
Alles staat met communicatie, of valt met miscommunicatie. 

Als de signalen niet anders worden dreigt voor de PvdA de regeringsdeelname verkeerd 
uit te pakken.  Kiezers hebben de partij massaal de rug toegekeerd en voelen zich te kort 
gedaan, miskend in hun verwachtingen. Ook veel leden hebben om die redenen de partij 
verlaten. Hier spelen teleurstelling en niet herkennen van wat ons smaldeel in het 
kabinet tot stand heeft gebracht voor de mensen die wij traditioneel tot onze achterban 
mochten rekenen.  

Ook hebben bewindslieden verantwoordelijkheid genomen voor maatregelen die 
mogelijk daadwerkelijk, maar zeker voor het gevoel van kiezers hun belang hebben 
benadeeld; denk aan opheffing van de sociale werkplaatsen en diverse maatregelen in 
de zorg.  

Het is veelzeggend dat de PvdA in de peilingen al heel lang rotsvast op een op een 
zeteltal tussen 8 en12 scoort. Peilingen zeggen nog niks plegen onze voorlieden te 
stellen. Maar dat het al zo lang zo is zegt wel veel. Klaarblijkelijk is het zo, dat onze 
kiezers massaal al lang geleden een keus hebben gemaakt en zich persistent van ons 
hebben afgekeerd.   

Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn dat onze bewindslieden de verkeerde 
maatregelen hebben genomen. Niet in twijfel wordt getrokken dat een hervormings- 
programma op tal van gebieden onvermijdelijk was en dat daarvoor 
verantwoordelijkheid moest worden genomen.  Bij de kabinetsformatie is het 
merendeel van de meest heikele maatregelen op het bordje van PvdA bewindslieden 
komen te liggen ( Van Rijn, Kleinsma, Asscher). Bij de VVD kwamen de portefeuilles 
terecht die minder electorale schade konden aanrichten.  
 
Waar kiezers en partijleden ook met afkeer op hebben gereageerd is dat het imago van 
het kabinet neo liberaal is en dat marktwerking op elk gebied wordt nagestreefd. Dit 
facet is t.o.v. de sociaal democratische kenmerken absoluut dominant geweest. Het veel 
gehoorde statement dat het zonder de PvdA veel beroerder zou hebben uitgepakt is een 
slecht onderbouwd en zwak verweer, resp. dat rechtvaardiging of bewijsvoering ervan 
ontbreekt.  
De vraag is hoe het komt dat de PvdA er in de kiezersgunst en bij veel partijleden zo 
bekaaid van af komt. De verklaring ligt voor een belangrijk deel in de gebrekkige 
communicatie vanuit de bewindslieden en de partijleiding naar kiezers en leden. 
Ondanks dat bewindslieden, politieke leiding en partijleiding overtuigd zijn van de 
juistheid van de regeringsdeelname en de maatregelen die in dat verband zijn genomen, 
is de opvatting en het gevoelen bij kiezers en veel leden volstrekt anders. Deze 
constatering laat slechts ruimte voor de conclusie dat de partij tekort geschoten is in de 
communicatie met de achterban. Er is onvoldoende vanuit alle partijgeledingen 
autonoom en in het openbaar informatie en uitleg gegeven over de inhoud van het 
beleid en maatregelen, waarom daartoe moest worden besloten, wat daarvan de 
consequenties zijn en voor wie die zouden gaan gelden. Voor de informatie aan de 
kiezers en de achterban en de bijbehorende uitleg is vertrouwd op wat via de media en 
de journalistiek aan de bevolking is medegedeeld. De informatie die langs deze kanalen 
het land ingaat, is speelbal van journalisten, ons al dan niet welgezind, die de informatie 
voorzien van kritiek en commentaar. De objectiviteit is het eerste wat daarbij sneuvelt; 
een journalist is volgt ook zijn eigen interpretaties en verklaringen. De parallelle 



afbraakacties van de oppositie, die langs dezelfde weg gretig aftrek vinden, dragen ook 
hun steentje bij aan de informatieverminking, zodat het verhaal in een grondig 
verfomfaaide staat bij de kiezers  aankomt. De partij is niet de baas over wat zij zelf heeft 
te zeggen over hetgeen zij tot stand heeft gebracht. De conclusie die bij deze 
waarnemingen hoort is dat de partij voor wat zij te melden hebben, volstrekt afhankelijk 
is van de journalistiek. 
 
Tegen deze achtergrond stel ik een motie voor die hierna volgt.  
 
 
B. Dijksterhuis, lid van de afdeling Eemsmond van de PvdA. 
 
 
 
Leden van de PvdA in de gewesten Groningen, Friesland en Drenthe, in vergadering 
bijeen op 12 november 2016, spreken zich tegen de achtergrond van de voorgaande 
inleiding als volgt uit: 
 

 De vergadering stelt vast dat er bij grote delen van de kiezers, die traditioneel hun 
stem op de PvdA uitbrachten, een afkeer van de PvdA is gegroeid; 
 

 Dat deze houding veelal is ingegeven door de wetgeving en maatregelingen die zijn 
tot stand gebracht door bewindslieden van de PvdA en waarvan grote aantallen 
kiezers vinden dat hun belang erdoor is geschaad; 
 

 Dat partijleiding, politieke leiding en bewindslieden zelf uitstralen en verdedigen 
dat er veel tot stand is gebracht door bewindslieden van de PvdA voor de eigen 
achterban; 
 

 Dat die prestaties niet of nauwelijks worden herkend door de achterban; 
 

 Dat deze verschillen in perceptie in grote mate er het gevolg van zijn dat 
informatie verstrekking aan de bevolking is overgelaten aan de journalistiek en 
wat die daarvan heeft gemaakt, 

 
Draagt het partijbestuur op een plan te ontwikkelen en  voor onbepaalde tijd uit te 
voeren, dat inhoudt, dat de partij zelf de regie voert en de publiciteit organiseert over de 
informatieverstrekking, uitleg en voorlichting over wetgeving en maatregelen van de 
overheid en over standpunten en opstelling van of namens de partij, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Groningen, 12 november 2016,        
 

 

 


