
Sessies opleidingsfestival en ombudscongres, zaterdag 10 oktober 2015 
 
Hieronder vind je een overzicht van alle sessies waar je uit kunt kiezen. Kijk goed waar je aan mee 
wilt doen en kijk vooral ook of dit qua tijden mogelijk is. Wanneer sessies qua tijden overlappen, kun 
je ze niet allebei volgen. 
De sessies waar twee verschillende tijdstippen bij staan, worden op twee verschillende momenten 
georganiseerd: je kunt zelf kijken welk tijdvlak je het beste uitkomt. 
 

Tijdstip Wat Omschrijving 

10:00 -11:45  Van Waarde (presentatie) De partij Van Waarde, Wat houdt het in? Wat 
betekent het voor de partij en partijgenoten? Tijdens 
deze presentatie hoor je meer! 

10:00 - 11:45 Geschiedenis van de 
Sociaal Democratie 
(college) 

Volgend jaar bestaat de PvdA 70 jaar, maar wat is er in 
die 70 jr allemaal gebeurd? Tijdens dit college kom je 
er meer over te weten! 

10:00 - 12:00 Online boekhouden 

(Workshop, voor 
penningmeesters) 

Ben je net nieuw penningmeester maar weet je nog 
niet zo goed hoe het online boekhoudsysteem werkt? 
Doe dan mee aan deze training! 

10:00 – 12:00 Vrijwilligersmanagement 

(Workshop, voor bestuurders 
afdelingen en gewesten) 

Als afdeling heb je veel dingen te doen, maar waar 
vind je de mensen die het samen met je willen 
oppakken? En hoe zorg je dat het voor hen ook leuk 
is? 

10:00 – 
12:00        

Campagnevoeren op 
straat (Workshop voor 

bestuurders afdelingen, gewesten 
en netwerken) 

Een korte gesprekstraining voor iedereen die de 
wijken in gaat of de markt op. Hoe begin je het 
gesprek? Hoe overwin je je drempelvrees? 

10:00 – 12:00  Scouten en werven 

(Workshop voor bestuurders 
afdelingen en gewesten) 

De komende gemeenteraads- en Statenverkiezingen 
zijn nog ver weg, maar het is nu wel zaak alvast na te 
denken over het vinden van de juiste mensen voor de 
lijst. In deze workshop tips! 

10:00 – 12:00  Actief worden in de 
PvdA (Workshop) 

Je bent nog niet zo lang lid van de PvdA en wilt graag 
actief mee doen. Maar, wat kan er allemaal binnen de 
vereniging? 

10:15 - 12:15 Armoede en 
schuldhulpverlening 
(Ombudscongres) 

Meer uitleg over en de kick-off van de klankbordgroep 
"armoede en schuldhulpverlening" door Keklik Yücel 

13:45 - 15:45 

10:15 - 1215 Kick off ombudsteam 
zorg (Ombudscongres) 

Meer uitleg over en de kick-off van het ombudsteam 
zorg, door Naomi Woltering 

10:15 - 12:15 Starten met 
ombudswerk 
(Ombudscongres) 

Hoe start je een ombudsteam? En hoe draai je 
een succesvol je ombudsteam? Hoe voer je 
gesprekken?  13:45 - 15:45 

10:15 - 12:15 Een zichtbaar 
ombudsteam 
(Ombudscongres) 

Alles over permanente binding, casussen vinden 
en beschrijven en vat krijgen op de media door 
Jan Schuurman Hess 

13:45 - 15:45 



10:15 - 12:15 Wetgeving en arbeid 
(Ombudscongres) 

Inhoudelijke verdieping: Diverse wetten met 
betrekking tot de arbeidsmarkt door John 
Kerstens 13:45 - 15:45 

10:15 - 12:15 & 
13:45 - 15:45 

Omsy (Ombudscongres) Een helder beeld van het ombudswerk: 
Registreren en wat doe je er daarna mee? Alles 
over Omsy en het nut van registratie 

10:30 - 11:30 Politiek en 
communicatie (College) 

Framing en spinning, het zijn bekende begrippen 
in de poltiek maar wat houdt het in? Een kort 
college over politiek en communicatie 12:15 - 13:15 

10:30 - 11:30 Foto's maken met je 
gsm (College) 

We hebben bijna allemaal een smartphone… 
Maar hoe gebruik je die om de beste foto's te 
maken voor je social media en je website? 

12:15 - 13:15 

10:30 - 11:30 Verkiezingen in de USA 
(College) 

In 2016 zijn er weer verkiezingen in de USA. Wat 
kunnen we verwachten? 

10:30 - 11:30 Opa vertelt (gesprek) We hebben veel partijgenoten die al 50 jaar lid 
zijn van de PvdA. Hoe was het om jaren terug lid 
te zijn van de PvdA? Ga met ze in gesprek! 

13:30 - 14:30 

12:15 - 13:15 In gesprek met TK lid Eén van de Kamerleden gaat graag met je in 
gesprek over de politieke actualiteit 

13:30 - 14:30 

12:15 - 13:15 Time management 
(College) 

Hoe haal je het meeste uit je tijd? In dit korte 
college tips en trucs. 

13:30 - 14:30 

12:15 - 13:15 Ledenwerving,- binding 
en -behoud (College) 

Een uur lang tips en trucs voor het werven, binden en 
behouden van leden 

12:15 - 13:15 Herkenbaarheid (College) Hoe zorg je voor een herkenbaar PvdA-profiel bij jou in 
de gemeente? Hoe bedrijf je politiek vanuit waarden? 
En wat is de succesvolle basis onder je 
oppositiestrategie of coalitiestrategie? 

13:30 - 14:30 

13:45 - 15:45 Zorg (Ombudscongres) In gesprek met Kamerlid Otwin van Dijk over de zorg 

14:30 -16:30 Van Waarde lokaal 
(Workshop voor bestuurders 
afdelingen, gewesten en 
netwerken) 

Wat kun je als afdeling doen om meer Van Waarde te 
zijn? 

14:30 -16:30 Ledenwerving,- binding 
en -behoud (Workshop voor 

bestuurders afdelingen, gewesten 
en netwerken) 

Tips en trucs voor het werven, binden en behouden 
van leden + oefenen met praktijk opdrachten 

14:30 -16:30 Presenteren (training) een korte training met daarin tips en trucs over hoe je 
je boodschap het best over kunt brengen 

14:30 -16:30 Voortgangsgesprekken 

(Workshop voorvoorzitters en 
fractievoorzitters) 

Als voorzitter voer je voortgangsgesprekken. Maar hoe 
leid je zo'n gesprek? En wat zijn de valkuilen. 



14:30 -16:30 Permanente campagne 
(Workshop voor bestuurders 
afdelingen, gewesten en 
netwerken) 

Hoe zet je als afdeling, gewest of netwerk een 
permanente campagne op? 

14:30 -16:30 Simulatiespel Altijd al wil weten hoe het er aan toe gaat in de 
gemeenteraad? In dit spel spelen we het na! 

10:00 - 17:00 Debatteren algemeen 
(Training) 

Debatteren kun je leren! Je volgt de hele dag een 
training waarin je veel oefent, tips en trucs krijgt en 
meer leert over verschillende debatstijlen 

10:00 - 17:00 Presenteren algemeen 

(Training) 
Hoe presenteer je je verhaal zo dat je je doel bereikt? 
Hoe formuleer je een goede stump speech? Je gaat 
een dag lang oefenen en krijgt tips en trucs 

 
Aanmelden kan tot 1 oktober via https://nl.surveymonkey.com/r/10oktober2015 

https://nl.surveymonkey.com/r/10oktober2015

