
Projectplan Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
 continu in progress  

 status juni 2013  

 in relatie met het draaiboek GVR 2014 zoals vastgesteld in de ALV 

 
Projectomschrijving: 
De periode van mei 2013 tot maart 2014 wordt door de PvdA Eindhoven ingezet om 
optimaal te presteren op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen: 19 maart 2014. 
Dit betekent concreet dat er gewerkt wordt aan: 

- Kandidatenlijst 
- Verkiezingsprogramma 
- Campagne 

 
Projectresultaat 
Het project heeft als concrete resultaten: 

- een kwalitatieve, evenwichtige en representatieve kandidatenlijst op 3 februari 2014; 
- een aanspreekbaar en gedragen verkiezingsprogramma op 1 januari 2014; 
- een wervend campagneplan op 1 juli 2013; 
- een uitgevoerde campagne die afgesloten wordt op 19 maart 2014; 
- een verkiezingsresultaat: PvdA de grootste partij van Eindhoven met minimaal 11 

zetels. 
Projectorganisatie 
De organisatie is opgesplitst in verschillende onderdelen: 
(note; de pijlen gaan ook van onder naar boven, niet zo top-down als verbeeld). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joost en Jacqueline  
begroting, bewaking en afrekening. Kassiers. 

 
 
 

STUURGROEP 
STRATEGIE EN PLANNING 

 Judith  

 Yasin 

 Mieke 

 Staf 

 Frank 
 Gast naar behoefte 

WERKGROEP CAMPAGNE 

 Tineke Bruijs (coördinatie)  

 Jacqueline Vriens (coördinatie) 
 
 
 

KANDIDAATSTELLINGSCOMMISSIE 
 Frank Cools voorzitter  WERKGROEP VERKIEZINGSPROGRAMMA 

 Jack Tinnemans voorzitter 
 

Input uit stad, leden, fractie, 
werkgroepen, expertmeetings 

Vrijwilligers 

 Ilse Fisher  
coördinatie  

 
 



 
 
Tijd 
Opdrachten. 
Stuurgroep: 

 overzicht houden op de planning en bijsturen; 

 informatie verzamelen vanuit de werkgroepen; 

 zorgen dat de werkgroepen aan het werk kunnen blijven (faciliteren); 

 besluiten, wanneer nodig; 

 de stuurgroep komt elke 14 dagen bij elkaar, met gevraagde en (ongevraagde) 
aanvulling uit de werkgroepen; 

 is te allen tijde aanspreekbaar op de gang van zaken. 
 
Kandidaatstellingscommissie: 

 de inhoudelijke opdracht is separaat geformuleerd, evenals de oproep aan 
kandidaten; 

 de werkwijze is aan de commissie zelf, met uitzondering van de inzet van het 
assessmentinstrument. 

 
Programmacommissie: 

 de inhoudelijke opdracht is separaat geformuleerd; 

 de werkwijze is deels in de opdracht geformuleerd en deels overgelaten aan de 
creativiteit van de werkgroep; 

 de programmacommissie houdt korte lijntjes met de campagnecommissie en de 
stuurgroep; 

 het programmavoorstel wordt uiteindelijk door de ALV vastgesteld. 
 
Campagnecommissie: 

 de werkgroep is de spil met steeds een wisselende (hopen we) groep actieve 
vrijwilligers er omheen gegroepeerd;  

 de werkgroep maakt een plan met concrete doelstellingen met input van de 
campagne en de stuurgroep; 

 hun voornaamste taak is organiseren (i.s.m. anderen) van de campagneactiviteiten 
en het coördineren van de voorwaarden. De vrijwilligerscoördinatie is daar het 
onderdeel van. 

 
 

 
Planning 
(bijgesteld t.o.v. het draaiboek GVR2014) 
-1 juni: opdracht formulering Kandidaatsstellingscommissie alvast naar de commissie 
-6 juni: vaststelling commissie in ALV, de grote lijnen van de opdracht 
-1 september: sluiting sollicitatie kandidaten  voor de gemeenteraadsverkiezingen  
-oktober-november- sollicitatieprocedure kandidaten en conceptlijst 
-juni-oktober voorbereiding lijsttrekkersverkiezing 
-oktober lijsttrekkersverkiezing (eventueel) 
-juni-november programmavorming 
-november vaststellen programma ALV 
-december vaststellen definitieve lijst ALV 
-december/januari inleveren lijst gemeente Eindhoven 
-december-maart  full speed campagne 



 
 
 
 
 
Geld 
De bestemmingsreserves worden vrijgemaakt en hier wordt een begroting voor opgesteld. 
Zie organisatieschema. 
 
Kwaliteit 
Kwaliteit van het verkiezingsprogramma bewaken we door zoveel mogelijk input van 
buitenaf te organiseren: debatten, expertmeetings en vragenlijsten op bepaalde 
onderwerpen met canvasacties.  
Ook gebruiken we de App om mensen op te roepen ideeën in te sturen – NADERE INFO IS 
OPGEVRAAGD, VOLGT. 
 
Informatie 
Vanaf de zomer gaan we communiceren met de leden via de mail. We sturen lokale 
campagneflitsen om mensen te enthousiasmeren en op te roepen zoveel mogelijk mee te 
doen. 
 
Organisatie 
De staande organisatie moet worden uitgebreid met zoveel mogelijk vrijwilligers. 
De nieuwe leden die aanwezig waren op de nieuwe ledendag zullen door Ilse Fischer worden 
nagebeld. 
Wanneer de belangrijkste thema’s zijn vastgesteld, zullen per thema werkgroepen worden 
ingesteld die de input moeten gaan leveren voor het verkiezingsprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


