
 
Werkplan gewestelijk bestuur PvdA Fryslân 2017 
 
Inleiding 
Belangrijkste taak van het Gewestelijk Bestuur is de voorbereiding van de provinciale verkiezingen.   
 
Het gewest volgt het functioneren van de Statenfractie en zorgt voor geregelde 
functioneringsgesprekken en zo nodig ondersteuning in de verbetering.  
 
Het GB heeft een ondersteunende taak naar de Friese afdelingen en er is een wisselwerking met het 
partijbestuur, de Kamerfracties en het Europees Parlement. Het gewestelijk bestuur organiseert (met 
PvdA Groningen en Drenthe) de voorcongressen en neemt deel aan het overleg  over 
verenigingszaken in de Verenigingsraad en over actuele onderwerpen in de Politieke ledenraad.  
 
Het gewest draagt er mede toe bij dat het enthousiasme en de verbondenheid in de partij blijft 
bestaan. Ook andere geledingen dragen die verantwoordelijkheid, bijv. de afdelingen. 
 
Om als gewest goed te functioneren is niet alleen voldoende en bekwame bestuursleden belangrijk 
maar ook een gezonde financiële positie. De laatste jaren is deze positie verslechterd door een 
andere afdrachtsystematiek en een terugloop van het ledenaantal.  
Het gewest krijgt daarnaast zijn inkomsten van de afdrachten van de Statenleden, de leden van het 
Wetterskip, Gedeputeerde Staten en de leden van de Tweede Kamer. 
Dit jaar zijn door de uitslag van de verkiezingen en de uitkomst van de onderhandelingen de 
inkomsten verder verlaagd. 
Met een verminderd budget houden we wel vast aan het vorm geven van  
inhoudelijke en organisatorische vernieuwing van de PvdA in Fryslân. 
 
Wat gaat het gewest doen in 2017 om zijn taak uit te voeren? 
 

1. Opstellen van een draaiboek als voorbereiding op de provinciale verkiezingen Staten en 
Wetterskip 2019 
De bouwstenen hiervoor zijn de landelijke draaiboeken, de uitkomsten van de enquête en 
interviews 2015 
 

2. Scouting van kader, zowel voor de Staten en Wetterskip als de gemeenteraad en besturen 
De scouting vindt plaats in samenwerking met de afdelingen, soms ondersteunend, soms 
leidend 
 

3. Opbouwen van het netwerk van afdelingen 
In de afgelopen twee jaar heeft het gewest op verschillende momenten en manieren overleg 
gevoerd met de afdelingen. 
De conclusie is dat het merendeel van de afdelingen behoefte heeft aan een coördinerende 
rol van het gewest, zodat we bijeenkomsten, scouting, campagne voeren etc. beter op elkaar 
af kunnen stemmen en gebruik kunnen maken van elkaars kennis, kunde en menskracht 
 

4. Volgen van de Statenfractie en fractie Wetterskip 
 
 



 
 

5. Uitvoeren van de pilot Van Waarde 
Er is een regiegroep bestaande uit drie ambassadeurs Van Waarde, te weten Lutz Jacobi, 
Wanda Ottens en Marco Keizer en drie leden van het gewestelijk bestuur, te weten Henk 
Korthof, Siepie Hylkema en Trees Flapper. 
De regiegroep organiseert bijeenkomsten door de hele provincie om de uitkomsten van de 
pilot Van Waarde uit te dragen, goede voorbeelden te delen, afdelingen met elkaar te 
verbinden en elkaar te steunen en te helpen 

 
6. Het gewestelijk bestuur organiseert een voorjaarvergadering en een najaarsvergadering, met 

daarin het werkplan en de begroting voor het komende jaar. 
Naast het zakelijk deel zal de jaarvergadering een inhoudelijk deel met sprekers bevatten. 

 
7. Zorgdragen voor publiciteit, PR middels de website, Reade Tried en een nog te ontwikkelen 

Facebook-pagina. 
Het gewest onderzoekt de mogelijkheid om een discussieforum op te zetten, via de website 
of de Facebook pagina. 
Het kaderblad De Reade Tried valt onder het gewestelijk bestuur en werkt met een 
onafhankelijke redactie. In 2017 onderzoeken we de mogelijkheden voor een andere 
vorm(geving). 
 

8. Ondersteunen van een aantal werkgroepen zoals Vrouwennetwerk Fryslân en Pact van Joure 
 

9. Het faciliteren van de nieuwe vorm van de ledendemocratie.  
In overleg met de afdelingen zullen vernieuwende vormen verkend en uitgeprobeerd 
worden. Ideeën zijn bijvoorbeeld het organiseren van lokale bijeenkomsten in publieke 
ruimtes, cafés e.d. waardoor leden gezamenlijk een congres, politieke ledenraad bij kunnen 
wonen en geholpen kunnen worden met digitaal stemmen. 
Het organiseren van een voorcongres gezamenlijk met Drenthe en Groningen is tot nu toe 
gebruikelijk.  

 
Het gewestelijk bestuur bestaat op dit moment uit: Henk Korthof (voorzitter), Henk Hoen (vice-
voorzitter), Joukje van Roeden - Hoekstra  (secretaris),  Jan R. de Jong (penningmeester), Siepie 
Hylkema (lid), Trees Flapper (lid).  Er zijn twee vacatures. 
  
 
 
 
 


