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1. Inleiding

Daags nadat we bij de verkiezingen met 4500 stemmen (2100 meer dan bij de Tweede 
Kamerverkiezingen in Amsterdam werden behaald, maar 1100 minder dan bij de raadsverkiezingen 
van 2014) geen zetel haalden zijn we begonnen met onze evaluatie. Het campagneteam is bij elkaar 
gekomen om de campagne te bespreken. Gebaseerd op de thema’s die in dit gesprek naar voren 
kwamen is een enquete gemaakt die online is gezet en gedeeld via de gebruikelijke middelen 
(sociale media, nieuwsbrief, website) is gedeeld met leden en geïnteresseerden. 16 mensen hebben 
deze enquete ingevuld. Op 28 mei hebben leden en geïnteresseerden in een open bijeenkomst de 
mogelijkheid gehad hun feedback op de campagne te geven. Op de landelijke evaluatie van de 
gemeenteraadscampagnes van de Piratenpartij in Utrecht en Amsterdam, en de campagne tegen de 
sleepwet van 3 juni is over de campagne in Amsterdam vooral in informatieve zin gesproken. Wel is
daar uitgekomen dat het ambitieniveau van alle campagnes consequent hoger lag dan de capaciteit 
van vrijwilligers aankon, en dat er voor de toekomst behoefte is aan duidelijke draaiboeken 
gebaseerd op de ervaringen van deze campagnes.

Tijdens de evaluatie hebben we een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de koers/boodschap van 
de partij tijdens de Piratenpartij Amsterdam, en de uitvoering van de campagne. 

In deze eindrapport bespreken we eerst de conclusies die de verschillende betrokkenen trekken over
de boodschap en uitvoering van de campagne, en doen we daarna een aantal aanbevelingen.

2. Evaluatie boodschap campagne

Na de Tweede Kamerverkiezingen hebben we - in eerste instantie alleen met de lokale leden, daarna
ook met andere betrokken Amsterdammers - in een aantal bijeenkomsten de ideeën van de 
internationale Piratenbeweging vertaalt naar lokale uitgangspunten. We hebben uitgebreid de 
mogelijkheden onderzocht om in een burgerlijst met andere (lokale) activistische partijen, 
betrokken burgers en activisten deel te nemen aan de verkiezingen. Toen dat deze verkiezingen niet 
haalbaar bleek zijn we ‘met de bakfiets’ en op een online platform aan de slag gegaan met het 
crowdsourcen van een Amsterdams verkiezingsprogramma gebaseerd op onze uitgangspunten. Met 
deze boodschap is het campagneteam aan de slag gegaan.

Campagneteam over de boodschap:
• Blij met de koers en het programma over het algemeen, wel lag er te weinig focus op 

klassieke Piratenthema’s (een mogelijke verklaring ligt in het mislukken samenwerking in 
brede burgerbeweging, de inhoudelijke tegenreactie op ‘rechtse’ landelijke campagne en de 
vele aandacht die naar de anti-racismedemonstratie is gegaan)

• We hebben ons te weinig onderscheiden van Bij1, PvdD, GroenLinks en Denk, kansen laten 
liggen om ons te onderscheiden van D66.

Enquete over de boodschap:
• De kernboodschap was te onduidelijk.
• Er was te weinig focus op traditionele Piratenpunten.
• De meerwaarde van de technische kennis binnen de Piratenpartij had meer moeten worden 

benadrukt.

Open bijeenkomst over de boodschap:



• Ondanks een heftige periode staan alle betrokkenen na afloop op goede voet met elkaar, dit 
is een unicum in de geschiedenis van de Piratenpartij Nederland.

• Het was lastig om onze positie buiten het traditionele links/rechtsframe neer te zetten.
• Erg op vergezichten gericht, te weinig op korte termijn haalbare doelen.

3. Evaluatie uitvoering campagne

Campagneteam over de uitvoering:
• Relatief diverse lijst waarvan de top drie goed tot zijn recht kwam, veel debatten
• Veel te weinig vrijwilligers
• Te weinig zichtbaar op straat
• Communicatie en organisatiestructuur kan helderder
• Goede sfeer intern
• Maar beperkt aantal van de acties waren succes, wel meteen groot succes
• Hebben moment gemist om koers zo nodig bij te stellen tijdens de campagne.
• Te weinig follow-up gegeven aan onze successen (acties/debatten/lijstduwers)

Enquete over de uitvoering:
• Mensen waren wel op de hoogte van de campagne, maar voelden zich niet meegenomen in 

de strategie.
• De effectiviteit van de social media wordt slecht beoordeeld.
• De zichtbaarheid op straat (posters, flyeren) wordt erg slecht beoordeeld
• De debatten worden over het algemeen goed beoordeeld, de minder-betrokken leden 

beoordelen ze als minder.
• Naaktposteractie in overgrote meerderheid positief beoordeeld, Wifi-actie in grote 

meerderheid positief beoordeeld, Basisinkomensactie wisselend beoordeeld, andere acties 
ongezien voorbijgegaan

• We moeten overwegen een andere naam te nemen. De Piratenpartij schrikt mensen af.
• We moeten duidelijker hebben wie onze electorale concurrenten zijn.

Open bijeenkomst over de uitvoering:
• De kandidaten waren tijdens de campagne regelmatig te zien, maar in aanloop daarop niet. 

Dit moet beter.
• Er waren weinig vrijwilligers, en vrijwilligers worden voor algemene inzet gevraagd, terwijl

je ze beter gericht kan vragen.

4. Conclusies en aanbevelingen

Na een (electoraal zeker in Amsterdam) teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezing heeft de 
Piratenpartij Amsterdam zich duidelijk geherpositioneerd. De lokale achterban is hierin goed 
meegenomen, maar ondanks meerdere bezoeken aan andere afdelingen is de landelijke achterban 
hierin achtergebleven. 

De keuze om het verbreden van de koers door te zetten van digitale onderwerpen naar online én 
offline burgerrechten, democratische vernieuwing en de commons als alternatief economisch model
heeft nieuwe mensen aan ons gebonden, maar maakte ons ook minder herkenbaar voor de 
traditionele achterban. We denken dat dit in deze transitieperiode onvermijdelijk was, maar dat het 
effect verminderd had kunnen worden door eerder in de campagne een grote actie te organiseren 
rond een van de klassieke Piratenthema’s. Ook de buitenproportionele aandacht die in de media, en 
bij een beperkt aantal leden van de landelijke Piratenpartij, ontstond over onze deelname aan de 
demonstratie tegen racisme op 18 maart heeft bijgedragen aan het idee dat de Piratenpartij 
Amsterdam een radicaal andere koers heeft gekozen.



Tijdens de campagne was het moeilijk om met de vele kleine, nieuwe partijen in de media de 
aandacht te krijgen die in het verleden (GR2014, TK2017) vanzelfsprekend was. Na de 
naaktposteractie ontstond deze aandacht alsnog, ook voor onze andere acties. Ons uitgesproken 
programma en het brede netwerk van de kandidaten en het campagneteam zorgden er wel voor dat 
we aan veel van de (grote) debatten hebben kunnen deelnemen.

Ons ambitieniveau lag hoog. Op sommige punten (het verkiezingsprogramma, 
verkiezingsdeelname, een aantal van de acties) hebben we onze ambities kunnen waarmaken. Waar 
het ging om het plakken van posters, flyeren, en acties die vrijwilligers nodig hadden is dit niet 
gelukt, ondanks de vele tijd die we in het werven van vrijwilligers en het activeren van de leden 
hebben gestoken. Veel van de mensen in het campagneteam kenden we via-via en zijn rechtstreeks 
benaderd, de respons op algemene mails, sociale media en de website was minimaal. Een 
belangrijke les is dat het tijdens de campagne te laat is om nog een beweging te bouwen. Willen we 
een beweging bouwen moeten we vrijwilligers vragen voor specifieke taken, op vaste momenten. 
Als je niet al een ruim en actief vrijwilligersbestand hebt is het als kleine partij beter heldere keuzes 
te maken over wat je wilt doen, en in een paar acties al je energie te steken, in plaats van deze uit te 
smeren over een groot aantal activiteiten.

Concluderend; de Piratenpartij heeft in Nederland inmiddels aan meerdere verkiezingen 
meegedaan, met minimale electorale resultaten. Onze inhoudelijke bijdrage wordt zeer 
gewaardeerd, maar de vraag is wat ons politieke bestaansrecht is. Met veel kleine partijen is dit ook 
een praktische vraag: hoe kan de Piratenpartij zich onderscheiden? De vragen die de Piratenpartij 
zich moet stellen is of, in welke vorm, onder welke naam en met welke inhoudelijke koers wij door 
willen gaan.


