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Als je doet wat je deed, 

krijg je wat je al had. 

  

verbeterpunten 

valkuilen leerpunten 
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Januari 2015 

Doel van deze evaluatie 
Met deze evaluatie wil het bestuur in beeld brengen wat goed is gegaan inzake de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de Partij van de Arbeid, afdeling Almelo, maar ook  

verbeterpunten benoemen die voor toekomstige verkiezingen kunnen worden gebruikt. 

Hierbij wordt nadrukkelijk uitgegaan dat de punten die voor verbetering vatbaar zijn, nooit 

vanuit boze opzet zijn gecreëerd. Er hebben zich zaken voorgedaan waarover wij met trots 

kunnen spreken. Al is het alleen maar de tomeloze inzet die velen hebben geleverd; naar 

beste kunnen en soms nog meer. Ondanks al deze goede bedoelingen zijn er zaken 

verkeerd gegaan. Dat is jammer, maar het is vooral jammer als we er niets van leren. Met 

deze evaluatie willen we leren van onze fouten, maar ook het goede behouden. 

 

 

Omwille van de leesbaarheid zijn aansluitend aan de knelpunten de mogelijke 

verbeterpunten cursief weergegeven.  
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Wat is er gebeurd in het traject tot aan de 

gemeenteraadsverkiezingen? 

(Gemeenteraads)leden en wethouders werven 

De gemeenteraadsverkiezingen 2014 liggen bijna een jaar achter ons. Vorig jaar rond deze 

tijd was men in volle gang met de voorbereidingen. Naast het werven van kandidaat-

raadsleden werden ook kandidaat-wethouders geworven. Op 22 april 2013 verscheen een 

oproep tot kandidaatstelling op de website van de lokale afdeling van de partij. In augustus 

2013 werd in de bibliotheek een voorlichting georganiseerd om belangstellenden 

“enthousiast te maken” voor de taak van volksvertegenwoordiger. Belangstellenden werden 

via een redactioneel stukje in de Twentsche Courant Tubantia opgeroepen zich te melden en 

te laten voorlichten. De termijn voor de kandidaatstelling sloot op 3 september van dat jaar. 

Achteraf gezien een door het partijbureau zeer ongelukkig gekozen datum. Veel mensen 

waren op dat moment nog met vakantie, of waren net terug. Iedereen die enigszins interesse 

had om politiek actief te worden naar aanleiding van de Avond van de Lokale Democratie 

Oost Nederland op vrijdag 18 oktober 2013 viste ook achter het net. Het is jammer dat de 

belangstellenden die hierdoor enthousiast zijn geworden zich niet meer beschikbaar konden 

stellen. Was de datum van 3 september 2013 niet zo strikt geweest, dan had de afdeling 

misschien meer geïnteresseerde potentiële kandidaten gehad. 

Men zou in de toekomst wat beter moeten kunnen anticiperen op dergelijke activiteiten en 

mogen afwijken van door het partijbureau vastgestelde sluitingsdata om adequaat te kunnen 

werven. Nu heeft de Avond van de Lokale Democratie voor de afdeling Almelo van de Partij 

van de Arbeid geen opbrengst gehad. 

 

De werving in het algemeen 

De kandidatenlijst bestond uit 15 kandidaten. Dit is een vrij korte lijst. Hoewel kwaliteit boven 

kwantiteit gaat, is het van belang om voldoende kandidaten te hebben. Er kan in vier jaar 

veel gebeuren en alleen mensen die op de lijst hebben gestaan komen in aanmerking voor 

een raadszetel. Het werven van kandidaten is daarmee van het grootste belang. 

Terugkijkend zien we dat het werven van kandidaten laat op gang kwam en dat er te veel 

werd geworven in de inner circle, de kring van bekende. Dat werven had niet alleen in de 

maanden vooraf gemoeten, vanaf 22 april 2013, maar in de gehele vorige raadsperiode. De 

verantwoordelijken voor de kieslijst zijn te weinig naar buiten gekeerd geweest in deze 

werving. Het resultaat was dat er uiteindelijk te weinig kandidaten beschikbaar waren.  

De afdeling moet in de gehele raadsperiode extravert en proactief zijn. Dit kan door 

gedurende de gehele raadsperiode aandacht te hebben voor scouting en het zoeken naar 

nieuw talent. Door mensen tijdig aan de partij te binden is er ook de mogelijkheid om al wat 

langer mee te draaien en elkaar over en weer beter te leren kennen.  
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De zittende raad  

Er is te weinig geanticipeerd op een mogelijk niet terugkeren van een (overgroot) deel van de 

zittende raadsleden. De vraag is of dit anticiperen een taak is van de raad of van het bestuur. 

De raadsleden die kandidaat waren voor een nieuwe termijn waren te druk met hun 

raadswerk om de mensen die voor het eerst kandidaat waren optimaal te begeleiden. De 

combinatie van én de nieuwe kandidaten begeleiden én het ontwikkelen en uitvoeren van 

campagneactiviteiten én het uitvoeren van het lopende raadswerk was nobel, maar te veel. 

Want naast het invullen van het raadslidmaatschap namen de zittende raadsleden ook de 

nieuwe kandidaten op sleeptouw. Je kunt dus zeggen dat deze raadsleden in die periode 

een dubbele dienst hebben gedraaid. Dat heeft veel energie gekost en ging misschien ten 

koste van hun effectiviteit in de begeleiding tijdens de campagne. Hierdoor zijn de nieuwe 

kandidaten niet optimaal ingewerkt, ondanks alle goede bedoelingen. Het voornemen om de 

nieuwe kandidaten bij te praten in lopende en latent lopende dossiers kwam hierdoor niet 

van de grond. 

Het bestuur moet in samenwerking met de fractie zorgen voor een inwerkprogramma voor 

nieuwe kandidaat raadsleden. Hierbij moeten de taken zo worden verdeeld dat een ieder de 

taken goed kan uitvoeren. Het overdragen van lopende dossiers en het bijpraten over 

inhoudelijke thema’s is een taak van de zittende fractie.  
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Het bestuur 

Dat een groot aantal bestuursleden zich tegelijkertijd terugtrok en zich kandideerde voor de 

gemeenteraadsverkiezingen is ongelukkig te noemen. Juist op een moment dat er voor het 

bestuur een fikse klus lag, traden veel nieuwe bestuursleden aan en waren er weinig ervaren 

bestuursleden. Ook was het ongelukkig dat bestuursleden veel invloed hadden op het proces 

van kandidaatstelling waar ze later zelf als kandidaat aan deelnamen. Dit leidde tot fikse 

onrust en resulteerde zelfs in het aanstellen van een nieuwe kandidaatstellingscommissie. 

Dit had niet zo mogen gebeuren.  

Bestuursleden die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad dienen dit twee jaren 

voor de verkiezingen kenbaar te maken in het bestuur. Het bestuur stelt dan een rooster op 

waarin deze bestuursleden gefaseerd terug treden. Uiterlijk een jaar van tevoren is dan het 

laatste bestuurslid dat zich wil kandideren teruggetreden. Wie zich hier niet aan houdt, komt 

niet in aanmerking voor een plaats op de kandidatenlijst. 

Om te voorkomen dat het bestuur hierdoor vlot leegloopt, gaat het bestuur leden benaderen 

voor een plek in het bestuur. Door hier steeds aandacht voor te hebben, kan snel worden 

geschakeld wanneer nieuwe bestuursleden nodig zijn.  

 

De campagnecoördinatie 

De verkiezingscampagne werd in eerste instantie gecoördineerd door één van de 

kandidaten. Hoewel dit met veel inzet, kundigheid en enthousiasme is gedaan, was het lastig 

dat de campagnecoördinator een dubbele taak had omdat dit ook een kandidaat raadslid 

was. Kandidaten zijn druk met de campagne en daaraan hebben ze hun handen meer dan 

vol. Op het moment dat één van de kandidaten tot campagnecoördinator wordt benoemd, 

wordt deze kandidaat voor een cruciaal onderdeel van de campagne, namelijk de 

coördinatie, onevenredig zwaar belast.  

Zoek voor de functie van campagnecoördinator één of enkele leden binnen de afdeling die 

deze taak op zich nemen; vorm een commissie De lijsttrekker moet per definitie wel deel 

uitmaken van deze commissie, echter zonder organisatorische taken.  
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Samenwerken in de campagne 

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft de campagnecoördinator aan het begin 

van de campagne een duidelijke campagnekalender gemaakt De vraag werd gesteld of de 

betrokkenen zich hierin konden vinden. Op het moment dat deze “campagnekalender” door 

alle betrokkenen werd geaccordeerd, stond deze vast. Ondanks dit werd de coördinator 

daarna aan de lopende band met mutaties wordt geconfronteerd. Dat moeten de kandidaten 

zich aanrekenen! Een campagne slaagt alleen wanneer we er samen de schouders onder 

zetten en er met elkaar wat van proberen te maken.  

Al bij het eerste gesprek met een kandidaat moet worden doorgenomen dat er wat van 

hem/haar wordt verwacht. In de campagnetijd is het hard werken en daar maak je tijd voor 

vrij. De campagneperiode is in totaal maar een periode van vier a vijf maanden en deze tijd 

moet goed benut worden. Dat de campagne dan prioriteit nummer één is, moet één van de 

basisafspraken zijn bij het accepteren van de kandidaatstelling. Het behoeft geen betoog dat 

ziekte of andere onvoorziene situaties tot overmacht behoren. Door kandidaten zich in te 

laten tekenen voor bepaalde dagdelen, hebben de kandidaten zelf een hand in wanneer zij 

beschikbaar zijn. Het aantal activiteiten wordt dan gedeeld door het aantal kandidaten met 

een omrekenfactor naar het aantal kandidaten dat nodig is voor een activiteit. Zo wordt 

niemand onevenredig zwaar belast. De kandidaten dragen hierin een grote 

verantwoordelijkheid en moeten, indien gewenst, hierover verantwoording afleggen jegens 

het bestuur. Ook het bestuur moet er rekening mee houden dat ze wordt ingezet bij 

campagne activiteiten. Door regelmatig tijd vrij te maken om na afloop samen wat te gaan 

drinken werken we aan de onderlinge band en maken we er een leuke tijd van.   
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Financiën 
Voor de campagne was een budget geraamd van €5.000, maar er is bijna €10.000 

uitgegeven. Vooral in de laatste week zijn veel kosten gemaakt die vooraf niet begroot 

waren. De afdeling heeft dit kunnen betalen door de reserves aan te spreken, maar de 

reserves zijn nu uitgeput. Dit mag een volgende keer niet weer gebeuren. Maak een reëel 

budget voor de campagne. Laat de campagnecommissie een campagneplan met begroting 

indienen en maak als bestuur duidelijke afspraken met de commissie over het budget. Houd 

hierbij rekening met onverwachte kosten en de lengte van de campagne. Houd als bestuur 

nadrukkelijk vinger aan de pols bij de campagnecoördinator over het budget. 
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Kandidaatstelling 

Het samenstellen van de kandidatenlijst is een taak van het bestuur. Het bestuur kiest er in 

de regel voor hiervoor een kandidaatstellingscommissie in te stellen. Deze commissie wordt 

voorgesteld aan de ALV, die gevraagd wordt in te stemmen met de samenstelling van de 

commissie. Bij de verkiezingen in 2014 zijn uiteindelijk zelfs twee 

kandidaatstellingscommissies geweest; hierbij is zowel met interne als met externe leden 

gewerkt. De motivatie om externe leden aan de kandidaatstellingscommissie toe te voegen 

was dat zij kunnen zorgen voor een frisse blik naar de kandidaten en de lijst als geheel. 

Nadeel was wel dat zij hun mening slechts konden bepalen aan de hand van één gesprek, 

waar interne leden een kandidaat vaak al langer kennen. 

Maak als bestuur een voorstel voor de samenstelling van de kandidaatstellingscommissie en 

leg dit voorstel voor aan de Algemene Ledenvergadering. Bij het tussentijds vervangen van 

raadsleden wordt de volgorde van de lijst aangehouden. Bij het tussentijds vervangen van 

een wethouder stellen fractie en bestuur een kandidaatstellingscommissie in.  

De wethouder 

Moet de beoogde wethouder wel op de kieslijst staan? En zo ja, moet de wethouder wel op 

de plaats van de lijsttrekker staan? Dit is een dilemma. Bij het onderwerp fractievoorzitter 

komt een van de voorbeelden nader aan de orde. Misschien is het een goede optie om de 

wethouder geheel buiten de gemeenteraadsverkiezingen te houden en als aparte functie te 

behandelen. Dit past binnen het duale stelsel. Zoals de gemeenteraad zich ten opzichte van 

het college van burgemeester en wethouders verhoudt, is het niet vreemd dat een wethouder 

niet eerst kandidaat gemeenteraadslid is geweest.  

Een wethouder hoeft niet op de kandidatenlijst te staan. Maak deze keuze op basis van de 

actuele situatie. Dat is een keuze waar men vóór de volgende raadstermijn al over moet 

nadenken. 

 

De fractievoorzitter 

In 2014 was de wethouderskandidaat de lijsttrekker en was er tijdens de campagne geen 

duidelijkheid over wie de beoogd fractievoorzitter was. Dit was jammer, want hierdoor mis je 

de kans om een fractievoorzitter vast naar voren te schuiven. Ook was het lastig omdat na 

de verkiezingen de wethouderskandidaat tijdelijk fractievoorzitter was en pas op een later 

moment de huidig fractievoorzitter in zijn rol schoof.  

De fractievoorzitter is de politiek leider; hij/zij zet de koers uit voor de partij en is het politieke 

boegbeeld. Het is daarom een logische keuze om de beoogd fractievoorzitter de lijsttrekker 

te maken. Uiteindelijk gaat de nieuwe fractie over wie zijn voorzitter is.  
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Persoonlijke campagne 
Er is tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen regelmatig een roep geweest om een 

persoonlijke campagne.  

In analogie met de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden, Heerenveen en 

Alphen aan den Rijn moeten de kandidaten de mogelijkheid krijgen om een beperkte 

persoonlijke campagne te voeren. Dat houdt in dat kandidaat-raadsleden een link op de 

website van de afdeling krijgen en in het format van de PvdA-website een persoonlijke 

pagina krijgen. Op deze persoonlijke website kunnen zij zich profileren binnen de gestelde 

kaders. Ook krijgen zij de beschikking over een persoonlijke flyer waar aan de ene kant de 

afdelingsboodschap staat en aan de andere kant de persoonlijke boodschap. Als hier kosten 

aan verbonden zijn, moet dit binnen het financiële bereik van alle kandidaten liggen of de 

afdeling moet hier financieel een bijdrage aan leveren. Elke kandidaat krijgt eenmalig 

eenzelfde hoeveelheid flyers. Kandidaten worden uitgenodigd zich te profileren bij hun 

achterban, maar hierbij mag nooit het eigen belang boven het belang van de PvdA 

prevaleren. De activiteiten voor de algemene campagne mogen niet onder de persoonlijke 

campagne lijden. Hiermee stel je kaders aan het profileren van kandidaten op persoonlijke 

titel. 

 

Samen verantwoordelijk 
Gaandeweg de campagne werden allerlei nieuwe activiteiten opgeworpen, bedacht en 

opgezet. Activiteiten die van tevoren niet waren ingepland, vaak zeer creatieve activiteiten.  

Er moet ruimte zijn om deze activiteiten uit te voeren, mits ze in het profiel van de partij en de 

campagne passen. Er moet echter wel voor gewaakt worden dat mensen zichzelf vanuit 

enthousiasme en idealisme over de kop gaan werken. Ergens is een grens en op een 

bepaald moment is het ook goed geweest. Het schept vertrouwen dat mensen elkaar hier 

ook tegen in bescherming nemen. Daartegenover staat dat de kandidaten die minder actief 

zijn ook aangesproken en aangespoord mogen worden; sociaaldemocratie is ook hier zorgen 

voor en met elkaar! 
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Tot slot 
Een evaluatie, vervat in een document dat aan de Algemene Leden Vergadering wordt 

aangeboden. Dat wekt misschien de indruk dat er iets mis is gegaan. Met een verlies van 

drie zetels kunnen we in ieder geval rustig zeggen dat we niet gelukkig zijn met de uitkomst 

van de verkiezingen. En als je doet wat je deed, dan krijgt wat je al had. In het geval van de 

PvdA Almelo betekent dat dus dat we iets anders moeten doen, om weer in de stijgende lijn 

te komen. Daarom kijken we terug naar de gang van zaken in de verkiezingsperiode. Deze 

evaluatie is bedoeld om lering te trekken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Er 

zijn zaken mis gegaan, maar we mogen ook trots zijn dat er binnen de afdeling mensen zijn 

die zich hard hebben gemaakt voor het welslagen van de campagne. Mensen die verschillig 

zijn, die vinden dat een eerlijke samenleving er toe doet. Die zich hebben ingezet voor een 

goede zaak: het besturen van de stad Almelo, een stad om trots op te zijn! 


