingen 

Schulden op korte termijn 

Voorzieningen en bestemmings
reserves 

Fondsen 

Werkkapitaal 

Kapitaal 

Vastgelegd in gebouw 

4.437 

1.874 

2.606 

l. 786 

1. 6'55 

844 

8.917 

4. 285 

4.632 

7.632 

3.000 

4.632 

7.091 

l. 510 

1.025 

2.123 

1.423 

1. 522 

Het werkkapitaal nam per saldo toe met f 74.000, hetgeen als volgt is 

toe te lichten: 

Overschot 1989/1990 

Herwaardering effecten per 30 september 1990 

Af: dotatie reserve bijzondere verplichtingen personeel 

Dotatie voorziening organisatie-onderzoek 

Dotatie voorziening activiteiten afdelingen 

Toename van het kapitaal 

-9-

f 

50.000 

100.000 

50.000 

9.626 

5.068 

4.558 

7.558 

3.000 

4.558 

f 

273.000 

1.000 

274.000 

200.000 

74.000 
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Van het werkkapitaal ad 4,6 miljoen is een bedrag van 2,6 miljoen belegd 1n 

effecten/vorderingen op middellange termijn (maximaal 10 jaar). 

Zo nodig zijn deze middelen op kortere termijn vrij te maken. 

De uitstekende financiële positie van de Partij kon in het verslagjaar 

worden behouden. De uitgangspositie voor de komende jaren is een stevige basis, 

gevreesd moet echter worden dat het nog steeds verder dalend ledental deze 

positie zal aantasten, zoals uit het meerjarenperspectief bij de begroting 

1990/1991 duidelijk blijkt. 

Voor een beter begrip omtrent het financiële kader waarbinnen deze jaarrekening 

wordt opgemaakt is hierna opgenomen als afzonderlijk hoofdstuk de 'Grondslagen 

van financiële verslaglegging', welke bij de Partij worden toegepast. Ook in 

voorgaande jaren zijn deze uitgangspunten toegepast, zij het dan dat deze 

merendeels niet expliciet zichtbaar waren. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Morel Ernst & Young, registeraccountants 

~jl_ / 
drs. W. u~er 

// 

-10-
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GRONDSLAGEN VAN FINANCIELE VERSLAGGEVING 

1. ALGEMEEN 

De verslaggeving wordt primair beheerst door het algemene principe dat baten 

en lasten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de verslaggevingsperiode, 

los van het feit in welke periode de ontvangsten of betalingen hebben 

plaatsgevonden. 

Voorts zijn de volgende algemene beginselen van belang om het kader aan te 

geven: 

- realisatie 

- contïnuïteit 

- consistentie 

lopende zaken moeten een zekere mate van 

afronding hebben. 

baten en lasten die met elkaar te maken hebben 

moeten in dezelfde periode verantwoord worden. 

bij baten de zekerheid van ontvangst, maar bij lasten 

de waarschijnlijkheid van een uitgave. 

uitgaan van de veronderstelling dat een duurzame 

voortzetting van de organisatie waarschijnlijk is. 

zo mogelijk op dezelfde manier presenteren als 

voorgaande jaren. 

- ~~~g~!!i~~~~~~~!~: als de principes veranderd worden moet ook het ter 

vergelijking opgenomen jaar worden herrekend. 

een heldere en gedetailleerde uiteenzetting van feiten. 

2. BALANS 

Doel van deze staat is het zo getrouw mogelijk weergeven van de 

bezittingen en de schulden en daarmede tevens van het vermogen van de 

Part ij. 

Daarbij wordt in het algemeen gewaardeerd op de geldwaarde of nominale 

waarde. 

-11-
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Specifieke waarderingsregels gelden voor: 

- vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van 

een eventuele voorziening voor oninbaarheid. 

-voorraden brochures, papier e.d. worden gewaardeerd op de 

historische kostprijs, waarbij voor brochures nog van toepassing lS 

dat deze redelijkerwijze nog verkoopbaar moeten zijn. 

In het algemeen zal dit voor brochures ouder dan 2 jaar niet meer 

het geval zijn. 

- effecten welke als belegging worden aangehouden wordt•n gewaardeerd 

op de nominale waarde of lagere beurskoers. 

- onroerend goed wordt gewaardeerd op de geschatte waarde 1n eigen gebruik, 

welke waarde is onderbouwd door een periodieke externe taxatie van de 

waarde in verhuurde staat. Op deze waarde wordt niet afgeschreven. 

- inventaris en apparatuur wordt niet geactiveerd. 

Voorts kent de Partij de volgende voorzieningen, bestemmingsreserves 

en fondsen: 

Betreft de bij begroting gereserveerde bedragen voor de in de toekomst te 

betalen uitgaven voor niet-aktieven, onder aftrek van de feitelijk betaalde 

bedragen. 

Betreft het saldo van de in de begrotingen bepaalde bedragen voor 

vervangingsinvesteringen en de feitelijk uitgegeven bedragen tot de 

balansdat urn. 

Betreft het saldo van de in de begrotingen bepaalde bedragen voor het 

eigenaren-onderhoud en de feitelijk uitgegeven bedragen tot de balansdatum. 

-12-
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Betreft de reserveringen voor niet-jaarlijkse congressen. 

Betreft het saldo beschikbaar voor de financiering van landelijke en 

provinciale verkiezingen, en de landelijke kosten van de Gemeenteraads

verkiezingen. 

Betreft het uit de contributie-ontvangsten afgezonderd bedrag voor de 

afdelingen bestemd ter financiering van de kosten van de Gemeenteraads

verkiezingen op locaal niveau. 

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Doel van deze staat is het zo getrouw mogelijk weergeven van de baten en de 

lasten van de verslagperiode in vergelijking met de door de Partijraad 

goedgekeurde begroting en in relatie met het voorafgaande jaar. 

Voor contributies, FBA-bijdragen en CLB-contributies wordt uitgegaan van de 

in het verslagjaar feitelijk ontvangen bedragen, voor de overige baten en 

alle lasten wordt het toerekeningabeginsel gehanteerd. 

Alle baten en lasten (exclusief de verkiezingskosten) worden over de staat 

van baten en lasten geleid, een rechtstreekse verantwoording in het kapitaal 

kan slechts indien de Partijraad daartoe expliciet een besluit heeft 

genomen. 

-13-
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BALANS PER 30 SEPTEMBER 1990 

Activa 

Dadelijk beschikbare middelen 

Kas- en bankrekeningen 
Depositorekeningen 

Vorderingen en vooruitbetaald 

Afdelingen en gewesten 
Debiteuren 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Beleggingen 

Effecten 
Onderhandse geldleningen 

Vastgelegde middelen 

Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 
Inventaris en apparatuur 

Totaal activa 

• .\\iJrt:l {rn'l !<.. 'iiHJtt 

rt·c,•-.lt•r,l< 1 tHJnl.lnl' 
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D-09-1990 30-09-1989 
f 

314.981 
4.122.500 

768.487 
6.322.500 

4.437.481 7.090.987 

145.928 
24.865 

740.193 
963.225 

288.925 
286.512 
205.753 
729.590 

1.874.211 1.510.780 

1.105.900 
1. 500.000 

1. 025.250 

2.605.900 1.025.250 

3.000.000 
p.m. 

3.000.000 
p.m. 

3.000.000 3.000.000 

11.917.592 12.627.017 



Schulden en vooruitontvangen 

Crediteuren 
Afdelingen 
Gewesten 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse schulden en vooruitontvangen 

Voorzieningen en bestemmingsreseves 

Bijzondere verplichtingen personeel 
Afdelingen en debiteuren 
Apparatuur en inventaris 
Onderhoud pand 
Congressen 
Organisatie-onderzoek 
Activiteiten afdelingen 

Fondsen 

Campagnefonds 
Spaarfonds afdelingen 

Kapitaal 

Totaal passiva 
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Bij lage 1 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

P a s s i v a 

30-09-1990 
f 

526.672 
10.752 

126.172 
780.502 
342.018 

30-09-1989 
f 

909.629 
220.462 

52.274 
567.794 
372.956 

1. 786.116 2.123.115 

293.778 
2.426 

451.359 
631.672 
151.248 
74.250 
50.000 

325.798 
2.426 

526.216 
560.533 

8.559 

1.654.733 1.423.532 

437.856 
405.934 

101.335 
1.420.574 

843.790 1.521.909 

7.632.953 7.558.461 

11.917.592 12.627.017 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEitJAAR 1989/1990 

~~~~~!!~~-~~~~~~ 

Baten 

1.1 Contributies 
1.2 FBA-bijdragen 
1.3 CLB-contributies 
1.4 Rente baten, per saldo 
1.5 Exploitatie gebouw 
1.6 Overige opbrengsten 

Lasten 

Organisatiekosten 

2. Partijbestuur 
3. Service-apparaat 
4. Overige organisatiekosten 

Activiteiten 

5. Partij-organisatie 
'6. Internationale betrekkingen 
7. Campagnefonds 
8. Gewesten en afdelingen 
9. Instellingen en organisaties 

10. Drukkerij/tekstverwerking 

Overige uitgaven 

11. Onvoorzien/projecten 
13. Dotatie bijzondere verplichtingen 

personeel 
14. Reorganisatie drukkerij 

12. Voordelig saldo 

-16-
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Bijlage 2 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN OF. ARBEID, AMSTERDAM 

Begroot Uitkomst Uitkomst 
1989/1990 1989/1990 1988/1989 

f f f 

9.029.000 9.180.002 8.909.236 
120.000 135.568 122.799 

1.450. 000 l. 373.851 1.458.041 
260.000 550.235 470.684 
190.400 204.726 206.306 
4 7.000 42.415 46.276 

11.096.400 11.486.797 11.213.342 
======:::::::::::::;:::::. ========== :::;:::;:::;:::;:::;=::::;::::::;:::; 

l. 783.500 1.804. 756 l. 776.971 
1. 764.900 1.779.788 1.707.344 

83.400 114.588 88.569 

3. 631.800 3.699.132 3.572.884 
---------- ---------- ----------

362.800 399.236 387.075 
204.700 199.531 208.214 

1.299.300 1.299.300 1. 231.300 
2.673.000 2.645.006 2.606.660 
2.277.800 2.295.652 2.216.711 

360.000 419.825 334.324 

7.177.600 7.258.550 6.984.284 
---------- ---------- ----------

105.000 125.873 121.555 

50.000 50.000 
80.000 80.000 

235.000 255.873 121.555 
---------- ---------- ----------
11.044.400 11.213.555 10.678.723 

52.000 273.242 534.619 

11.096.400 11.486.797 11.213.342 
========== •========= ========== 
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Bijlage 3, blad 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Kas- en bankrekenin~en 

Kas 

Postbank, girorekening 18218 

Postbank, girorekening 130095 

Postbank, girorekening 3934400 

Postbank, girorekening 3479700 

Postbank, girorekening 2590 

Postbank, girorekening 30624 

Postbank, girorekening 2882 

Postbank, girorekening 451963 

Postbank, girorekening 230000 

Postbank, girorekening 315193 

Postbank, girorekening 7554 

Postbank, girorekening 7558 

Postbank, girorekening 3758684 

Hollandsche Koopmansbank 63 50 11 778 

Ho llandsche Koopmansbank 63 50 12 677 

Depositorekeningen 

Postbank, tot 17 oktober 1990 (7,9%) 

Postbank, tot 22 oktober 1990 (7,8%) 

Hollandsche Koopmansbank, tot 8 oktober 1990 (7,75%) 

Hollandsche Koopmansbank, tot 8 oktober 1990 (7,75%) 

Algemene Spaarbank Nederland, fondsenbelegginga
rekeningen (8,96%) 

-17-
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17.809,65 

142.050,76 

4.933,40 

500,--

641,50 

1. 382 '--

8.999,--

538,50 

545,--

500,--

500,--

612,50 

500,--

500,--

130.604,18 

4. 364,23 

314.980.72 
:::::::========== 

300.000,--

500.000,--

500.000,--

600.000,--

2.222.500,--

4.122.500,--
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Bijlage 3, blad 2 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Afdelingen en gewesten 

~!~-=!~~~-=~ 

Dit betreft de per saldo nog te betalen kosten van het 
bijzondere congres door de afdelingen 

De contributie-aandelen over het Je kwartaal zijn 
hierop al in mindering gebracht. 

Gewesten --------
Dit betreft voornamelijk door bepaalde gewesten 
te betalen salariskosten 

Debiteuren 

Betreft vorderingen op grond van diverse declaraties. 

Een voorziening voor mogelijke dubieuze vorderingen is 

opgenomen onder de post 'voorziening afdelingen en debiteuren'. 

Rekeningen-courant instellingen (te vorderen) 

Evert Vermeer Stichting 

Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid 

Stichting Alfred Mozer 

Stichting Het Thiele Wibautfonds 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Stichting Ondersteuning Tweede-Kamerfractie 

GAK 

Te ontvangen subsidie uitzendingen radio en televisie 

Te vorderen couponrente 

Transporteren 

-18-

f 

139.923,88 

6.003,73 

145.927,61 

24.864' 54 

137.407,82 

552.306,94 

47.991,64 

2.486,68 

740.193,08 

104.539,59 

94.312,15 

162.500,--

11.000,--

372.351,74 
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Bijlage 3, blad 3 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Transport 

Te vorderen rente leningen 

Te vorderen overige rente 

Voorschotten en leningen 

PTT, depotbedrag 

Voorraad papier en andere materialen huisdrukkerij 

Voorraad brochures 

Vooruitbetaalde kosten ledenwerving 

Vooruitbetaalde portokosten 

Vooruitbetaald verkiezingsmateriaal 

De Centrale inzake pensioenen 

Te vorderen ziekengeld 

Te vorderen inzake collectieve ziektekostenverzekering 

Diversen 

Effecten 

f 1.000.000 Medium Term Notes BNG, ad 90,44% 

200.000 12% Nederland 1981-87/91, beurskoers 
f 101,50 

f· 1.500 4% Lening Stg. Fonds voor bedrijven van 
vrouwen 

In het verslagjaar werd het restant van de 7 1/2% lening Nederland 

1983-1987/90 ad f 625.000 volledig afgelost. 

In de loop van het jaar werden 7 1/2% Medium Term Notes, nominaal 

f 1.000.000, ten laste van N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten 

te 's-Gravenhage aangeschaft. 
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f 

372.351174 

150.433,33 

158.365,75 

53.460,22 

65.525,--

42.762,--

39.720,26 

29.097,68 

16.583,35 

12.551,52 

4.460,86 

5.542,31 

6.712,67 

5.658,55 

963.225.24 

904.400,--

200.000,--

l. 500,--

1.105.900,--
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Bijlage 3, blad 4 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DF. ARBEID, AMSTERDAM 

Deze effecten hebben geen beursnotering. Het verschil tussen de aankoop

waarde (89,861%) op 21 maart 1990 en de aflossingswaarde (100%) op 

1 april 1999 wordt lineair verdeeld over de looptijd. 

De balanswaarde op 30 september 1990 is 90,44%. 

De opwaardering per jaar wordt verantwoord onder de rentebaten. 

De lening Nederland wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde of lagere 

beurskoers. De lening is ingeschreven in het schuldregister van het 

Ministerie van Financiën. In het verslagjaar werd f 200.000 afgelost. 

De lening Stichting Fonds voor bedrijven van vrouwen is gewaardeerd tegen 

nominale waarde. Aflossing vindt plaats door middel van uitloting in de 

jaren t/m 1997. Per 1 oktober 1990 is inmiddels f 750 afgelost. 

Onderhandse geldleningen 

Dit betreft een onderhandse geldlening verstrekt aan de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, aankoopkoers 100%. 

De aflossing zal geschieden per 8 oktober 1999 ineens. Vervroegde 

aflossing is niet mogelijk. De jaarlijkse rente bedraagt 7, 7%. 

Waardering geschiedt tegen de nominale waarde. 

Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 

Het pand is gewaardeerd op de benaderde waarde in eigen gebruik. 

De onderhandse verkoopwaarde werd op 31 mei 1988 getaxeerd op 

eveneens f 3.000.000. Op deze boekwaarde wordt niet afgeschreven. 

Inventaris en apparatuur 

De aanwezige inventaris en apparatuur wordt pro memorie 

opgenomen. Alle aanschaffingen worden ten laste van de 

voorziening aanschaf apparatuur en inventaris gebracht. 

-20-

1.500.000,--

3.000.000,--

p.m. 
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Bijlage 3, blad 5 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Crediteuren 

f 

526.672,11 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde diensten en material~~:======== 

Afdelingen 

Dit betreft het per saldo nog te betalen contributie-aandeel 

van bepaalde afdelingen. 

Gewesten 

Betreft het per saldo nog te betalen aandeel voor de gewesten 

in de contributie-ontvangsten over het laatste kwartaal van het 

boekjaar. 

Rekeningen-courant instellingen (verschuldigd) 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

Stichting Politiek Jongerenwerk in de 
Partij van de Arbeid 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie AOW 

Salariskosten 

Accountantskosten 

Leningen o/g 

Vooruitontvangen abonnementsgelden blad 
'Rooie Vrouw' 

Aanvulling kostenvergoeding bestuur 
Rooie Vrouwen 

Te betalen subsidie Stichting De Hei 

Diverse reiskosten 

Personeelspot feestcommissie 

Diversen 
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10.752,30 

126.172,07 

56.138,29 

623.175,78 

101.187.73 

780.501,80 

181.271,66 

35.323,29 

31.505.--

22.500,--

11.400,--

8.448,--

30.000,--

4.567,35 

8.497,07 

8.505,30 

342.017,67 
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Bijlage 3, blad 6 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening op 1 oktober 1989 

Bij: dotatie uit het kapitaal 

Gereserveerd ten laste van exploitatie 1989/1990 

Af: aanvullingen WAO-uitkeringen 

Correctie sociale lasten 1988, WAO-uitkeringen 

Stand per 30 september 1990 

Deze voorziening is onder meer bes_temd voor: 

- Aanpassing pensioenen, ingegaan onder de vroegere 
pensioenregeling; 

123.608,45 

8.411,65 

Verplichtingen uit de CAO ten aanzien van degenen die 
een WAO-uitkering genieten of genoten hebben. 

Voorziening afdelingen en debiteuren 

Deze voorziening is bestemd om sanering van afdelings-financiën 

mogelijk te maken. Tevens kunnen dubieuze vorderingen ten laste 

van deze voorziening worden gebracht. In het boekjaar is de 

voorziening niet gewijzigd. 

Voorziening apparatuur en inventaris 

Voorziening op 1 oktober 1989 

Bij: doorberekend in 1989/1990: 

- kosten tekstverwerking en drukkerij 

- bureaukosten 

- huisvestingskosten 

- bestuurskosten 

Transporteren 
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f 

90.400,--

85.426,61 

67.700,--

18.101,99 

f 

325.798,28 

50.000,--

50.000,--

425.798,28 

132.020,10 

293.778,18 

2.426,23 

526.215,71 

261.628,60 

787.844,31 
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Bijlage 3, blad 7 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f 

787.844,31 

Af: onttrokken in verband met aanschaffingen en 
onderhoud volgens navolgende specificatie 336.485,62 

Stand per 30 september 1990 451.358,69 

De voorziening is bestemd voor de aanschaf van diverse apparatuur en 

inventaris en voor het onderhoud van de aangeschafte computerapparatuur 

in de komende jaren. 

Computerapparatuur 

Af: ingeruilde apparatuur 

Doorberekend: - aan Jonge 
Socialisten 

- St. Alfred Mozer 

Netto kosten computerapparatuur 

Tekstopmaak-apparatuur (D.T.P.) 

Af: verkocht een zetmachine 

Fotocopieerapparatuur 

Faxapparatuur 

1 Ford Scorpio (YB-54-FD) 

Autotelefoon 

Af: ingeruild een Ford Scorpio 

Divers meubilair 

Transporteren 

11.850' --

5.552,49 

7.144,45 
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f 

132.831,67 

24.546,94 

83.520,89 

5.450,49 

49.699,03 

4.851,99 

54.551,02 

21.097,04 

f 

108.284,73 

78.070,40 

43.464,12 

18.237,15 

33.453,98 

27.928,10 

309.438,48 
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Bijlage 3, blad 8 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN OE ARBEIO, AMSTERDAM 

Transport 

Overige inventaris 

Overige apparatuur 

Onderhoud personal computers 

Voorziening onderhoud pand 

Voorziening op 1 oktober 1989 

Bij: gereserveerd ten laste van de exploitatie 

Af: kosten vloerbedekking 

Diverse verbouwingen 

Airconditioning repro-afdeling 

Reparatie dak 

Verplaatsingskosten gasmeter 

Schilderwerk 

Overige exploitatiekosten 

Stand op 30 september 1990 

Voorziening congressen 

Deze voorziening is als volgt opgebouwd: 

f 

38.673,72 

19.442,12 

10.665,--

8.520,15 

6.813,75 

5.688,--

5.258,50 

f 

309.438,48 

9.066,--

3.545,07 

14.436,07 

336.485,62 

560.533,03 

166.200,--

726.733,03 

95.061,24 

631.671,79 

Er is een buitengewoon congres gehouden op 10 maart 1990 in plaats van 

de geplande Rooie Vrouwendag. 

De in 1988/1989 gevormde voorziening is aangewend voor dit congres. 

Voorziening op 1 oktober 1989 

Bij: bijdrage Partij 1989/1990 

Transporteren 
-24-

f 

8.700,--

5.800,--

14.500,--
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Bijlage 3, blad 9 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Transport 

Af: kosten congres: 

- drukwerk 

- zaalhuur 

- reis- en verblijfkosten 

- consumpties en maaltijden 

- overige congreskosten 

Gebracht ten laste van exploitatie 1989/1990 

Stand op 30 september 1990 

Gereserveerd ten laste van exploitatie 1989i1990 

Af: vooruitbetaalde kosten congres 

Stand op 30 september 1990 

Gereserveerd ten laste van exploitatie 1989/1990 

Af: vooruitbetaalde kosten congres 

Stand op 30 september 1990 

f 

17.162,33 

2.555,25 

4.977,10 

8.381,15 

4.877' 11 

(a) 

(b) 

Totaal reserveringen congressen op 30 september 1990 (a + b) 

-25-

f 

14.500,--

37.952,94 

23.452,94) 

23.452,94 

-,--

141.400,--

5.841,25 

135.558,75 

22.300,--

6.610,96 

15.689,04 

151.247 '79 
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Bijlage 3, blad 10 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Voorziening organisatie-onderzoek 

Dotatie uit het kapitaal 

Af: eerste betaling onderzoekskosten 

Stand op 30 september 1990 

f 

100.000,--

25.750,05 

74.249,95 

Deze voorziening is gevormd om de kosten van een organisatie-onderzoek 

in de Partij te financieren. 

Voorziening activiteiten afdelingen 

Dotatie uit het kapitaal 50.000,--

Deze voorziening is gecreëerd om activiteiten van die afdelingen te 

financieren, die ten gevolge van de doorberekende congreskosten, problemen 

hebben met het bekostigen van bepaalde activiteiten. 

Het genoemde bedrag is het maximum dat gedeclareerd kan worden. 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1 oktober 1989 

Af: uitkeringen afdelingen in verband met 
Gemeenteraadsverkiezingen 

Uitkeringen in verband met herindeling 
gemeenten 

Tekort 

Bijdrage uit Campagnefonds 

Bij: gereserveerd uit contributie-opbrengsten 
1989/1990, 47. 

Rentevergoeding 1989/1990 

Stand op 30 september 1990 

-26-

1.508.617,--

33.085 '--

367.200,07 

38.762,70 

f 

1.420.573,52 

(1.541. 702,--) 

121.128,48) 

121.100,--

28,48) 

405.962,77 

405.934,29 
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Kapitaal 

Vermogen op i oktober 1989 

Bij: herwaardering uitgelote effecten 

Af: volgens besluit partijraad juni 1990: 

• ,\1on·t I rn~l ,\ Youn~ 

n·~~>.lt·r,lt l t1unl.1nh 

Bijlage 3, blad 11 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

7.558.460,92 

1.250,--

7.559.710,92 

- dotatie voorziening organisatie-onderzoek 100.000,--

50.000,--- dotatie activiteiten afdelingen 

- dotatie bijzondere verplichtingen 
personeel 

Voordelig saldo 1989/1990 

Stand op 30 september 1990 

-27-

50.000,--

200.000,--

7 .359. 710,92 

273.241,81 

7.632.952, 73 



Èl MOR ET ERNST & YOUNG • Mwt•l ffn,l ,\ Yount.: 
rt'l!t-.h·r.l( ( IHHll.lllt~ 

Bijlage 4, blad 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Contributies 

Betreft de in het boekjaar ontvangen contributies. 

De contributie-aandelen worden conform de b~groting 

onder de lasten verantwoord. 

Rentebaten, per saldo 

Ontvangen rente: 

- rente staatsleningen 

- rente overige effecten 

Bij: jaarlijkse opwaardering Medtum Term Notes 

- rente onderhandse geldlening 

- rente deposito's 

- rente fondsenbeleggingsrekeningen 

- rente banken 

- rente Tweede-Kamerfractie 

- overige rentebaten 

Af: betaalde rente: 

- spaartegoed afdelingen 

- Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

-28-

39.283,33 

5.790,--

38.762,70 

46.003,80 

f 

9.180.001,86 

52.328,74 

45.073,33 

112.933,33 

201.679,82 

190.211,90 

22.899,90 

5.226,96 

4.648,04 

635.002,02 

84.766,50 

550.235,52 
============== 
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Bijlage 4, blad 2 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Exploitatie gebouw 

Berekende huur van het pand Nicolaas Witsenkade 30 
aan Partij van de Arbeid en neveninstellingen 

Af: exploitatiekosten pand: 

- toevoeging voorziening onderhoud pand 

- belastingen 

- verzekeringen 

- overige exploitatiekosten 

Overige opbrengsten 

Doorberekende administratiekosten: 

- Stichting Ondersteuning Tweede-Kamerfractie 

- Anne Vondeling Stichting 

- Afdelingen en gewesten 

Overige opbrengsten 

Partijbestuur 

Salarissen en sociale lasten: 

- bezoldiging bestuurders 

- medewerkers bezoldigde bestuurders 

- voorlichting 

f 

166.200,--

13.559,04 

7.018,67 

2.096,49 

Af: bijdrage in het kader van de reorganisatie drukkerij 
ten aanzien van de herplaatsing van werknemers 

Transporteren 

-29-

f 

393.600,--

188.874,20 

204.725,80 

28.000,--

9.240,--

1.155,--

38.395,--

4.019,70 

42.414,70 

358.052,50 

651.840,65 

399.852,58 

1.409. 745,73 

43.000,--

1.366. 745,73 
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Transport 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Vaste vergoedingen bezoldigd bestuur 

Vergoedingen PB en DB 

• \'\••n·l frn'l t. '''"n~ 
rt·~i,h'r,utntml.lllh 

Bijlage 4, blad 3 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Ongevallenverzekering gewestelijke secretarissen 

Vaste vergoeding medewerkers 

f 

1.366. 745,73 

146.996,36 

141.127,41 

50.712,--

45.495,69 

2.133,--

23.750,71 

13.392,35 

9.705,37 

4.697,35 

Reis- en verblijfkosten medewerkers 

Abonnementen en documentatie 

Diverse kosten 

Service-apparaat 

Salarissen en sociale lasten: 

- personeel en organisatie 

- boekhouding 

- ledenadministratie 

- secretarie 

- technische dienst 

- chauffeur 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Vaste vergoeding medewerkers 

Autokosten 

Reis- en verblijfkosten 

Abonnementen en documentatie 

Diverse kosten 

-30-

1.804. 755,97 

350.220,56 

276.275,49 

270.516,02 

228.509,92 

94.619,20 

62.343,42 

160.584,81 

109.260,65 

3.200,04 

33.083,38 

5.144,07 

2.684,05 

1.491,60 

1.597.933,21 
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Computerkosten service-apparaat: 

- telefoonverbindingen 

- kosten bestanden 

- kosten inning 

- overige kosten 

Af: diverse doorberekeningen: 

• Mc1rl'l I rn..,t ,\ \'otlll).: 
n•t:J.,It•r,ttttnml.tnl., 

Bijlage 4, blad 4 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

133.417,25 

61.076,11 

91.090.22 

198,34 

285.781,92 

- overheadkosten drukkerij en tekstverwerking 60.000,--

41.566,70 

2.360,--

- adressenselectie 

- brochureverzending 

Totaal kosten service-apparaat 

Overige organisatiekosten 

Accountantskosten 

Personeelsadvertenties 

Medische keuringen 

Kosten functieclassificatie 

Cursussen 

Gratificaties 

Diverse salariskosten 

Overige personeelskosten 

-31-

103.926,70 

181.855,22 

l. 779.788,43 

50.793,30 

3.248,51 

11.170.--

6.013,90 

18.931,92 

9.791,98 

6.111,04 

8.526,83 

114.587,48 
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Partij-organisatie 

Vergaderkosten 

Porti, verzendklaar maken drukwerk 

Tourneekosten 

Drukwerk 

Overige kosten 

CoDDJlissies 

Functionele werkgroepen: 

- ombud~werk 

- bedrijfsdemocratisering 

- salariskosten dienstweigeraar 

- overige kosten 

• \tori'! I rn\l ,\ '1111111t: 

rt'~r-.lt•r.r' t rmnl.rnl-. 

Bijlage 4, blad 5 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

41.218,14 

7.473,38 

6.912,--

6.141,12 

24.414,35 

9.599,76 

5.072,60 

10.751,56 

11.042,41 

60.880,68 

24.667,53 

61.744' 64 

Partijraden 38.073,01 

Congressen 141.400,--

Niet aan de afdelingen door te berekenen congreskosten 13.531,76 

Opbouwwerk 37.000,--

Witsenkader 22.737,06 

Af: diverse doorberekeningen 799,--

Internationale betrekkingen 

Buitenlandse vertegenwoordigingen 

Lidmaatschappen: 

- Socialistische Internationale 

- Overige lidmaatschappen 

Transporteren 

-32-

74.976,40 

18.097,14 

21.938,06 

399.235,68 

82.623,13 

93.073,54 

175.696,67 
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Bijlage 4, blad 6 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Transport 

Overige kosten 

Fonds Internationale Solidariteit: 

- Reiskosten Zuidelijk Afrika 

Af: bijdrage Evert Vermeer Stichting 

5.022,--

3.000,--

Bijdrage verkiezingen Hongaarse Socialistische 
Partij 

Bijdrage blad Pravo 

Reiskosten Hongarije 

Bijdrage Mandela Comité 

Overige bijdragen 

Af: diverse ontvangsten 

Campagnefonds 

Budgettaire bijdrage verkiezingsactiviteiten 

Werkelijke kosten permanente campagne 

Aanvulling tot budgettaire bijdrage permanente 
campagne 

Toevoeging volgens het begrote bedrag 

-33-

f 

2.022,--

5.022,55 

3.000,--

2.382,12 

2.500,--

5.330,36 

20.257,03 

45,--

573.464,27 

216.435,73 

175.696,67 

3.622,38 

20.212,03 

199.531,08 

509.400,--

789.900,--

1. 29 9 • 300. --



@.1 MORET ERNST & YOUNC 

Gewesten en afdelingen 

g~~!~~~~!~~=~~~~~!~~ 

Gewesten: 

- steunpuntbijdragen 

- activiteitenpot afdelingen 

- overige contributie-aandelen 

Afdelingen 

Spaarfonds afdelingen 

Instellingen en organisaties 

Betreft de bijdragen aan: 

- Rooie Vrouwen 

- Dr. Wiardi Beekman Stichting 

- Centrum voor Lokaal Bestuur 

- Evert Vermeer Stichting 

- Stichting Vormingswerk 

- Jonge Socialisten 

- blad 'Voorwaarts' 

Exploitatiesaldo drukkerij/tekstverwerking 

Salariskosten: 

- productiebegeleiding 

- tekstverwerking 

Af: bijdrage reorganisatie 

-drukkerij 

Transporteren 

-34-

• ,\1oH\'I I rn~t ,'\ 'ount: 
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Bijlage 4, blad 7 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

77.640' 35 

37.000,--

312.000,--

296.683,14 

756.483,14 

I. 365.166,28 

912.639,33 

367.200,07 

2.645.005,68 

523.192,74 

179.300,--

846.925,71 

73.800,--

352.575,24 

97.500,--

222.358,34 

2.295.652,03 

80.959,85 

40.640,35 

214.296,09 

335.896,29 
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Transport 

Huisvestingskosten 

Doorberekende overheadkosten 

Reservering apparatuur 

Onderhoud apparatuur 

Kosten papier 

Kosten overige materialen 

Uitbesteed werk 

Af: doorberekend: 

- drukkerij 

- montage/doka 

- tekstverwerking 

- papier 

- overige materialen 

• Mon•l bn ... t ,\ Yuun~ 
rt.•).;i.,h'rcH llllllll.lnl~ 

Bijlage 4, blad 8 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

264.680,22 

85.162,40 

109.906,84 

74.494,46 

39.919,23 

f 

335.896,29 

108.000,22 

60.000,--

90.400,--

30.468,06 

81.701,62 

42.782,91 

10.255,44 

759.504,54 

Exploitatietekort drukkerij/tekstverwerking (a) 

574.163,15 

185.341,39 

K1ein drukwerk: 

- organisatiekosten bestuur 

- organisatiekosten internationale betrekkingen 

- organisatiekosten voorlichting 

organsiatiekosten service-apparaat 

- partijbestuur 

- cowmissies, adviesgroepen 

- partijraden 

- Witsenkader 

- ledenblad 

-35-

(b) 

19.114,67 

575,30 

3.990,02 

18.631,83 

42.311' 82 

49.439,48 

22.593,21 

15.891,89 

27.292,12 

31.345,80 

188.874,32 
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Bijlage 4, blad 9 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f 

Subsidie aan instellingen en organisaties ten aanzien 

van klein drukwerk: 

- Rooie Vrouwen 

- Evert Vermeer Stichting 

- Congres Rooie Vrouwen 

Totaal lasten drukkerij/tekstverwerking na 
aftrek van de doorberekende .tarieven • 

Overige uitgaven 

Advocaatkosten 

Kosten bewogen beweging 

Bijdrage Stichting De Mei 

Bijdrage Stichting Dr. J.M. Den Uyl-lezing 

Bijeenkomst 1 mei 1990 

Positieve actie: 

- salariskosten 

- overige kosten 

Af: positief saldo emancipatieproject 

Overige kosten 

Nagekomen lasten: 

- advertentiekosten 

- bijdrage Evert Vermeer Stichting 
inzake internationaal secretariaat 

- verkiezingskasten 

Transporteren 

-36-

( c) 

(a + b + c) 

f 

16.244' 12 

1.563,50 

17.807,62 

12.892,20 

9. 06 7' 79 

5.000,--

4.129,97 

18.197,76 

19.600,--

20.209,80 

5.800,--

45.609,80 

419.825,51 
===========:= 

21.997,60 

31.083,44 

30.000,--

9.864,90 

3.769,04 

4.915,42 

2.201,54 

103.831,94 
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Transport 

- sociale lasten 

- pensioenpremies 

- drukwerk 

- overige kosten 

Nagekomen baten: 

- vrijval gereserveerde cursuskosten 

- overige baten 

Per saldo lasten 

• MurH l.rn:-.1 t<.. 'r oun~ 
n·gi .. t~·t.H' ount.1nh 

Bijlage 4, blad 10 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

(a) 

(b) 

(a -/- b) 

-37-

f 

18.197,76 

6.061,26 

4.624,--

3.443,--

1.243,47 

33.569,49 

9.200,--

2.327,79 

11.527,79 

f 

103.831,94 

22.041,70 

125.873,64 
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EXPLOITATIESALDO ROOIE VROUWEN 

Salariskosten bezoldigde bestuurders 

Salariskosten medewerkers 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Kosten voorzitters 

Kosten bestuur 

Vergaderkosten gewestelijke voorzitters 

Werkgroepen 

Af: giften 

Internationaal contact 

Reservering Rooie Vrouwen-congres 

Exploitatiesaldo Rooie Vrouwen-congres 

Reis- en verblijfkosten medewerkers 

Diverse kosten: 

• Morel t rn~l ,\ \ uun~ 

rt•t.:i .. h•r,H < oun!.lllh 

Bijlage 5, blad 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

120.124,83 

178.000,21 

298.125,04 

37.651,46 

28.877,98 

33.808,--

13.424,31 

3.855,10 

24.736,62 

3.600,--

21. 136,62 

3.201,40 

22.300,--

23.452,94 

3.207,08 

- advertentiekosten inzake formatie-congres 15.557,68 

- overige kosten 8.087,40 

23.645,08 

512.685,01 

Kosten blad 'Rooie Vrouw': 

- drukkosten 59.474,53 

- overige kosten verzendklaar maken 8.550,59 

- portikosten 5.388,03 

- honoraria 5.664,78 

- inningskosten 2.799,80 

- overige kosten 1.027,--

Transporteren 82.904,73 512.685,01 

-38-
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Transport 

Af: abonnementsgelden 

Bijdrage Partij van de Arbeid 

Doorberekend aan werkgroepen 

Doorberekend aan congres 

Kosten brochures 

Af: opbrengsten brochures 

• M.ort'l I rn.,l s .. \ ounJ.: 
rt>gi ... tl'r.H l • ~unl,\!ll" 

Bijlage 5, blad 2 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

82.904.73 512.685,01 

39.959,60 

19.600,--

3.000,--

11.000,--

73.559,60 

9.345,13 

2.525,25 

1.362,65 

1.162,60 

523.192,74 

Af: budgettaire bijdrage Partij van de Arbeid 

Extra bijdrage in verband met exploitatietekort 

511.600,--

11.592,74 

523.192,74 

-,--

-39-
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Bijlage 6, blad 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDfu~ 

SPECIFICATIE CAMPAGNEFONDS 

f 

Stand op 1 oktober 1989 

Bij: -begrote bijdrage Partij van de 
Arbeid 1989/1990 inzake verkiezings-
activiteiten 509.400,--

- begrote bijdrage Partij van de 
Arbeid 1989/1990 inzake 
permanente campagne 

- minder benodigde bijdrage 1989 
Centrum voor Lokaal Bestuur 

- individuele bijdragen 

789.900,--

44.599,37 

16.185,70 

f 

101.335,34 

1.360.085,07 

(a) 1.461.420,41 

Gebracht ten laste van Campagnefonds: 

~~~~~~~~~-~~~p~g~~ 
Ledenwerving (zie specificatie) 

Kosten radio en tv-uitzendingen 

Af: ontvangen subsidie 

Ledenblad (zie specificatie) 

Publicaties: 

- kosten 

- opbrengsten 

Diverse voorlichtingsactiviteiten 
(zie specificatie) 

Onderzoekkosten 

Overige kosten 

Transporteren 

114.875,46 

88.215,80 

35.197,65 

46.555,73) 

-40-

137.650,05 

26.659,66 

338.189,82 

11.358,08) 

62.533,59 

16.350,64 

3.438,59 

573.464,27 

Begroot 
1989/1990 

f 

352.900,--

35.000,--

325.000,--

10.000,--

67.000,--

' 

789.900,--
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Transport 

~~~~~~-§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B~~ 
(zie specificatie) 

~ii~~~B~-~E~~~~~~~~-~~~~!~~B~~ in verband 
met tekort Spaarfonds 

Nagekomen kosten Europese Verkiezingen 

Totaal onttrokken aan Campagnefonds 

Bijlage 6, blad 2 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

573.464,27 

305.705,95 

Begroot 
1989/1990 

f 

789.900,--

400.000,--

879.170,22 1.189.900,--

121.100,--

23.294,60 

-,--

-,--

(b) 1.023.564,82 1.189.900,--

Stand Campagnefonds op 30 september 1990 (a -/- b) 437.855,59 

Specificatie kosten ledenwerving 1989/1990 

Inschrijfkosten 

Onderzoekkosten ledenbestand 

Activiteiten ledenbehoud 

Folders Gemeenteraadscampagne 

Presentjes 

Overige kosten 

Specificatie kosten ledenblad 

Drukkosten inclusief verzendklaar maken 

Porti 

Honoraria 

Foto- en tekenkosten 

Ontwerpkosten nieuwe vormgeving blad 

Overige kosten 

-41-

38.985,68 

57.814,49 

24.447,47 

8.238,12 

6. 751,45 

1.412,84 

137.650,05 

137.280,73 

153.030,23 

29.000,--

4.679,75 

4.147,50 

10.051,61 

338.189,82 
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Diverse voorlichtingsactiviteiten 

Folder: 'De boel bij elkaar houden' 

Af: opbrengst verkoop 

Overig foldermateriaal 

Advertentiekosten Mandela 

Nieuwjaarskaarten 

Overige kosten 

Kosten Gemeenteraadsverkiezingen 

l. ~~!~i~~i~&~~~E~~i~~~ 

2. 

Affiches 

Gimmicks, laatste dag 

Verspreiding 

Video 

Geluidscassette 

Materiaal ten behoeve van verkoop 

Af: opbrengst verkochte materialen 

~E~i~~~~-g~~~E~~ 

Video racisme 

Video etnische kiezers 

Folders 

• \1ort'l lrn .. t ,\ hun11..: 
n·gr,h't.H < uunl.ull~ 

Bijlage 6, blad 3 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

44.781,05 

12.383,--) 

98.492,88 

237.339,48) 

(l) 

(2) 

-42-

Begroot 
1989/1990 

f f 

32.398,05 

19.872,94 

3.127,60 

4.822,37 

2.312,63 

62.533,59 

97.703,40 

100.643,24 

33.593,56 

15.325,88 

1.276,09 

138.846,60) 

109.695,57 
------------

3.560,93 

20.525,35 

31.607,39 

55.693,67 
------------

85.000,--

75.000,--

15.000,--

12.000,--

1.500,--

-,--

188.500,--
------------

5.000,--

20.000,--

20.000,--

45.000,--
------------
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Bijlage 6, blad 4 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Raadscampagnedag 

Start 3 maart 1990 

(3) 

Campagnebulletin 

Personeelslasten 

Klein drukwerk en porti 

Vergaderkosten 

Reis- en verblijfkosten 

Verkiezingsonderzoek 

Bijdrage afdelingen en gewesten 

Uitslagenavond 

Bijdrage verkiezingskosten Jonge Socialisten 

Diverse reis- en verblijfkosten 

Diverse materialen 

Buffervoorraad 

Overige kosten 

(4) 

(5) 

Totaal kosten Gemeenteraadsverkiezingen (1 t/m 5) 

-43-

Begroot 
1989/1990 

f f 

13.354,58 

16.598,64 

29.953,22 

4.232, 78 

14.703,77 

4.875,97 

- --' 
6.177,75 

29.990,27 

15.879,--

14.308,16 

14.471,28 

7.972,71 

8.274,37 

6.391,76 

5.601,--

7.474,94 

80.373,22 

305.705,95 

20 .. 000.--

20.000,--

40.000,--

7.500,--

20.000,--

10.000,--

2.000,--

2.000,--

41.500,--

85.000,--

400.000,--
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EXPLOITATIE BLAD 'VOORWAARTS' 

Salariskosten 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Reis- en verblijfkosten 

Drukkosten inclusief verzendklaar maken 

Porti 

Zetkosten 

Redactiekosten 

Vormgeving 

Honoraria-, foto- en tekenkosten 

Inningskosten 

Overige kosten 

Af: budgettaire bijdrage 1989/1990 

Extra benodigde bijdrage 

Abonnementen 'Voorwaarts' 

Opbrengst advertenties 

• \tord I nhl ,\ 'o1lllt; 

rq.~l~lt'r,H ( HUili.Hlh 

Bij lage 7 
bij rapport d.d. 30 januari 1991 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

105.135,88 

20.665,84 

11.171,26 

1.478,69 

231.753,87 

108.808,57 

28.692,80 

235.578,24 

19.287,48 

20.839 > 11 

5.916,49 

6.576,55 

795.904,78 

165.000,--

57.358,34 

222.358,34 

555.368,44 

18.178,--

795.904,78 

-,--
============ 

Met ingang van het dubbelnummer 7/8, verschijningsdatum 1 februari 1990, 

wordt de redactie verzorgd door een extern bureau. 

-44-
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