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Voorwoord 
Voor u ligt het advies van de evaluatiecommissie Dekker. Het Hoofdbestuur heeft 
deze Commissie gevraagd een analyse te maken van de gevoerde campagnes 
voor, en de resultaten van, de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2006. Voorts heeft de Commissie het proces en de 
effecten van de Ledenraadplegingen geanalyseerd. 

De Commissie heeft zich ten doel gesteld breed inzicht te verwerven in 
meningen en beelden die leven bij de mensen in de partij. 
De Commissie ziet de VVD immers als politieke vereniging, die valt of staat met 
de leden. Geen kiesvereniging, maar een brede, door leden gedragen, liberale 
vereniging. De leden zorgen ervoor dat de discussie over het liberalisme wordt 
gevoerd en in de praktijk van vandaag en morgen doorzet. 
De Commissie heeft daarom gesprekken gevoerd met hoofdrolspelers en 
prominente leden, maar vooral ook met leden van afdelingen in het hele land. 
Ruim 300 mensen hebben hun mening willen delen met de Commissie. De 
Commissie heeft circa tweehonderd brieven en e-mails ontvangen, vanuit de 
gehele partij. 
Deze opvattingen in de partij, in combinatie met in- en externe analyses en 
onderzoeken vormen de basis voor de conclusies en aanbevelingen die de 
Commissie doet. 
De Commissie heeft er niet voor gekozen het politieke landschap van de 

• afgelopen jaren uitputtend te beschrijven. 

jo Tot ons genoegen blijkt uit alle reacties grote betrokkenheid bij de partij. De 
• partij is door de ontwikkelingen van afgelopen tijd meer dan nodig gepolariseerd, 

en daarover is ongemak en ongenoegen, maar er is onbetwist de wil om 
gezamenlijk te bouwen aan de toekomst van de VVD. De Commissie is van 
mening dat het nu de hoogste tijd is voor onderling vertrouwen, respect en rust. 

I 

Het rapport bevat naast een algemene verantwoording, hoofdstukken over de 
t gemeenteraadsverkiezingen (1), de lijsttrekkerverkiezing (2) en een hoofdstuk 

over de Tweede Kamerverkiezingen (3). Tenslotte volgt een hoofdstuk over de 
partijorganen en het merk VVD onder de titel 'Kenmerken landelijke VVD' (4). De 
hoofdstukken 1 tot en met 3 omvatten een inleidende situatieschets, gevolgd 
door een media analyse, opvattingen binnen de partij, constateringen van de 
Commissie, conclusies en aanbevelingen. De Commissie formuleert in 
hoofdstuk 5 een tiental hoofdaanbevelingen voor de toekomst. 

De Commissie wil iedereen bedanken die op welke wijze dan ook actief heeft 
bijgedragen aan haar meningsvorming. Het contact met zo velen binnen en 
buiten de partij was voor de Commissie inspirerend en stimulerend. Een speciaal 
dankwoord spreekt de Commissie uit jegens de klankbordgroep. 

* 
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De Commissie wil met dit rapport bijdragen aan de discussie over de 
kernwaarden van de VVD. Zowel de liberale beginselen als de cultuur, zowel de 
waarden als de waardigheid. 

Wij spraken talloze geïnspireerde leden. Dat geeft ons de stellige overtuiging dat 
ons liberalisme een sterke toekomst heeft. 
Vandaag en morgen, en altijd met elan. 

Sybilla M. Dekker 
Voorzitter 
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Opdrachttormulering 

Aanleiding 
Na de teleurstellende verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 
22 november 2006 heeft het Hoofdbestuur besloten versneld een aan de 
Algemene Vergadering toegezegde evaluatiecommissie in te stellen. Ook de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 is hierbij 
betrokken. Reeds eerder is al aan de Algemene Vergadering toegezegd dat de 
ledenraadplegingen geëvalueerd zullen worden. Gezien het belang van de 
ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap van mei 2006 wordt de gang van 

• zaken rondom deze ledenraadpleging in het bijzonder bij de evaluatie betrokken. 

Opdracht 
Het doel van deze evaluatiecommissie is een analyse te maken van de gevoerde 
campagnes voor en de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen en de 

rn Tweede Kamerverkiezingen in 2006. Voorts zal zij daarbij het proces en de 
effecten van de ledenraadplegingen analyseren. De Commissie zal 
aanbevelingen voor de toekomst doen. 

Context en cultuur 
De Commissie heeft de resultaten voor de VVD van deze twee 
verkiezingscampagnes en de ledenraadpleging mede bezien in het licht van de 
toekomstige rol die is weggelegd voor een politieke partij. Essentieel element 
daarbij is de cultuur binnen de VVD, en dan met name de beantwoording van de 
vragen: hoe kan de partij haar leden erbij betrekken en betrokken houden. 

Samenstelling Commissie 
14 De evaluatiecommissie stond onder leiding van Sybilla Dekker (voormalig 

minister van VROM). De Commissieleden zijn Bruno Bruins (wnd. burgemeester 
Leidschendam-Voorburg), Henk  Borger (MT-lid in de metaalindustrie/voorzitter 
VVD afdeling Hof van Twente, lid van de partijraad), Tanja Haseloop 
(gemeenteraadslid te Leek), Bert van Dijk (gepensioneerd directeur HRM Perfetti 
Van Melle/voorzitter programmacommissie Brabant), Jan Schrijen (voorzitter 
Waterschap Roer en Overmaas) en Judith Tielen (marketingadviseur/voorzitter 
afdeling Utrecht). 
De Commissie werd inhoudelijk ondersteund door twee secretarissen, 
René Ten Have (voormalig politiek adviseur staatssecretaris van OCW) en 
Thomas Berghuijs (voormalig politiek adviseur minister van VROM). 
Vanuit het Algemeen Secretariaat werd de Commissie ondersteund door 
Karin de Kok. 

Daarnaast is door het Hoofdbestuur een klankbordgroep geformeerd van 
23 VVD-leden uit verschillende geledingen van de partij. De Commissie is drie 
keer bijeen geweest met klankbordgroep. Tevens zijn er verschillende leden van 
de klankbordgroep bij de vier regiobijeenkomsten aanwezig geweest. 
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Werkwijze 
De Commissie heeft haar eigen werkwijze bepaald en heeft deze onafhankelijk 
van zowel Hoofdbestuur als parlementaire fracties uitgevoerd. Alle reacties die 
naar aanleiding van de verkiezingscampagnes zijn binnengekomen zijn aan de 
Commissie ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn de leden van de partij in staat 
gesteld om via het emailadres commissiedekkervvd.nl  rechtstreeks reacties 
aan de Commissie te geven. 
In totaal zijn er aan  e-mail  en brieven circa 200 reacties de Commissie 
(door)gestuurd. De Commissie heeft de beschikking gehad over alle relevante 
(partij)publicaties, en kon gesprekken voeren met hoofdrolspelers uit de diverse 
campagnes en ledenraadpleging. De Commissie zelf heeft actief mensen 
benaderd en gesprekken in het land gevoerd. Hierdoor hebben de 
commissieleden ruim 300 personen gesproken. Er zijn door de commissieleden 
mensen uitgenodigd vanuit de gehele partij. Zoals de politieke- en partijtop, 
prominente leden, ereleden, lijsttrekkerteams, voorzitters kamercentrales, oud-
politici, Commissarissen der Koningin, gedeputeerden, burgemeesters, 
wethouders, leden van de LPC, leden van de PSC en leden van de diverse 
campagneteams. Tevens zijn gesprekken gevoerd met externe partijen. 

Op 26 januari 2007 is in Papendal een begin gemaakt met een spreekuur voor 
de Commissie Dekker. Tijdens deze sessie heeft de Commissie circa 140 
mensen gesproken. 
Tevens zijn er vier regiobijeenkomsten georganiseerd in Berkel-Enschot 
(14 april 2007), in Assen (20 april 2007), in Ede (21 april 2007) en in Leiden 
(28 april 2007). Hier heeft de Commissie vele enthousiaste en betrokken leden 
(140) ontmoet tijdens rondetafelgesprekken. Na afloop van de gesprekken 
werden de conclusies plenair behandeld en aan de Commissie meegegeven. De 
Commissie heeft deze bijeenkomsten als zeer inspirerend ervaren. 

• Bij de analyse is uitgegaan van bestaande informatie uit rapporten, artikelen uit 
dagbladen, opiniestukken en weekbladen, en van de inbreng uit de reacties van 
leden en de vele gesprekken. 

• De Commissie heeft ook een onderzoek gedaan onder 87 niet-leden, met behulp 
van de klankbordgroep. 

Tijdpad 
De Commissie is op 15 januari 2007 ingesteld door het Hoofdbestuur. Het  

if rapport is aangeboden op 11 juni 2007. 

I 

* 
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Hoofdstuk 1: Gemeenteraadsverkiezingen 
de periode eind 2005 tot en met maart 2006 

Inleiding I situatieschets 
De VVD heeft een gedreven, landelijke campagne gevoerd. De basisideeën 
hiervoor waren al gelegd in het rapport van de Commissie Hermans ("Handvatten 
en aanbevelingen voor toekomstige VVD campagnes") in 2003. De boodschap 
hiervan was dat de VVD-campagne stevig moest zijn, gericht op massamedia, 
kortom 'het nieuws halen'. Dit is ruimschoots gelukt, maar niet altijd in positieve 
zin. Weliswaar betrof het de lokale verkiezingen, maar voerden de landelijke 
thema's en interne strijd de boventoon. Het campagneteam stond onder leiding 
van een bewindspersoon, toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Rutte. 

De gemeenteraadsverkiezingen werden nadrukkelijk beïnvloed door de 
kabinetsmaatregelen van de voorgaande jaren die bij een deel van het electoraat 
niet populair waren. Men slaagde er onvoldoende in deze met overtuiging over 
het voetlicht te brengen. Hierbij hielp ook niet dat het kabinet de maatregelen 
eerder als 'zuur' bestempelde wat zou worden omgebogen in het 'zoet', iets wat 
door de meeste kiezers nog niet werd ervaren. 

• De coalitiepartijen, waaronder de VVD, interpreteerden de uitslag als een 
graadmeter voor de landelijke verkiezingen. De laatste decennia heeft de VVD 
vrijwel onafgebroken geregeerd. Door deze lange regeringsdeelname leek het 
alsof de kiezers uitgekeken waren geraakt op de VVD. Wat hier nog eens extra 
aan heeft bijgedragen was de onduidelijkheid rond het leiderschap. De perceptie 

* van verdeeldheid tussen de leiding van het VVD-smaldeel in het kabinet (Zalm) 
en de fractie (Van Aartsen) heeft de positie van de lijsttrekker ondermijnd. 

* Tijdens het partijcongres in Noordwijkerhout in november 2004 werd openlijk 
getwijfeld aan het leiderschap. Van Aartsen wilde duidelijkheid van het VVD-
congres dat hij ook politiek leider zou worden, maar die duidelijkheid werd niet 

* gegeven. De partij slaagde er niet in eenduidig leiderschap vorm te geven. Van 
Aartsen werd uitgeroepen tot politiek aanvoerder, en niet tot partijleider. Deze 
woordkeuze werd uitgelegd als een verlies voor Van Aartsen. Zo was daar 
tevens een afdeling die, middels een open brief, openlijk stelde dat Van Aartsen 

I niet de juiste man op de juiste plaats was. Dat deed geen goed aan het beeld 
van de politiek aanvoerder, en dat van de VVD. 

Uiteindelijk behaalde de VVD landelijk gezien 13,8% van de stemmen. De partij 
verloor 128 van de 1374 raadszetels. 

s De uitslagen tonen een grote diversiteit tussen gemeenten. De VVD-uitslagen 
variëren van een verlies van 27% tot een winst van 12%. Deze zijn voor een deel 

* te verklaren door lokale oorzaken, zoals reacties op herindelingen of de kracht 
van lokale lijsttrekkers. Echter, uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de 
kiezers kiest lokaal op basis van landelijke partijbeelden. Interessant zijn dan ook 

14 

I 



4 

I Rapport Commissie Dekker 

de succesvolle afdelingen als Landsmeer (+12%) en Pijnacker-Nootdorp 
(+4,6%). Nadere evaluatie van de verkiezingen in deze afdelingen laat zien dat 
de groei voor een groot deel te danken is aan het consistent bouwen aan 
zichtbaarheid van de VVD in de gemeente. 

19 Media analyse 

10 Zoals hiervoor reeds beschreven gaf het rapport van de Commissie Hermans in 
2003 aan dat de VVD-campagne stevig moest zijn, gericht op massamedia, en 

• free  publicity  moest genereren. De berichtgeving in de media stond voornamelijk 
in het teken van de vraag of de VVD het verlies van 2002 kon goedmaken, en 

94 wie de strijd om het politiek leiderschap van de VVD in zijn voordeel zou 
beslechten. 

Tekenend voor het gebruik van massamedia was het spotje met de roos 
('Roos weet het ook niet meer'). De boodschap van de VVD voor de 
gemeenteraadsverkiezingen luidde: 'De VVD kiest wél, kiest u VVD?'. Door de 
confrontatie aan te gaan met de PvdA probeerde de VVD zich te profileren en de 
kiezer te dwingen een keuze te maken tussen 'links' of 'rechts'. Gehoopt werd 

4 
door ouderwets te polariseren dat de verkiezingsstrijd een gevecht zou worden 
tussen de VVD en de PvdA. De spot was de beeld geworden strategie, om de 
twijfelende CDA stemmers richting de VVD te bewegen. De spot kreeg niet de 
werking van een aanjager om het electoraat te duiden op links gevaar. Dit heeft 

11 de kiezer niet aangesproken. De spot zelf genereerde wel veel free  publicity.  
Inhoudelijk bleef de VVD zich richten op het thema integratie terwijl de kiezer zat 
te wachten op maatregelen om zijn persoonlijk perspectief zeker te stellen. 

Fractievoorzitter Van Aartsen moest in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen een heldere visie op de toekomst uitstralen. Dat wil 
de kiezer immers, schrijft de Commissie Hermans. In de media blijft het 
leiderschapsprobleem de partij parten spelen. Ook de vele speculaties over de 
mogelijke terugkeer van erelid Hans Wiegel naar de Haagse politiek blijven de 
media beheersen. Als de VVD slecht zou scoren tijdens de verkiezingen zou dat 
terug slaan op Van Aartsen omdat de VVD een voornamelijk landelijk campagne 
voerde, is een veelgelezen redenering in de media. 

Het opstappen van Van Aartsen wordt door de media als moedig betiteld, maar 
ook als onafwendbaar. Een landelijk dagblad typeert het als volgt: "Het duo Van 
Aartsen/Wiegel was te veel een rijwiel met hulpmotor". Deze stap leidde ook tot 
speculaties over een machtsstrijd binnen de VVD met als inzet de koers van de 
partij tot aan de landelijke verkiezingen, waarbij de koers-Van Aartsen de kiezer 
tot dan toe niet heeft kunnen bekoren. 

4 
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Opvattingen binnen partij 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heeft de VVD te weinig 
onderscheidende thema's ingebracht. In ieder geval te weinig thema's die 

* duidelijk herkenbaar voor de VVD zijn. Een prominent partijlid zegt hierover: "De 
campagne leek wel een beetje op het 'theezakjes'-model, oude patronen werden 
gewoon weer op de nieuwe situatie geplakt, en dan hopen dat er nog wat uit 
komt". De campagne miste persoonlijkheid, en daarmee authenticiteit. Vele leden 
wijten dit onder andere aan het teveel afzetten tegen de PvdA. Deze tactiek heeft 
weinig indruk gemaakt op het electoraat. De VVD ging onvoldoende uit van zijn 
eigen kracht en maakte onvoldoende duidelijk wat de VVD heeft betekend in 
voorgaande jaren. 

Vanuit de regiobijeenkomsten kwamen veelal de opmerkingen dat de landelijke 
politici zich nadrukkelijk bewust moeten zijn dat zij het visitekaartje zijn voor de 
lokale afdelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De afdelingen moeten zich 

dil verantwoorden richting de kiezers voor zaken die op nationaal niveau spelen. Zo 
worden daar genoemd de uitspraken rondom de OZB-waarden bij bepaalde 
gemeenten of de effecten van het nieuwe zorgstelsel. Op dat moment wordt wat 
landelijk zich afspeelt normbepalend en daarmee werd de lokale politiek 
gedomineerd door landspolitiek. 

Het algemeen gedragen gevoel uit de regio's is dat landelijk onvoldoende wordt 
begrepen wat er zich lokaal afspeelt (of heeft afgespeeld). Niet voor niets is het 
gevoel op lokaal niveau dat de landelijke VVD-politici zich op de achtergrond 
moeten houden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Eén verkeerde uitspraak van 
een landelijke politicus kan langdurig schade veroorzaken op de verhoudingen 
op lokaal c.q. regionaal niveau. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Amsterdam. In 
Amsterdam was goed te zien hoe voorgenomen Haags beleid van een VVD 
bewindspersoon een lokale lijsttrekker in de weg kan zitten. De voorgestelde 
liberalisering van de huur leverde in sommige buurten in Amsterdam problemen 
op. De lijsttrekker daar werd vanuit andere partijen hard aangevallen op de 
veronderstelling dat de huurliberalisering zou leiden tot gedwongen verhuizingen 
van minder draagkrachtigen. Zelfs lokale VVD-bestuurders trokken aan de bel. 
Vanuit Den Haag slaagde men er niet in deze onrust weg te nemen. Het resultaat 
was dat de kwestie in de hoofdstad onderwerp van aanvallen bleef. 

Terwijl verschillende partijen in delen van het land een sterke band met kiezers 
hebben, lijkt de VVD veel te leunen op de Randstad, en te weinig op kandidaten 
van daarbuiten. Volgens vele afdelingen zou de VVD juist moeten investeren in 
dergelijke regionale netwerken en een basis moeten opbouwen van (kleine) 
ondernemers, lokale initiatiefnemers en organisatoren. 

De aansturing rondom de gemeenteraadscampagne is een reden tot zorg. 
Enerzijds is de algehele teneur dat de lokale afdelingen onvoldoende contact 
kregen met het landelijke partijkantoor, en dat lokale informatie die relevant zou 
kunnen zijn voor de campagne niet of nauwelijks werd gebruikt. Anderzijds geldt 
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dat de lokale afdelingen eigenstandig en redelijk geïsoleerd campagne voerden 
waardoor de landelijke regie op de campagne te verbrokkeld was. Het landelijke 
campagneteam constateert dat het Hoofdbestuur de signalen van de 

• verschillende campagneteams veel beter moet oppakken en adresseren. Het 
Hoofdbestuur is hierbij overigens van mening dat hun rol bij de 
gemeenteraadsverkiezingen beperkt is aangezien er 450 lijsttrekkers actief zijn 
en dit onmogelijk te structureren valt. Vanuit de regiobijeenkomsten werd stevige 
kritiek gehoord op de Tweede Kamerfractie, die te weinig betrokken was bij de 
gemeenteraadscampagne. Er is hier sprake van tegengestelde reacties. 

De ondersteuning van de gemeentelijke c.q. afdelingscampagneteams kwam te 
laat op gang, zoals bijvoorbeeld de logistiek rondom het campagnemateriaal. In 
eerste instantie waren er geen posters voorhanden; werden (landelijke) sprekers 
afgezegd; of werd op zeer korte termijn een bijeenkomst gepland waardoor de 
voorbereiding op het allerlaatste moment ter hand moest worden genomen. De 
communicatie vanuit het landelijke campagneteam werd door de regio's als niet 
altijd even duidelijk ervaren. Hierdoor was er op sommige momenten onduidelijk 
zicht op wie, waarvoor verantwoordelijk was. Vanuit verschillende, lokale 

4 
geledingen in de partij wordt het partijbudget als te laag beschouwd. Ook de 
participatie van vrijwilligers in de partij kan veel hoger. Er moet teveel een beroep 
op een te kleine groep worden gedaan. De wil om er gezamenlijk de schouders 
onder te zetten ten gunste van een zo groot mogelijk resultaat laat te wensen 

4 over. Er moet stevig nagedacht worden over hoe we de ledenparticipatie (en niet 
alleen ten tijde van verkiezingen) kunnen vergroten. 

Constateringen 
De VVD heeft te weinig onderscheidende en agendabepalende thema's 
gebracht. Daar komt nog bij dat de landelijke politici te weinig oog hebben gehad 
voor de effecten van landelijke beleidsthema's op de lokale verkiezingen. 

$ Hierdoor zijn de gemeentelijke verhoudingen verstoord en de VVD stemmen 
verminderd: 

De ondersteuning van de gemeentelijke c.q. afdelingscampagneteams kwam 
vaak te laat. Geen posters, sprekers werden afgezegd, of op zeer korte termijn 
werd een bijeenkomst afgelast door het landelijke campagneteam. Niet voor niets 
is het gevoel op lokaal niveau dat de landelijke VVD-politici zich koest moeten 
houden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Eén verkeerde uitspraak van een 
landelijke politicus kan langdurig schade veroorzaken op de verhoudingen op 
lokaal c.q. regionaal niveau. 

Constant terugkerende citaten uit de regio's, variërend van 'We hebben 
Den Haag laten beloven zo ver mogelijk van onze campagne vandaan te blijven' 
tot 'Ze doen niet wat we van ze verwachten, we hebben alles rond de campagne 
zelf moeten verzinnen' geven aanleiding om de rolverdeling tussen de VVD-
centraal en de VVD-decentraal nader te beschouwen. 

I 

I 

I 

I 
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De organisatie van de VVD is voor de uitvoering van campagnes sterk 
afhankelijk van de menskracht in kamercentrales en afdelingen. In ruim 400 
afdelingen en 19 kamercentrales bevinden zich duizenden vrijwilligers die een 
deel van de zichtbare campagne invullen en uitvoeren. Posters plakken, folders 
uitdelen, gesprekken aangaan met de mensen op straat, advertenties 
ontwikkelen en plaatsen voor de lokale media et cetera zijn werkzaamheden die 
de VVD-centraal niet op zich kan nemen, maar die wel een belangrijke bijdrage 
leveren in de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de VVD voor de kiezer. 

De Organisatie is nu top-down ingericht: in het Hoofdbestuur is een 
verantwoordelijk bestuurder voor de campagne(s) aangewezen, die de Landelijke 
PR-Commissie (LPC) aanstuurt. Deze LPC bestaat uit de PR-verantwoordelijken 
van de  KC-besturen. Dezen worden geacht hun Provinciale PR-Commissies 
(PPC), gevuld met de PR-verantwoordelijken van de afdelingen, aan te sturen. 
Op deze manier bestaat er een getrapte communicatiestructuur. Echter, in een 

4 deel van de kamercentrales is er geen PPC. Ook hierdoor kan de communicatie 
stokken bij de kamercentrale: zowel informatie vanuit decentraal naar centraal 
als vice versa. Daarnaast zijn de PR-verantwoordelijken niet altijd degenen met 
de meeste kennis en kunde aangaande campagnes, maar zijn wel vrijwilligers 
die zich met groot enthousiasme inzetten voor de partij. Niettemin stokte de 
communicatie. 

De afdelingen en kamercentrales verwachten bij de Tweede Kamercampagne 
dat er centraal een strategie, planning, materialen en sprekers beschikbaar zijn, 
waarvan ze lokaal gebruik kunnen maken. Bij gemeenteraadscampagnes voelen 
de afdelingen, respectievelijk de kamercentrales zich primair zelf 
verantwoordelijk voor de campagne, maar wordt toch graag gebruik gemaakt van 

• de positieve centrale input zoals sprekers en materialen. 
Ter voorbereiding van de twee campagnes in 2006 is centraal een  local heroes-
dag georganiseerd. Het doel van deze dagen was om de lokale vrijwilligers te 
informeren een beetje op te leiden en te motiveren om de campagne in één 
richting te sturen, en daarmee effectief te maken. De  local heroes-dag voor de 
gemeenteraadsverkiezingen werd bezocht door bijna 400 vrijwilligers, wat een 
fantastische opkomst was. 

In het kader van permanente campagnevoering wil de Commissie verwijzen naar 
:4 de conclusies en aanbevelingen in het rapport van Commissie Hermans. De 

Commissie is van mening dat de aanbevelingen zoals de Commissie Hermans 
heeft gedaan nog steeds van kracht zijn. 
Binnen afzienbare termijn dient er een draaiboek te worden opgesteld waarin 
permanente campagnevoering concreet vorm krijgt. 
Als laatste op dit punt beveelt de Commissie aan, gelet op de vele reacties 
hieromtrent, dat het verantwoordelijke Hoofdbestuurslid tezamen met de  KC-
functionarissen (LPC) en het Algemeen Secretariaat in overleg gaat om de 
permanente campagne "levend" te krijgen en te houden. Ook is het belangrijk, 
dat een Hoofdbestuurslid altijd opgenomen wordt in het campagneteam. 
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Conclusies en aanbevelingen gemeenteraadsverkiezingen 

Conclusies 
• 1. De campagneopzet voor de gemeenteraadsverkiezingen is als 

projectorganisatie opgezet en heeft veel Haagse trekken. 

2. Landelijke uitspraken en de polariserende, anti-PvdA campagnestrategie, 
hebben niet bepaald in het voordeel van de VVD gewerkt. 

3. De suggestie van Van Aartsen om een duo met Wiegel te vormen heeft niet 
het gewenste effect gehad. 

4. De inzet van een bewindspersoon in de functie van campagneleider is voor 
leden verwarrend en niet adequaat. 

• 5. De onduidelijkheid binnen de partij over wie wat van wie mag verwachten leidt 
tot een sterke vermindering van de potentiële campagnekracht van de VVD. 
Juist bij een Organisatie als de VVD, waar een groot deel van de uitvoering 
wordt gedaan door (lokale) vrijwilligers, is een goede afstemming van belang. 

6. De VVD is een politieke vereniging die zijn kracht ontleent aan de inzet en 
informatie van veel vrijwilligers, en veel afdelingen en kamercentrales. 

Aanbevelingen 
1. Stap af van een campagne voeren als projectorganisatie en richt een 

permanente campagneorganisatie in. Zie ook de aanbevelingen van de 
Commissie Hermans. 

2. Wederzijdse afstemming op continue basis is een van de sleutels tot 
verbetering. Respecteer en ondersteun de lokale c.q. regionale 
campagneteams. Zorg tijdig voor adequaat materiaal. 

3. Zorg dat landelijke sprekers goed zijn geïnformeerd over de lokale en 
regionale situatie. 

4. Zorg ervoor dat de binding met de basis van de partij beter tot zijn recht komt, 
zodat leden weten dat hun inbreng ertoe doet.  

II 
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Hoofdstuk 2: De Iijsttrekkerverkiezing 
de periode maart 2006 tot en met mei 2006 

Inleiding I situatieschets 
Politiek aanvoerder Van Aartsen is tot veler verrassing afgetreden na de 
tegenvallende gemeenteraadsverkiezingen. Voor de aanstaande 
Kamerverkiezingen moest de partij een nieuwe politiek leider kiezen. Het 
voorgenomen tijdstip (juli 2006) werd vervroegd naar mei 2006. De IK 
verkiezingen waren gepland voor mei 2007. 

De partij had daarvoor al besloten een volgende lijsttrekker te kiezen met een  
one  man  one vote  systeem. Van een getrapte democratie, waarbij 
kamercentrales en afdelingen de leden vertegenwoordigden, ging de partij over 
op een systeem waarbij het individuele lid direct stemrecht heeft. Deze beslissing 
is een gevolg geweest van de intensieve discussies over partijvernieuwing die in 
de voorafgaande periode gevoerd zijn. Uiteindelijk bracht 74% van de leden 
(is 28.789 leden) een stem uit op één van de drie kandidaten. 

Rutte behaalde met 51 % van de stemmen een overwinning op Verdonk die 46% 
4 behaalde. Kandidaat Veenendaal kreeg 3% van de stemmen. De strijd tussen de 

kandidaten zorgde ook voor een stijging in het ledenaantal. De Nederlandse 
politiek kénde niet eerder een dergelijke spannende en intensieve mediastrijd om 
het lijsttrekkerschap. 

Media beeld 
De periode van de ledenraadpleging is er één geweest waarin de VVD extreem 
veel media-aandacht heeft gekregen. Gedurende een aantal weken beheerste 
de strijd in de partij de kranten en televisie. Er was ruim aandacht voor de 
kandidaatsstelling van Verdonk op de BouwRAl (4 april 2006), de 
lijsttrekkerdebatten werden goed bezocht en verslagen. De uitslag in hotel Okura 
te Amsterdam vormde de apotheose van de mediahype. De opiniepeilers, die 
ook de mening van de kiezer over de strijd tussen Rutte en Verdonk trachtten te 
peilen, zagen in deze periode een duidelijke verandering in de stemming ten 
gunste van de VVD als er op dat moment Tweede-Kamerverkiezingen zouden 
zijn geweest. 

Echter er ontwikkelde zich in de media nadrukkelijk het beeld van een 
onvoorbereide en verdeelde partij die zich bevond op een kruispunt waarbij 
gekozen moest worden voor, of een conservatief populistische richting, of een 
progressief liberale. Hoewel deze veronderstelde tweedeling niet gebaseerd was 
op onderliggende programma's, werd dit beeld gedurende de campagnes van de 
kandidaten sterker. De vermeende uitspraak van het Hoofdbestuur van de partij 
ten gunste van de kandidatuur van Rutte voor het sluiten van de 
kandidaatstellingsperiode heeft bijgedragen aan dit beeld van verdeeldheid. 
Deze kennelijke vooringenomenheid bij het partijbestuur was voor het 
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campagneteam van Verdonk aanleiding om te eisen dat verdere procedurele 
stappen onder het toezicht van een onafhankelijke derde zouden worden 
genomen. Hierover werd uitgebreid bericht. 

Het beeld van een polariserende partij werd versterkt doordat de kandidaten, met 
name Rutte en Verdonk, persoonlijke campagneteams optuigden en elkaar 
bestreden. 

Verdonk werd neergezet als de kandidaat van de "gewone man" die recht voor 
zijn raap vertelde waar het op stond en werd tegengewerkt door het 
"establishment" dat massaal de progressieve lijn van Rutte zou aanhangen. Al 
dan niet anonieme uitspraken van bewindspersonen en partijprominenten over 
de strijd voedden dit beeld. 

Dit beeld van verdeeldheid had ook gevolgen voor de verhoudingen in het 
kabinet. Het optreden van minister Verdonk in de paspoortaffaire rond Hirsi All 
werd door media beschreven als een mogelijk onderdeel van Verdonk's strategie 
om lijsttrekker te worden. Terwijl Balkenende en Zalm een behoedzame lijn 
zouden voorstaan was Verdonk snel en zonder veel ruggespraak tot een 
opvatting gekomen. Electoraal gewin zou boven landsbelang zijn gesteld en 
daarmee zou de eenheid van het kabinet aangetast zijn. 

Het beeld in de media is dat de VVD de val van Balkenende  II  voor een deel aan 
zichzelf te wijten heeft. In het boek van de Parooljournalisten  Schulte  en 
Soetenhorst (Daadkracht en Duidelijkheid) wordt geschetst hoe Verdonk 
zelfstandig in de kwestie Hirsi Ali opereerde, zonder serieus overleg met de 
politieke top. Alle betrokkenen gaven aan verrast te zijn over de snelheid 
waarmee de 'constatering' dat Hirsi Ali nooit Nederlandse is geweest wordt 
gedaan en wereldkundig wordt gemaakt. De premier noch de partijtop van de 
VVD bleek in staat enige regie te krijgen op deze kwestie. 

Opvattingen binnen de partij 
Over het algemeen zijn de leden de mening toegedaan dat de directe verkiezing 
van de lijsttrekker behouden moet blijven. Veel leden reageerden positief op 
deze nieuwe vorm van directe partijdemocratie. 

Er zijn leden die het gemis aan afdelingsbetrokkenheid bij dit nieuwe systeem 
betreuren. Het stemmen gebeurt immers anoniem en op afstand. Het  one  man  
one vote  systeem zou de waardevolle verbinding tussen leden, afdelingen en 
KC's uithollen. Ook wordt aan het oude systeem gewaardeerd dat dit leidde tot 
discussies op afdehings- en  KC-vergaderingen. 

I 
Als nadeel van het moment waarop de ledenraadpleging plaatsvond -voor het 
kiezen van een nieuwe lijsttrekker- werd genoemd, het gemis van een 
verkiezingsprogramma. De programmacommissie onder leiding van Ben 
Verwaayen was ingesteld, maar nog niet gereed. 

-15- 
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De debatbijeenkomsten tussen de kandidaten werden goed bezocht. De 
debatten kenmerkten zich door polarisering en gebruik van 'gezochte' 
krachttermen, die de leider moesten tonen. 

Constateringen 
Het gebrek aan regie vanuit het Hoofdbestuur op het proces van het kiezen van 
een nieuwe lijsttrekker heeft bijgedragen aan de polarisering tussen de twee 
kampen. Het Hoofdbestuur omarmde wel het principe van een ledenraadpleging 
maar dacht onvoldoende door over de gevolgen van dit systeem in de praktijk. 
Het beeld is blijven bestaan dat het Hoofdbestuur zich schaarde achter de eerst 
aangemelde kandidaat Rutte. Dit nog voordat duidelijk was geworden of er nog 
meer kandidaten mee zouden doen. Het beeld van partijdigheid dat hierdoor 
ontstond heeft de VVD geschaad. 

De partijvoorzitter is bij uitstek de functionaris die de partijen tot de orde roept 
wanneer zij in de strijd te ver gaan in hun uitingen en de partij schaden. De 
vermeende partijdigheid van het Hoofdbestuur, belette de voorzitter deze rol te 
vervullen. Het gebrek aan vertrouwen in de onpartijdigheid van het hoofdbestuur 
bracht Verdonk ertoe te eisen dat er naast een onafhankelijke derde (Wiebenga) 
een eigen waarnemer toezicht zou houden op de verkiezingprocedure. Verdonk 
riep deze hulp in toen gesuggereerd werd dat het campagneteam van Rutte in 
het bezit zou zijn van onreglementair verkregen ledenlijsten. 

Daarnaast ontstond er onduidelijkheid over de status van stemmen via het 
Internet. Door het niet goed op elkaar aansluiten van de papieren en de 
elektronische stemmen bleek het mogelijk een uitgebrachte stem te corrigeren. 
Ook dit leidde tot onduidelijkheid bij de leden en verlies van vertrouwen bij de 
kandidaten in de zuiverheid van het proces. 

• Leden hebben zich gestoord aan de opmerkingen van prominente VVD'ers 
gedurende de  lijsttrekkerverkiezing. De veel gehoorde opvatting is dat juist 
prominenten zich terughoudend dienen op te stellen. 

De euforie bij de voorstanders van Rutte en de teleurstelling bij de voorstanders 
van Verdonk op de avond van de uitslag van de lijsttrekkerverkiezingen was 
groot. Reeds voor de uitslag hadden kandidaten Verdonk en Rutte aangegeven 
elkaar als nummer 2 te verkiezen. Direct na de nipte overwinning gaf Rutte 
uitvoering aan dit voornemen om Verdonk tot nummer 2 op de lijst te plaatsen. 
Vanuit partijdemocratisch oogpunt was dit bevreemdend omdat de volgorde van 
de lijst in het nieuwe systeem nu juist aan de leden is. Door dit te doen gijzelde 
Rutte zichzelf en zijn nieuwe fractie. Een onmogelijke spagaat voor de lijsttrekker 
zelf, voor de nummer 2, voor de toekomstige fractie en voor de hele 
partijorganisatie. 
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De leden kozen een nieuwe leider, maar daarmee was de discussie niet 
a gesloten. Dit gegeven zou een diep spoor in de aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen trekken. Waar tijdens de interne verkiezing verdeeldheid 
bijdroeg aan de vergrote belangstelling zowel bij leden als bij kiezers heeft dit 
beeld van verdeeldheid uiteindelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen een 
negatief effect gehad. 

Naast de landelijke lijsttrekkerverkiezing zijn er in de VVD overigens in 2005 in 
7 gemeentes en in 2006 in 3 provincies lijsttrekkerverkiezingen gehouden. Een 
directe vergelijking van de effecten van deze verkiezingen met die van de 
landelijke lijsttrekker is natuurlijk niet mogelijk. Alleen al de nationale media-
aandacht staat niet in vergelijking. Echter, het is waard te vermelden dat in al 
deze 10 delen van de VVD deze lijsttrekkerverkiezingen voornamelijk positief zijn 
ervaren. Zowel opkomst (tot 68% in Alkmaar en 63% in Noord-Brabant) als sfeer 
en effect in media op de uiteindelijke verkiezingsuitslagen worden genoemd als 
positief. 
Het instrument van ledenraadpleging voor de lijsttrekkerverkiezing kan dus wel 
degelijk gunstig gebruikt worden. 

$ 

I 

I 

* 

-I 
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ij 
 Conclusies en aanbevelingen Lijsttrekkerverkiezingen 

Conclusies 
Aij 1. Gegeven de opdracht aan het Hoofdbestuur om een ledenraadpleging te 

houden heeft het Hoofdbestuur onvoldoende voorbereidingen getroffen en 
onvoldoende doordacht hoe ervoor te zorgen dat de lijsttrekkerverkiezing in 
goede banen werd geleid. 

2. Door de afwezigheid van heldere randvoorwaarden en het ontbreken van 
voldoende regie zijn de kandidaten meer gepolariseerd dan nodig was, met 
alle negatieve gevolgen van dien. 

3. Het principe van de ledenraadpleging en de lijsttrekkerverkiezing zijn als 
overwegend positief te betitelen. De directe invloed van het individuele lid op 
de benoeming van de belangrijkste functies binnen de partij is iets om trots op 
te zijn. Daarnaast heeft het aantrekkingskracht op nieuwe leden en kiezers. 

4. De negatieve uitingen van sommige prominenten en anderen jegens 

4 
personen heeft bijgedragen tot verlies aan stijl en respect in de partij. 

-i Aanbevelingen 
1. De ledenraadpleging voor de lijsttrekkerverkiezing dient behouden te blijven. 

ra Het HOofdbestuur heeft de regie en werkt een kenbare, controleerbare en 
weldoordachte procedure uit. Het Hoofdbestuur maakt gebruik van het advies 
van een onafhankelijke deskundige (Wiebenga). Dit onder meer door 

4 duidelijke termijnen vast te stellen, tijdig de leden te informeren en in formele 
- zin afspraken met de kandidaten te maken. 
I 

2. Het verkiezingsprogramma moet voor de verkiezing van de lijsttrekker gereed 
zijn en vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering. De 

- lijsttrekkerkandidaten hebben hiermee te werken. 

3. Het Hoofdbestuur stelt zich onafhankelijk op en spreekt geen voorkeur uit 
voor welke kandidaat dan ook. 

4. De partij heeft behoefte aan stijl en respect. Het Hoofdbestuur en andere 
bestuurders zijn de aangewezenen om deze kernwaarden in de VVD te 
bewaken. 

5. De lijsttrekker voert de campagne op basis van het verkiezingsprogramma en 
kan daarin zijn persoonlijke accenten leggen.  

IM 
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Hoofdstuk 3: Tweede Kamerverkiezingen 
de periode juni 2006-22 november 2006 

Inleiding I situatieschets 
Met een nieuwe lijsttrekker startte de campagne van de VVD met het 
fractieweekend in augustus 2006. Eerder was een aantal mensen voor het team 
al aangezocht door de fractievoorzitter. 

Gekozen werd voor een campagne waarin de kopstukken Rutte, Verdonk, Kamp 
allen hun eigen onderwerp en team kregen. Zo zou maximaal gebruik gemaakt 
kunnen worden van hun naamsbekendheid. Rutte nam het onderwerp economie, 
Verdonk onderwijs en Kamp kreeg veiligheid. Zalm kreeg een vrije rol. Het 
campagneteam stond onder leiding van een bewindspersoon, toenmalig minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogervorst. Buiten dit kader mochten 
kandidaten hun eigen campagne voeren zolang dit met de campagneleiding was 
afgestemd. 

De campagne leidde uiteindelijk 14,7% van de stemmen, ofwel tot 22 zetels voor 
de VVD in de Tweede Kamer. Hierbij was opvallend dat er op Verdonk meer 

• voorkeurstemmen werden uitgebracht. Verdonk kreeg 620.555 
voorkeursstemmen, Rutte 553.200 en Kamp 100.507. 

4 

Mediabeeld 
Vlak voor de verkiezingen is door Marketresponse onderzocht wat voor de 
Nederlandse kiezers de belangrijkste redenen zijn om niet op de VVD te 
stemmen. Dit leverde in de eerste plaats op dat de voorkeur naar een andere 

* partij ging. Het te rechtse profiel van de partij was de tweede belangrijkste reden. 
Ten derde vormde de persoon van Rutte de aanleiding en tot slot koos men niet 

• voor de VVD omdat de partij onvoldoende voor "de gewone man" zou staan. 

Als er gekeken wordt naar de voorkeur van kiezers die aangaven zeker of 
waarschijnlijk op de VVD te zullen gaan stemmen dan geven zij als belangrijkste 
redenen om uiteindelijk toch niet op de VVD te stemmen dat de voorkeur naar 
een andere partij uitgaat. Daarnaast is onduidelijk waar de VVD voor staat. Ook 
Verdonk vormt een reden niet op de VVD te stemmen. 

De vraag waarom de kiezer niet op Rutte stemt levert primair op dat hij onbekend 
is. Daarnaast wordt aangegeven dat de voorkeur naar een andere partij uitgaat. 
Ten derde zou Rutte te weinig politieke ervaring hebben. Tot slot vindt de kiezer 
het onduidelijk waar Rutte voor staat. 

Na de verkiezingen is door Interview I NSS onderzocht welke partij 
programmamatig gezien, het best aansluit bij de voorkeur van de kiezer. De VVD 
doet dit het best. Een dergelijk onderzoek geeft aan dat de oorzaak van het 
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verlies van de verkiezingen niet komt doordat de kiezer negatief is over de 
inhoudelijke standpunten van de partij. 

De Commissie heeft tijdens haar evaluatie een onderzoek onder niet-VVD-leden 
opgezet en uitgevoerd met behulp van de leden van de klankbordgroep. In de 
bijlage zijn de details omtrent opzet en resultaten beschreven. 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de drijfveren van 
stemgedrag en de beeldvorming van de VVD onder (potentiële) VVD-stemmers 
die geen lid zijn van de partij. Op deze manier wil de Commissie, naast de 
beschikbare onderzoeken van opiniebureaus, gericht toetsen. 

C Wat opvalt in de resultaten is de positieve beleving van het liberalisme als 
gedachtegoed van de VVD. Dit is voor de meerderheid van de respondenten een 
uitgesproken sterk punt. Ook het verkiezingsprogramma biedt voldoende 

• positieve aanknopingspunten. Kortom, de VVD kan kracht ontlenen aan haar 
inhoudelijke basis. Het belangrijkste zwakke punt dat respondenten noemen zijn 
de tweespalt in de partij, en de daaraan gekoppelde beleving van gebrek aan 
duidelijk leiderschap. Dit is de meest genoemde reden om geen VVD te 
stemmen.  

Daarnaast heeft de VVD voor een deel van de respondenten ook gebrek aan 
visie en duidelijkheid, al is er ook een (kleiner) deel van de respondenten dat de 

• VVD juist wel herkent op zijn duidelijkheid en visie. 
De Commissie concludeert dat de resultaten van dit onderzoek onder niet-leden, 

• de opvattingen van leden voor het merendeel bevestigen. 
De aanbevelingen die de respondenten voor de toekomst doen, gaan vooral over 
het beeld van eenheid, leiderschap en algemene uitstraling. Tips variëren van 
'wees meer jezelf' tot 'één leider/één stem' en 'meer lef tonen'. 
Een van de respondenten vatte het mooi samen met 'om een sprong te maken, 
moet je soms eerst een stap naar achteren zetten'. 

In de weken voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen is door 
onderzoeksbureau Marketresponse onderzocht welk beeld de kiezer had van 
zowel Rutte als Verdonk. Onderzocht is in hoeverre beiden als (zeer) positief, 
danwel als (zeer) negatief werden gezien. Bij Rutte zijn zowel de positieve als de 
negatieve reacties minder extreem dan bij Verdonk. De laatste wekt zowel veel 
enthousiasme als afkeer op. 

Onderzoeksbureau Publistat heeft eveneens onderzoek verricht naar de 
zichtbaarheid van de verschillende politieke leiders. Zij deden dit onderzoek op 
eigen initiatief omdat ze wilden kijken hoe de relatieve nieuwkomer zich zou 
mengen in het politieke krachtenveld. Hierbij speelde ook de strijd tussen 
Verdonk en Rutte een rol. 

Opvallend aan dit onderzoek is dat Rutte in de landelijke media het moet doen 
met de helft van de aandacht die Bos en Balkenende krijgen. Afgezet tegen het 
zetelaantal is de aandacht van de landelijke dagbladen minder groot dan zou 
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mogen worden verwacht. Vooral de lijsttrekkers van de kleinere partijen krijgen, 
in relatie tot hun zetelaantal, meer aandacht. 

Een andere interessante conclusie die in het Publistat-onderzoek wordt 
getrokken is dat Rutte, vergeleken met de andere lijsttrekkers, het minst het 
nieuws over zijn partij domineert. Alleen de LPF deed dit nog slechter. In maar 
24% van de artikelen over de VVD werd Rutte genoemd. Deze beperkte 
zichtbaarheid zou verklaard kunnen worden uit het gegeven dat Verdonk als 
nummer 2 van de partij, meer dan de nummers 2 van de andere partijen, vaak 
wordt genoemd. Haar zichtbaarheid is tweemaal zo groot als die van de andere 
nummers 2. Ook de relatieve zichtbaarheid van Kamp als nummer 3 is ongeveer 
tweemaal die van de nummers 3 van de andere partijen. 

Wat betreft onderwerpen is opvallend dat Rutte in de media het meest verscheen 
over de onderwerpen sociale zekerheid, economie en onderwijs. Deze 
onderwerpen kregen circa drie keer zoveel aandacht als de min of meer 
traditionele VVD thema's als verkeer en vervoer, veiligheid en justitie. 

Publistat merkt verder op dat Rutte in de beeldvorming niet focust op één van de 
punten uit het verkiezingsprogramma, maar dat de aandacht verdeeld is. De 
omschrijvingen van Rutte in de media zijn niet stevig. Als meest genoemde 
omschrijving wordt 'onzichtbaarheid' gegeven, gevolgd door 'het broertje van 
Wouter Bos' en 'links liberaal'. 

Media analyse 
Over de Tweede Kamerverkiezingen is in de media veel gezegd en geschreven. 
We komen tot de volgende bloemlezing. 

De VVD heeft gekozen om met meerdere kopstukken de campagne te voeren. 
De media zetten hier vraagtekens bij. Men vraagt zich af of deze opzet niet 
afdoet aan de kracht van de lijsttrekker. 

De positie van de VVD in de Tweede Kamerverkiezingen is voor een groot deel 
bepaald door de strategische keuze van de PvdA en het CDA om het zoveel 
mogelijk een tweestrijd te laten worden tussen Bos en Balkenende. De relatieve 
onbekendheid van Rutte bij het publiek maakte het voor de VVD lastiger zich 
tussen de andere twee partijen te positioneren. 

Het beeld van polarisatie, tussen Verdonk en Rutte, gedurende de campagne 
voor de lijsttrekkerverkiezing, werd tijdens de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen nog scherper. Media schrijven over een verscheurde partij, er 
bestaat speculatie over het uiteenvallen van de partij in twee vleugels. Het duo 
Rutte I Verdonk zou niet geloofwaardig zijn. 

De wijze waarop Verdonk haar eigen campagne voerde voedt dit beeld. Rutte 
verklaart herhaaldelijk dat er niets aan de hand is en dat er geen enkel licht zit 
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tussen de opvattingen van Verdonk en die van hemzelf. Dit neemt niet weg dal 
• de, vooral op zichzelf gerichte, campagne van Verdonk afbreuk doet aan de 

eenheid binnen de partij. Vooral de slogan: 'stem VVD, stem op nummer 2', in 
combinatie met het uitblijven van uitgesproken steun voor Rutte, kon op veel 
mediabelangstelling rekenen. Daarnaast was haar niet afgestemde verklaring om 
vice-premier te willen worden ook een dankbaar onderwerp van verslaggeving. 

Na afloop van de verkiezingen blijkt dat Verdonk substantieel meer stemmen dan 
am lijsttrekker Rutte heeft gekregen. Verdonk belegt een bijeenkomst in het Haagse 

café Plein XIX waar ze, na dit eerst ten overstaan van enkele cameraploegen te 
hebben gedaan, de kiezer bedankt voor de op haar uitgebrachte stemmen. Zij 
bevestigt hier tevens haar ambitie om lijsttrekker te zijn. 

Vrij breed wordt geconcludeerd dat de mislukte VVD-campagne niet zozeer de 
schuld is van de hoofdrolspelers, maar dat een overdaad aan inhoud afleidde 
van de vraag wie dit land zou moeten leiden. 

Het artikel in het Liberaal Reveil geschreven door het wetenschappelijk bureau 
van de VVD, de Teldersstichting, heeft tot reacties in de pers geleid. In dit artikel 
wordt gepleit voor een liberaal, filosofische herbezinning binnen de VVD en dat 
dit door intensieve, interne discussies tot stand moet komen. Het gebrek hieraan 
zou hebben bijgedragen aan de verkiezingsnederlaag. De media vragen zich, in 

* de ogen van de Commissie terecht, af waar de Teldersstichting de voorgaande 
jaren was om dit debat te entameren. 

Opvattingen binnen partiî 
Het algehele beeld dat de Commissie uit de interviews over de 
Tweede Kamerverkiezingen naar boven haalt is dat van een zwalkende 
campagne. De VVD voerde een inhoudelijke campagne, hele dagen werden 

• besteed aan sessies over veiligheid, onderwijs en economie met 
ervaringsdeskundigen. Desondanks bleef de campagne, en daarmee de 
partijleider, continue in de schaduw staan van de tweestrijd tussen Balkenende 
en Bos, en kon de VVD geen stempel drukken op de campagne. Bovendien bleef 
het beeld hangen van een voortgaande strijd tussen Rutte en Verdonk. 

Een inhoudelijke campagne, prima, maar niet als de partij in de peilingen gestaag 
aan het dalen is. De belofte van Rutte om bij de campagnestart één onderwerp te 
agenderen als "hét leidende thema tot 22 november" kwam niet uit de verf. 

Lokaal werd er een grotere afstand gevoeld tussen de leden, afdelingen en 
"Den Haag" dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gebrekkige communicatie, 
onduidelijke structuren, mandaten en verantwoordelijkheden zorgden voor 
onbegrip, frustratie en een dalende motivatie bij de afdelingen en leden. Er werd 
niet getwijfeld aan de inzet van de afzonderlijke personen, maar als team werd er 
onvoldoende gepresteerd. 
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'4 
Daar waar het campagneteam bezig was met de toekomst moesten leden zich 
lokaal verdedigen tegen het beeld dat de kiezers van de VVD hadden: een 
ruziënde club die niet in staat was hun problemen binnenskamers op te lossen 
en een kabinetsbeleid waarvan het zuur in de schoenen van de VVD leek te 
worden geschoven en het zoet richting CDA ging. 

Eén van de successen van de gemeenteraadsverkiezingen, de  rapid  response, 
(wat inhield dat direct betrokkenen bij de campagne middels Internet op de 
hoogte werden gehouden van de politieke actualiteit en de partijreactie hierop), 
werd nu bij de Tweede Kamerverkiezingen gemist. De verkiezingskrant werd 
positief ontvangen, al was er kritiek op het 'onvoldoende claimen' van de 
klassieke VVD thema's' als veiligheid en integratie, en werd de nadruk te sterk op 
de economische thema's gelegd. Door de leden werden thema's als milieu, 
duurzaamheid, Europa en de sociale agenda gemist. Ook is er te weinig gebruik 
gemaakt van onze Europarlementariërs in Brussel. 

De campagne werd sterk beheerst door incidenten en dat gaf niet de indruk dat 
deze strategisch was ingericht. Een afdeling typeerde het als volgt: "Sinds de tijd 
van Frits Bolkestein is de kiezersmarkt veranderd, maar onze strategie is nog 
steeds hetzelfde". De VVD was, zeker in het begin van de campagne, te weinig 
uitgesproken. Een aantal prominenten is van mening dat de VVD zich te veel 
heeft laten aanleunen. Uitspraken zoals bijvoorbeeld "Nederland staat vol 

• voedselbánken" en "de gezondheidszorg is een grote puinhoop" werden 
onvoldoende kordaat naar de prullenbak verwezen, en met voor de kiezer 
begrijpelijke argumenten gepareerd. Zoals reeds eerder aangegeven heeft de 
VVD onvoldoende de succesvolle hervormingen van voorgaande jaren voor het 
voetlicht kunnen brengen, waardoor het idee is ontstaan dat het CDA wegliep 

• met de revenuen van de VVD in de kabinetten Balkenende 11 en  Ill.  

Het feit dat de VVD met drie "stemkanonnen" campagne is gaan voeren wordt als 
een luxe ervaren. Elkaar versterken ten gunste van de VVD, en wederzijds 
vertrouwen, zijn hierbij belangrijke factoren. Doch de campagne was beladen met 
de geur van verdeeldheid. Vele reacties speelden hier op in en spraken van 
krampachtigheid, wantrouwen en een richtingenstrijd. Rutte wordt als een goed 
debater beschouwd, maar moest constant uitleggen dat hij de partijleider was en 
werd hierdoor telkenmale in de verdediging gedrukt. 

Een campagne met meerdere kopstukken vraagt nadrukkelijk om een strakke 
regie. Het Hoofdbestuur is uiteindelijk formeel verantwoordelijk voor de 
campagne. De feitelijke verantwoordelijkheid lag bij de campagneleider, in casu 
Hoogervorst. Het bestaan van meerdere (persoonlijke) campagneteams wordt 
als "eens, maar nooit weer" ervaren. Campagneteams die volledig ten dienste 
staan van één persoon zijn onwenselijk, zeker ook als ze buiten de context van 
de totale campagne vallen. Dit had het Hoofdbestuur nooit mogen toestaan. "Er 
is een beeld ontstaan van twee verschillende VVD's, de kiezers herkenden de 
VVD niet meer als één partij, wisten niet meer waar de VVD voor stond en 

t 
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zochten hun heil bij andere partijen", is een veelgehoorde en gelezen quote in de 
bijdragen van de leden. 

Een aantal VVD-Kamerleden hekelde soms de onzichtbaarheid van Rutte in het 
debat. Hij moest scherper zijn, gedurfder, niet zo "studentikoos". Deze kritiek 
werd deels ingegeven door oprechte zorg over de electorale positie van de partij, 
maar had volgens de leden nooit publiekelijk mogen worden uitgevent. Het 
optreden van een aantal Tweede Kamerleden en prominenten wordt als 
oncollegiaal en stijlloos ervaren. De leden wijzen deze onsympathieke manier 
van optreden naar wie dan ook of door wie dan ook hartgrondig af. 

Wanneer het gaat over de kandidaatstellingprocedure zijn leden hierover kritisch. 
De werking van de permanente scoutingcommissie om tot een meer 
professionele werving van nieuw talent te komen wordt over het algemeen 
positief gewaardeerd. Er worden echter wel vragen gesteld over de 
gepresenteerde kandidatenlijst, en dan met name over de mensen die vanuit 
andere partijen hoog op de lijst terecht zijn gekomen. De vraag wordt gesteld of 
we binnen de VVD te weinig talenten hebben. Het lijkt een extra risico met zich 
mee te brengen wanneer personen zich niet eerst hebben gemanifesteerd als 
politici die zich de grondbeginselen van het liberale denken eigen hebben 
gemaakt. Sommige leden waarschuwen voor de negatieve gevolgen van de "top- 
down" structuur die in het huidige systeem zit. 
Wanneer we een ledenpartij willen zijn moeten de leden ook het gevoel hebben 
ertoe te doen, vooral bij de kandidaatstelling. Wanneer dit onvoldoende tot zijn 
recht komt zal er steeds minder animo zijn om energie in de partij te steken. 
Andere geluiden zijn dat we ons moeten realiseren welk signaal er wordt 
afgegeven naar de samenleving als Kamerleden, die vier jaar (of langer) keihard  

iii  hebben gewerkt voor de VVD, gepasseerd worden op de lijst door mensen die bij 
wijze van spreken nog nooit op een partijcongres geweest zijn. 

Vrij algemeen is er ontevredenheid over de mate van invloed bij deze 
ledenraadpleging, die de leden kunnen uitoefenen. Heel vaak is gewezen op het 
feit dat het slechts in een enkel geval een landelijk bekende kandidaat  (Griffith)  
gelukt is om wijziging in de advieslijst te bewerkstelligen. 

De toelichting bij de kandidatenlijsten wordt als onleesbaar en onduidelijk 
ervaren. 

Een ander nadeel dat genoemd werd was het verlies van discussie in afdelingen 
en kamercentrales. Hierdoor is het "wij-gevoel" verloren gegaan. Er heerst bij een 
deel van de leden een gevoel van doorgeschoten democratie en gezien het 
belang van een afgewogen lijst zou een getrapte verkiezing misschien net zoveel 
recht doen aan de stem van de leden. 

14 

-24- 

t 



Rapport Commissie Dekker 

Een voordeel van het voormalige systeem waarbij afdelingen als representanten 
van de leden een stem hadden bij de vaststelling van de kandidatenlijsten, was 
tevens dat de individuele kandidaten werden uitgenodigd om zich regionaal te 
presenteren. Dat leidde tot debat en sterkte de (ver)binding tussen kandidaat en 
achterban, hetgeen ook in het belang was van de kandidaten. 

Constateringen 
De samenstelling van de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is grondig en 
overwegend zorgvuldig voorbereid door de permanente scoutingcommissie 
(PSC). Een procedure rond de kandidaten van een reeks gesprekken en gerichte 
opleiding en training heeft de permanente scoutingcommissie gebruikt om een 
advieslijst aan te bieden aan de fractievoorzitter en het Hoofdbestuur. Zowel de 
fractievoorzitter als het Hoofdbestuur heeft de gelegenheid gehad om de lijst nog 
te rangschikken en van eventuele nieuwe kandidaten te voorzien. Daarna is de 
lijst aangeboden aan de leden. Via een directe ledenraadpleging hebben de 
leden de gelegenheid gehad om invloed uit te oefenen op de kandidatenlijst 
slechts 20% (is 8.369 VVD-leden) heeft hiervan gebruik gemaakt. De 
kandidatenlijst is slechts op één plaats gewijzigd  (Griffith).  De wijze waarop de 
lijst tot stand is gekomen is voor leden onduidelijk. Ook de wijze waarop invloed 
kan worden uitgeoefend is onduidelijk. Daarmee komt een geheimzinnigheid te 
hangen rond de lijst. De transparantie van de werkwijze van de permanente 
scoutingcommissie en van de ledenraadpleging zelf worden negatief beïnvloed. 
De voorbereidingen van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen start 
begin augustus 2006. De strategie en de Organisatie is in augustus 2006 tijdens 
het fractieweekend gepresenteerd op basis van input van de extern 
campagnestrateeg en politiek secretaris van de Tweede-Kamerfractie. Aan 
enthousiasme en inzet heeft het niet ontbroken, wel aan een begrijpelijke 
strategie, plan van aanpak en ervaring in het team. 

De lijsttrekker ging goed van start, met slogans als "de VVD is er voor iedereen 
die iets van zijn leven wil maken" en "het gaat weer goed met Nederland", dat 
goed aansloot op de slogan van het verkiezingsprogramma "Een samenleving 
met ambitie". Daarna trad er een snelle vervlakking op in uitspraken en 
optredens, en daarmee hielpen deze niet meer bij het vergroten van de 
herkenbaarheid van de VVD-leider. 

Het topteam van drie: Rutte, Verdonk en Kamp, heeft niet zichtbaar gewerkt als 
een gezamenlijk sterk team ten behoeve van de VVD. De mogelijkheid die het 
campagneteam zowel Verdonk als de anderen gaf om een eigen campagne te 
voeren is alleen werkbaar als tevoren zeer duidelijk is (gemaakt) door het 
Hoofdbestuur dat die campagnes ten dienste staan van de partij als totaal, wat 
overigens vanzelfsprekend zou moeten zijn. Een campagne met meerdere 
kopstukken vraagt nadrukkelijk om een strakke regie. 
De campagneleider heeft niet de verbindingen weten te bewerkstelligen tussen 
de twee campagneteams. Dat wekt onbegrip bij de leden. 
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De campagne van Verdonk -ondersteund door bijvoorbeeld de fraaie 
vrachtwagen met haar portret- had het karakter van een tweede 
lijsttrekkercampagne ("stem VVD, stem op nummer 2"). Met een eigen 

9 campagneteam werd dit nog eens onderstreept. De nummer drie, Kamp, was in 
zijn optredens geheel op de VVD gericht evenals Zalm, hoewel zijn laatste 
aanval op het CDA niet is begrepen door de leden. 

Over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen met 620.555 
voorkeurstemmen voor Verdonk heeft het Hoofdbestuur op geen enkele manier 
zijn waardering uitgesproken, noch naar buiten toe, noch naar haar toe als 
persoon. De Commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit bij haar tot 
frustraties heeft geleid. Een gemiste kans haar binnen de partijtop te waarderen, 
en naar buiten toe te erkennen als belangrijke stemmentrekker voor de VVD. 

in 
Een dieptepunt in de beeldvorming van de partij was het optreden van Verdonk 

- zelf met haar persconferentie in het Haagse café Plein XIX. Juist op het moment 
dat een vijftal collega's van de fractie afscheid nam. Dit wordt door vele leden als 
onjuist ervaren en gezien als opnieuw een greep naar het lijsttrekkerschap. Zij 
heeft opnieuw haar ambitie tot het lijsttrekkerschap bevestigd. Binnen de 
Tweede Kamerfractie is deze kwestie uitgesproken. Daarbuiten is er ook 

4 verbazing dat Verdonk niet buiten de partij is geplaatst. Leden menen dat de 
angst voor scheuring in de partij een grote rol heeft gespeeld. 

4 Het Hoofdbestuur is niet zichtbaar opgetreden, noch heeft het duidelijk gemaakt 
- 

waar de grenzen van de partij lagen. 

Het lijkt er sterk op dat de nieuwe fractievoorzitter, en het Hoofdbestuur, en in 
andere voorgaande situaties de vice-premier en de campagneleider, zich hebben 

4 laten gijzelen om leden te behouden, kiezers te winnen en om een scheuring in 
de partij te voorkomen. 

* 

S 
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Conclusies en aanbevelingen Tweede Kamerverkiezingen 

Conclusies 
1. De start van de campagne is goed en inhoudelijk geweest. De uitvoering was 

niet planmatig en professioneel opgezet. De campagneboodschap werd 
onvoldoende voor het voetlicht gebracht. "Het huis is neergezet, de komende 
jaren richten we het in", wilde de VVD laten weten, maar slaagde daarin niet. 
Het toestaan van twee campagnes en het uitvoeren van de campagnes heeft 
de strijd tussen de lijsttrekker en de nummer 2 opnieuw bevestigd en 
daarmee gebrek aan eenheid in de partij. 

2. Het ontbrak de nieuwe lijsttrekker aan tijd en ervaring om een echt bekend 
'merk' te worden. Daardoor kwam het leiderschap en de zichtbaarheid 
onvoldoende uit de verf. Het optreden van de nummer 2 kan eveneens als 
een oorzaak worden aangewezen. Aan het imago van de lijsttrekker moet 
verder worden gebouwd. Het leiderschap en de zichtbaarheid van de 
lijsttrekker is door vele oorzaken niet onweerlegbaar naar voren gekomen. 

3. Het liberalisme als een eigen kracht van de VVD is onvoldoende benut in de 
verkiezingscampagne en onvoldoende toegeëigend door de partij. 

'I 
4. Het verkiezingsprogramma is in partij en in media overwegend positief 

ervaren. De vertaling van macro- naar microsituaties heeft echter (te veel) 
ontbroken. 

.* 

1,4 
 5. Het Liberaal Manifest is geen inspiratiebron geweest. 

6. De regie van het Hoofdbestuur is bij de Tweede Kamerverkiezingen en 
campagnevoering onzichtbaar geweest. De taakverdeling tussen 
Hoofdbestuur, Algemeen Secretariaat en campagneteam is van tevoren niet 
duidelijk bepaald, en heeft vooral waar het gaat om het 
Algemeen Secretariaat tot onduidelijkheid geleid. 

7. Bij de uitslag van de verkiezingen heeft het Hoofdbestuur niet doordacht wat 
de betekenis is geweest van het aantal voorkeurstemmen van Verdonk. Het 
Hoofdbestuur is niet actief opgetreden ten behoeve van de eenheid van de 
partij en heeft Verdonk niet gewaardeerd als grote stemmentrekker. 

Aanbevelingen 
1. Ga uit van een permanente campagneorganisatie. 

2. De VVD is het waard zijn liberale waarden te verdedigen en zoekt daarvoor 
authentieke, inspirerende mensen. Neem verantwoordelijkheid voor de 
aansluiting met de mensen in de samenleving en vertaal dat aan de hand van 
de liberale uitgangspunten in een overtuigende visie. 
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3. Campagnethema's werpen hun schaduw vooruit: een visie is nodig die de 
looptijd van een campagne overstijgt. 

4. Door een stevige liberale (her)positionering kan de VVD weer op succeskoers 
komen. Het Liberaal Manifest is daarvoor een inspiratiebron. 

5. Het systeem van ledenraadpleging ten behoeve van de 
Tweede Kamerverkiezingen is ongeschikt. Bij deze lange kandidatenlijst komt 
de invloed van de leden niet optimaal tot zijn recht. Vereenvoudiging van het 
systeem is noodzakelijk. 

6. Geef de fractievoorzitter tijd en ruimte en de volle ondersteuning om zijn 
leiderschap te versterken. 

7. Eenheid en consistentie in de partij dient door het Hoofdbestuur te worden 
bewaakt. Van stille regie naar actieve, transparante regie, waarbij de 
voorzitter en partijleider als sterk team optreden. Het Hoofdbestuur bewaakt 
de  checks  en  balances  in de partij. 
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Hoofdstuk 4: Kenmerken landelijke VVD 

4.1 De partijorganisatie 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van rol, functie en taakuitvoering 
van verschillende partijorganen in 2006. 

4.1.1 Ledenorcianisatie  

Situatieschets 

Hoofdbestuur 
Gedurende de jaren 2005/2006 heeft het Hoofdbestuur een grote hoeveelheid 
activiteiten moeten uitvoeren. Vanuit het vorige Hoofdbestuur, onder leiding van 
Eenhoorn, lag er de 'opdracht' om naast de reguliere werkzaamheden 
voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen van Gemeenteraad en 
Tweede Kamer in 2006 en 2007. De Algemene Vergadering had bovendien 
besloten dat de toekomstige lijsttrekker via een ledenraadpleging zou worden 
gekozen. Voor de campagne activiteiten was het rapport van de Commissie 
Hermans leidraad. 

De plaats van het Hoofdbestuur, i.c. de voorzitter, is een lastige. Er was een (ook 
extern bekende) strijd over het leiderschap gaande tussen vice-premier Zalm (als 
aanvoerder van het VVD smaldeel in het kabinet) en fractievoorzitter 
Van Aartsen. Als er al twee kapiteins zijn is er nauwelijks plaats voor nog een 
stuurman 'op de brug'. 

eg 

De partijvoorzitter kan alleen signalen afgeven uit de ledenorganisatie en 
partijbijeenkomsten leiden. Andere bemoeienis wordt niet geaccepteerd, ook als 
gevolg van eerdere ervaringen met publieke regie van een partijvoorzitter. Dat 

$ alles komt zijn gezag niet ten goede in die periode. 

De partijvoorzitter en het Hoofdbestuur voeren in kritieke situaties slechts 
onzichtbaar en stil regie teneinde verdere schade te voorkomen. Dat is 
bijvoorbeeld gebeurd in relatie tot de landelijke thema's, die in de lokale 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen negatieve effecten 
veroorzaakten. 

De invloed van het Hoofdbestuur op de keuze van de campagneleiding is in de 
fase van de gemeenteraadsverkiezingen gering. Het Hoofdbestuur ervaart dat 
gezag, bevoegdheden en instrumenten ontbreken, ook in netelige kwesties "als 
de prominenten spreken" of als leden in de partij zich respectloos uiten onder het 
mom van 'wij liberalen zijn vooral vrij om veel, zoniet alles te zeggen'. Het 
ontbreekt het Hoofdbestuur aan doorzettingskracht waardoor de roep om regie 
blijft bestaan. 

I 

t 
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Het enthousiasme bij het Hoofdbestuur over de ledenraadpleging (LRP) als een 
geschikte methode van open partijdemocratie wordt getemperd door het gemis 
aan verbinding met de leden tijdens de LRP. Het Hoofdbestuur heeft zich vooral 
op die verbindingen willen richten. De betrokkenheid van het individuele lid en de 
afdelingen moet worden vergroot om de onthechting binnen de partijorganisatie 
te beperken. Het organiseren van  'local heroes'-bijeenkomsten is bijvoorbeeld 
een goede manier om de verbinding in de partij te herstellen c.q. te versterken. 

Het Hoofdbestuur heeft er alles aan gedaan om een dreigende scheuring in de 
partij te voorkomen tijdens en na de lijsttrekkerverkiezingen. Alles werd gezet op 
'damagecontrol'. De klassieke rol van een bestuur om in beginsel te proberen 'de 
boel bij elkaar te houden' heeft veel energie en tijd gekost. De taken en tijds- en 
aandachtsverdeling is op de proef gesteld. 
Ook binnen het Hoofdbestuur zelf is de discussie ontstaan hoe de 
lijsttrekkerverkiezingen in de toekomst vorm moeten krijgen. Het principe van  'the  
winner takes all' zal naar de mening van het Hoofdbestuur verder moeten worden 
uitgewerkt. 

414 Daarbij zal eerst moeten worden vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Een duidelijke rolverdeling en taakafbakening bij de Organisatie van campagnes 
en verkiezingen is ook de behoefte van het Hoofdbestuur. 

De verbinding tussen de individuele leden en het partijkader kan een positieve 
impuls krijgen als de komende tijd veel energie wordt gestopt in debatten over de 
liberale koers. In dat verband dient de discussie over het Liberaal Manifest 
geëntameerd te worden en te worden afgerond. Het gaat erom zoveel mogelijk 
leden hierbij te betrekken en de discussie zo breed mogelijk te voeren. Daarmee 
worden de grondbeginselen van het eigentijds liberalisme opnieuw geformuleerd, 
beleefd en verinnerlijkt. De VVD moet meer een debatpartij worden, zoals door 
de Algemene Vergadering is bekrachtigd. 

19 

Algemeen Secretariaat (AS) 
Het jaar 2006 is voor het AS een piekjaar geweest. Net  hersteld van de 
personele wisselingen in de directie, zoeken de medewerkers van het AS 
houvast. Hun enthousiasme voor de uitvoering van de vele activiteiten blijft 
bestaan. 

Om een beeld te geven van de activiteiten in 2006 volgt hieronder een summiere 
schets van de activiteiten. Naast de voorbereidingen en uitvoering van de drie 
campagnes voor de gemeenteraden, lijsttrekker en Tweede Kamer (welke eerst 
voor 2007 was voorzien) zijn ook drie Algemene Vergaderingen, vier Partijraden, 
twee flitscongressen alsmede het jubileumcongres van de VVD-
Bestuurdersvereniging georganiseerd. 

Ook bij een beperkte bezetting zijn de medewerkers altijd bereid om vragen te 
beantwoorden. Dat is niet altijd eenvoudig. Als zich een actuele politieke 
ontwikkeling voordoet, reageren mensen en verwachten direct antwoord. Met de 
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komst van email lijkt dat vanzelfsprekend. Maar bijvoorbeeld de 1500 emails naar 
aanleiding van de paspoortaffaire van Hirsi Ali zijn zo divers van toon en taal, dat 
er meer nodig is dan een korte bevestiging van ontvangst. De medewerkers van 
het AS zijn daartoe niet getraind. Los van het onbegrip bij de leden dat hun 
wensen niet direct kunnen worden ingevuld, werken met name de soms scherpe 
toon, en het dédain voor de medewerkers van het AS onthutsend en 
demotiverend. Een duidelijke aansturing c.q. rugdekking door het Hoofdbestuur 
wordt dan node gemist, zowel wat betreft de inhoud als de procesaanpak. 

Voor de medewerkers van het AS is het plezierig werken als duidelijk is wat van 
hen wordt verwacht, juist bij niet-standaard activiteiten. Vaak worden in een laat 
stadium taken 'over de schutting gegooid'. Dat komt de uitvoering niet ten goede, 
met als gevolg dat ook de appreciatie van de leden c.q. afdelingen minder wordt. 
In de beleving van vele leden en afdelingen is het Algemeen Secretariaat een 
onderdeel van 'Den Haag'. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het 
kabinet, de fracties van Eerste Kamer, Tweede Kamer, Hoofdbestuur en het 
Algemeen Secretariaat. Dat legt een claim op het Algemeen Secretariaat. Het 
Algemeen Secretariaat is 'slechts' belast met het faciliteren van de 
partijorganisatie, niet meer, maar zeker ook niet minder. 

Afdehincien en KC's 
Afdelingen en KC's spelen een zeer belangrijke rol voor de partij. De 

dit verwachtingen van afdelingen en KC's zijn hooggespannen ten aanzien van 
ondersteuning bij hun activiteiten, zeker voor de campagne van de 
gemeenteraadsverkiezingen. De vraag blijft hoe landelijk op lokale wensen kan 
worden ingespeeld. Hoe kan worden aangesloten bij de landelijke thema's 
zonder dat de landelijke sprekers, met te weinig informatie en inleving in de 
lokale thema's, de verhouding negatief beïnvloeden en daarmee de lokale 
thema's frustreren. Het gaat om gelijkrichten en continue wederkerige 
informatiestromen. Met inzet van lOT moet het mogelijk zijn adequate informatie 
en communicatielijnen te ontwikkelen. Belangrijker nog is het begrip dat de VVD 
wordt gedragen door leden, afdelingen en KC's. De  KC-voorzitters zijn een 
belangrijke schakel voor het draagvlak in de partij. Zij hebben een directe 
betrokkenheid bij de campagnes voor de drie verkiezingen gemist. Er is behoefte 
aan een zakelijke en professionele Organisatie, inhoudelijk, organisatorisch en 
financieel. 

I 

Andere organen 

Landeliike PR Commissie (LPC) 
De LPC bestaat uit bestuursleden van de  KO's,  verantwoordelijk voor de PR en 
communicatie onder voorzitterschap van een lid van het Hoofdbestuur. De LPC 
vergadert 4 keer per jaar en wordt geacht een spilfunctie te vervullen in de 
communicatiestromen centraal en decentraal, met name waar het gaat om 
operationele campagneactiviteiten. Desalniettemin is de LPC in 2006 niet 
structureel betrokken-bij de campagnes. Ook is niet duidelijk gemaakt wat van de 
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!-PC als geheel en de verschillende vertegenwoordigers uit de KCs afzonderlijk 
verwacht werd. Daarmee voelde de LPC zich buitenspel gezet tijdens de 
verschillende campagnes. 

Ereleden en prominenten 
De ereleden en de verschillende prominente leden tonen zich immer betrokken 
bij het reilen en zeilen van de VVD. Zij laten gevraagd en ongevraagd van zich 
horen in woord en geschrift, zowel in informele gesprekken als in publieke 
optredens. Een aantal optredens is niet ten dienste van de partij als geheel 
geweest doordat bijgedragen werd aan polarisatie en negatieve beeldvorming. 
Juist van prominente partijleden wordt verwacht dat zij wijs, beheerst en 
doordacht opereren. Zij zijn het voorbeeld voor anderen in de partij. Zij zijn bij 
uitstek in staat om de onderlinge verbondenheid te versterken. 
De ongeschreven regel 'geen vuile was buiten hangen' wordt door de leden als 
vanzelfsprekend verwacht, zeker van prominenten. Des te meer geldt dit voor 
persoonlijke negatieve bejegeningen naar wie dan ook. 

Permanente scoutingscommissie (PSC) 
De PSC heeft een heel goede start gemaakt in de afgelopen jaren en een grote 
inbreng geleverd in de opbouw van de kandidatenlijst voor met name de TK 
verkiezingen. Ook voor andere functies in de politieke arena zijn er resultaten 
geboekt. Er is echt 'gescout', dat wil zeggen talent opgespoord, geselecteerd en 
op een opleidingsprogramma geattendeerd. 
De rol en positie van de PSC is daardoor gevestigd. Desalniettemin zal het 
Hoofdbestuur steeds moeten overleggen met de PSC over de werkwijze en 
resultaten en verantwoording door de PSC. Binnen de partij is behoefte aan 
meer inzicht, transparantie en acceptatie van werkwijze en aanpak van de PSC. 

Netwerk 
Leden van de partij beschikken samen over een enorme kennis en expertise op 

19 

velerlei gebied vanuit opleiding en maatschappelijke activiteiten. Een veel 
gehoorde wens is dat deze expertise wordt aangeboord voor partijactiviteiten: 
leden actief te benaderen om inbreng te leveren. Dat is in het jaar 2006 rond de 
campagnes niet of nauwelijks gebeurd. 
Het politieke kader is onvoldoende aangesproken op hun talent en 
verantwoordelijkheid. 
Het Hoofdbestuur dient een methodiek te ontwikkelen om de netwerkvorming 
binnen de VVD te versterken. Geef de voormalige lijsttoppers hierin een plaats. 

De Teldersstichtinq 
De Teldersstichting is een onafhankelijke wetenschappelijk bureau, met een 
eigen Curatorium. De doelstelling is om maatschappelijke thema's vanuit de 
liberale waarden te onderzoeken en naar buiten te brengen. Zo ook met 
betrekking tot ontwikkelingen binnen de partij in het artikel 'Herstel VVD zal 
moeten komen van heldere liberale identiteit' in Liberaal Reveil (december 2006). 
De Teldersstichting wilde daarmee het debat in de partij aanzwengelen. Omdat in 
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dezelfde periode van deze publicatie de Commissie Dekker werd ingesteld bleef 
het debat uit. De Teldersstichting heeft in het artikel op een aantal belangrijke 
punten geattendeerd. De partij zou een herbezinning op de liberale waarden 
moeten starten. Gewezen wordt op de Beginselverklaring van 1980. Het zijn van 
een debatpartij is geen doel op zichzelf. Het gaat erom uiteindelijk algemeen 
gedragen uitspraken te krijgen over herkenbare en eigentijdse VVD standpunten. 
Juist in de oppositie zal de partij terug moeten naar zijn  roots.  De kiezer, en met 
name leden, zullen de koers van de VVD moeten herkennen, waardoor een 
focus op de eigen boodschap ontstaat 
Doordat de Teldersstichting bewust op grote afstand van de partij opereert wordt 
de rol en functie niet altijd voldoende herkend en gebruikt. 

Partiicommissies 
De partijcommissies zijn samengesteld uit deskundige leden vanuit de 
verschillende overheidslagen om de fracties van Eerste en Tweede Kamer van 
advies te dienen. Zij verzetten veel werk op de onderscheidende thema's. 
Formeel hebben zij geen plaats in de driehoek bewindslieden, fractie en 
partijorganisatie. De vele professionals zijn zeer bereid hun kennis in te zetten, 
maar komen er lang niet altijd toe of worden niet toegelaten tot de 
beleidsvorming c.q. standpuntbepaling van de partij. 

4.21 Politieke Organisatie 
De fracties hebben een eigen primaat ten behoeve van de politieke agenda. De 
partijleider is de eindverantwoordelijke voor de invulling c.q. uitvoering van de 
politieke agenda. Hij bepaalt de koers van de partij, ondersteund door zijn 
fractieleden, die op hun beurt weer worden ondersteund door 
fractiemedewerkers. 

Constateringen 
Ledenorganisatie 
De partijorganisatie is opgebouwd uit een groot aantal organen. Het onderscheid 
tussen de politieke organisatie, de fractie(s) en de ledenorganisatie onder leiding 
van het Hoofdbestuur vraagt ook om duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling; 
deze kwam in 2006 onvoldoende uit de verf. De samenhang tussen de 
verschillende partijorganen is de afgelopen jaren niet groter is geworden. Veeleer 
bestaat een diffuus beeld. 

De afdelingen en KC's zijn in het proces van de LRP over de kandidatenlijsten 
niet gepositioneerd. Hierdoor gaat hun spilfunctie verloren en daarmee de 
verbinding naar en emotie met de kandidaten. 

De LPC is niet functioneel betrokken bij de campagne. 

In de campagneperiode heeft het Hoofdbestuur door de vele werkzaamheden 
onvoldoende aandacht gegeven aan het betrekken, informeren van ereleden, 
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prominenten en professionals/bestuurders. Kortom aan het netwerk binnen de 
partij. Positief daarentegen zijn de  local heroes  -bijeenkomsten. 

De PSC heeft zijn rol uitstekend vervuld, daarbij ondersteund door de Haya van 
Somerenstichting, die een niet weg te denken plaats heeft bij de opleiding en 
training van politiek talent. 

De Teldersstichting werkt op grote afstand, waardoor de betekenis voor en de 
erkenning van de VVD uitblijft. 

Het Algemeen Secretariaat staat onder constante druk door onduidelijke 
taakverdeling en onvoldoende aansturing vanuit het Hoofdbestuur. De beperking 
van de financiën geeft capaciteitsproblemen. 

De partijcommissies hebben geen heldere plek in de organisatie waardoor 
deskundige inbreng niet ten nutte van de partij wordt ingezet. 

9,0 De politieke organisatie 
Het ontbreekt de partij in het campagnejaar aan een heldere koers, gebaseerd 
op de liberale waarden. Bovendien staat de positie van de partijleider onder druk 
door sluimerende en niet uitgewerkte ambitie van de nummer twee. Daarmee 
wordt het wederzijds vertrouwen tussen de partijleider en de nummer twee 
herhaaldelijk op de proef gesteld. Voor de nummer twee is er weer plaats als zij 
zich kandideert bij een volgende lijsttrekkerverkiezing en die dan ook wint. 

Het Hoofdbestuur vertoont zowel naar de ledenorganisatie als naar de politieke 
organisatie geen duidelijk regie. Daarnaast ontbreekt gezag om voortvarend en 
daadkrachtig op te treden Er is nauwelijks de ruimte om open en direct 
personen aan te spreken op gedrag en gemaakte fouten en zonodig corrigerend 
op te treden. Er is een cultuur ontstaan van praten over personen. Het lijkt er 
soms op dat vanuit het adagium van 'het liberaal zijn' in de partij een vrijbrief 
gevonden wordt om alles over personen en zaken te roepen zonder 
verantwoording te hoeven afleggen. 

4.2 Het merk VVD 

59 Inleidinci/situatieschets 
Door velen, binnen en buiten de partij, wordt de VVD als verbleekt merk betiteld. 
Een merk waarvan, het niet meer goed te herkennen is waar het voor staat. 'De 
VVD leeft niet meer in de hoofden en harten van mensen'werd veel gehoord. 

Constateringen en beelden 
Gedurende 2006 is de VVD nogal sterk van beeld veranderd. Wie door zijn 
oogharen naar de VVD kijkt, ziet in de loop van het jaar de volgende beelden 
voorbijkomen: 
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1. De stabiele partij (te karakteriseren als 'business as  usual'),  met 23 a 25 
zetels in de peilingen. Het betreft hier de periode van de aanloop tot kort na 
gemeenteraadsverkiezingen (januari-maart 2006). 
Een stabiele partij die zijn verantwoordelijkheid neemt in het kabinet en 
parlement. Consequent, en daardoor relatief sterk, maar zonder een 
aantrekkelijk, emotioneel beeld: een beetje saai, een beetje arrogant. Van 
Aartsen was partijaanvoerder, Zalm vice-premier. De fractie was relatief 
onbekend. Verdonk stond er als populaire minister tussen. 
Authentiek?: deels, want passend bij het overheersende, bestaande beeld 
van de VVD als zijnde licht elitaire, wat conservatieve partij. Echter ook niet 
uitgaand van eigen kracht ('Roos weet het ook niet meer'), en zoekend naar 
het grootste kiezerspotentieel. Positieve beelden van authenticiteit vormden 
het Liberaal Manifest, een gedegen VVD-ministersploeg in de kabinetten 
Balkenende I en  II,  en wellicht met Verdonk als populaire minister daartussen. 
Relevant.-  voor een beperkt deel van het electoraat, waarschijnlijk de wat 
oudere en behoudender kiezer. 
Onderscheidend?: beetje gelijkend op het CDA. 

2. De dynamische, zelfverzekerde partij van deze tijd, met 31-36 zetels in de 
peilingen. Het betreft hier de periode ten tijde van de lijsttrekkerverkiezing 
(april-mei 2006). 
Een partij die zich open heeft gesteld voor lijsttrekkersverkiezingen, met 3 

04 kandidaten. De eerste periode toonde een beeld van zelfverzekerdheid, lef en 
openheid. De media sprongen er op in, probeerden conflicten uit te lokken, 
maar slaagden daar vooralsnog niet in. Er waren zoveel kansen, er was 
dynamiek, de partij stond in het midden van de belangstelling. Op een 
optimistische manier zoekend naar de nieuwe toekomst van de VVD. 
Authentiek?: op een nieuwe manier, waar een deel van de partij toch wel aan 
moest wennen, en niet aan bleek te kunnen wennen 
Relevant?: zowel binnen als buiten de partij relevant, hoge peilingen, 
gekenmerkt door een plezierige sfeer. 
Onderscheidend?: ja, andere partijen kenden deze verkiezingen niet. De 
PvdA had het gedaan, maar zoveel minder hip en publicitair. 

3. Er ontstond een onzekere, angstige partij, dalend van 34/35 zetels in de 
peilingen naar iets meer dan 20 zetels (periode mei-november 2006). 
Binnen de partij werd het debat grimmiger, meer op de persoon gericht en 
'tegen' gevoerd in plaats van open en voor. De kwestie-Hirsi Ali ging een rol 
spelen, waarbij kandidaat Verdonk op een andere manier veel in de media 
kwam. De partij werd zoekend naar alles, zoekend naar leiderschap, naar 
inhoud, naar toekomst. Het beeld was tijdelijk nog wel gemixt met het beeld 
van de periode april-mei, maar uiteindelijk won het beeld van de onzekere 
angstige partij. De VVD wilde alles voor iedereen zijn, en werd daarmee niets 
voor niemand, of bijna niemand. 

L 
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Authentiek?: nee, want niet bewust en daardoor niet uitgaand van eigen 
kracht, te wisselend en zwalkend, teveel gericht op de hoop wat onbekende 
groepen kiezers aan te trekken 
Relevant?: afnemend relevant, de aantrekkingskracht van de periode ten tijde 
van beeld 2 was weg, tot er een kleine kern van 22 zetels overbleef. 
Onderscheidend?: ja, inhoudelijk positief, qua beeld op een niet positieve 
manier. De geïnteresseerde kiezer die op zoek ging vond het onderscheid op 
inhoud/programma. 

4. Er zijn eerder diverse onderzoeken naar het merk VVD gedaan, maar 
vormden geen aanleiding tot doorvoeren van herpositionering. 

43 Professionalisering 

Inleiding / situatieschets 
Professionalisering is een woord dat vaak terugkwam in de gesprekken met de 
leden, en ook in het niet-ledenonderzoek wordt er regelmatig melding van 
gemaakt. De behoefte aan meer professionalisering duidt erop dat men de 
manier van werken thans niet als professioneel genoeg ervaart. Dit heeft voor 
een groot deel te maken met wat men ziet van de uitvoering en wat men 
waarneemt met betrekking tot de mensen die de opzet leiden en de uitvoering 
doen. 

Constateringen 
do De strategievorming, en planning en aansturing liggen in 2006 in handen van de 

campagneteams, bestaande uit een campagneleider en enkele bewindslieden. 
Deze laten zich adviseren door een aangetrokken campagnestrateeg en het 
reclamebureau. De professionaliteit van deze teams is van wisselende 
samenstelling, neigend naar voldoende professioneel op het gebied van 
strategie: beroepsstrategen enerzijds, en politiek bestuurders met affiniteit voor 
campagnes anderzijds. Op het gebied van aansturing neigt de professionaliteit 
naar onvoldoende professioneel. Zowel uitvoerenden als professioneel 
betrokkenen (campagnestrateeg, reclamebureau) hebben dit zo ervaren. 
Toeval lijkt een grote rol te spelen in het aantrekken van mensen voor de 
campagnes. Geld is er nauwelijks, (of niet tijdig gereserveerd) waardoor veel 
gebruik wordt gemaakt van mensen die 'toch al door de VVD betaald worden', 
zoals medewerkers van de Tweede Kamer en medewerkers op het Algemeen 
Secretariaat. Hierdoor is de afstemming tussen de behoefte aan kennis, kunde 
en ervaring, en de invulling daarvan suboptimaal te noemen. 

Daarnaast is veel mankracht nodig vanuit Hoofdbestuur, LPC en PPC's. Dit zijn 
vrijwilligers met zeer verschillende niveaus van kennis en kunde. Ervaring met 
uitvoering van campagne is meestal ruim aanwezig: dit zijn immers vaak mensen 
die hun sporen verdiend hebben met bijvoorbeeld posters plakken en het 
uitdelen van flyers. Dat alles met een enorme inzet voor de partij. 

t. 
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Professionalisering is nu afhankelijk van de mensen die (mee)werken aan 
campagnes. Wat betreft de mensen/medewerkers neemt de VVD daarin weinig 
verantwoordelijkheid. Door budgetbeperkingen wordt een groep mensen bij 
elkaar gezet, die niet altijd een team (kunnen) worden, en van wie niet duidelijk is 
of ze in hun geheel over voldoende kennis, kunde en ervaring beschikken om de 
campagneambities te bereiken. Onvoldoende en onprofessionele aansluiting leidt 
tot frustratie. 

4.4 Fondsenwerving 
De verschillende campagnes in 2006 hebben veel geld gekost (€ 3.953.021, zie 
ook pagina 35 van het jaarrapport 2006). Het beperkte beschikbare budget 
bepaalt de omvang van de campagnes. De indruk bestaat dat andere grote 
partijen een omvangrijker budget tot hun beschikking hadden. Activiteiten 
kwamen veelal laat op gang, en daarmee ook de aandacht voor de financiering 
van de campagnes. Van verschillende zijden zijn ideeën gedaan om fondsen te 
werven, maar daarvan is volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt. Actieve 
partijgenoten die aan het Hoofdbestuur aanboden om fondsenwervingsacties op 
te zetten kregen geen enkele reactie. Een andere manier om een groter 
(campagne-)budget te organiseren is een verplichte bijdrage te vragen aan VVD-
bestuurders (alle gekozenen en benoemden). Wisselend wordt gedacht over de 
ruimte voor eigen campagnes (lijsttrekkers- en Kamerkandidaten). Het voordeel 
van eigen campagnes is de extra VVD-exposure,  gefinancierd uit veelal eigen 
middelen. Het nadeel van dergelijke campagnes is het beeld van verdeeldheid en 
gebrek aan solidariteit dat kan ontstaan. 

50 
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Conclusies 

Partijorcianisatie 
-14 1. Het Hoofdbestuur heeft niet de positie in de VVD verkregen om meer sturing 

-14 en regie te voeren. Dit geldt zowel naar de partijorganisatie als de cultuur in 
de partij. De versterking van samenhang in partijorganisatie tussen de 

44 verschillende partij organen heeft niet de hoogste prioriteit gekregen. De 
voorzitter heeft geen vanzelfsprekende positie bij overtreding van 'spelregels' 
in de partijorganisatie. Sterk is de roep 'het verenigingsgevoel' binnen de 
partij te versterken. 

2.  Het Hoofdbestuur heeft onvoldoende het principe van de ledenraadpleging 
zowel met betrekking tot de lijsttrekkerverkiezing als de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamer en de Eerste Kamer doordacht en uitgewerkt. Het 
Hoofdbestuur kwam daarmee voor onverwachte situaties te staan. Het heeft 
ontbroken aan regie. 

3.  Van de aanwezige kennis bij de Teldersstichting, de Haya van 
Somerenstichting en de partijcommissies wordt onvoldoende gebruik 
gemaakt. 

4.  De PSC heeft een belangrijke rol bij de selectie, voorbereiding en training van 
kandidaten voor bestuursfuncties en van politiek talent. 

5.  De politiek leider dient zich duidelijk te manifesteren als de leider van de 
fractie. De politiek leider zal duidelijk de partijkoers moeten bepalen en 
uitdragen. Authenticiteit is daarbij belangrijk evenals de inspiratie vanuit de 
beginselen van het liberale gedachtegoed. 

Merk VVD 
1.  Het beeld van de VVD is niet consistent en consequent uitgedragen: dat heeft 

geen beeld opgeleverd van een partij waar velen bij willen horen. 

2. De combinatie van een strakke regie, keuzes maken en optimistische visie op 
de toekomst zouden het beeld van de krachtige partij vast hebben kunnen 
houden. 

Professionalisering 
1. Professionalisering van de mensen die meewerken in de campagne is 

onontbeerlijk geworden. 
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Fondsenwervjiq 
1. Het Hoofdbestuur stimuleert en honoreert initiatieven uit de vereniging om tot 

fondsenwerving te komen. 

2. De verplichte financiële bijdrage voor VVD-bestuurders is gewenst. 

A
14 

anbevelingen 
1. De campagneorganisatie moet zo snel mogelijk als permanente Organisatie 

- worden ingericht. Spoed is geboden gezien de waterschapsverkiezingen van 
2008, de EU-verkiezingen 2009, de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 
de Tweede Kamerverkiezingen van 2011. 

2. Het Hoofdbestuur neemt de regie over de inrichting en voorbereiding van de 
LRP. Daarbij werkt zij voor de lijsttrekkerverkiezingen, het beginsel de 'winner 
takes all' uit met alle consequentie, in ieder geval spreekt het Hoofdbestuur 
zich uit over de positie van de verliezer. De LRP voor de kandidaten voor de 
Tweede Kamer en Eerste Kamer wordt opnieuw tegen het licht gehouden, en 
het systeem wordt vereenvoudigd. 

3. Derecrutering van personeel' neemt in belang toe. Personen spelen immers 
een grotere rol in de politiek. De oordeelskracht over inhoud, 
bestuursvaardigheid en persoonlijke presentatie dienen in de PSC vanuit 
verschillende disciplines, mannen en vrouwen en overige diversiteit te worden 
geborgd. 

4. De partijleider geeft richting aan politieke ideeën en de koers van de partij. Hij 
benut deze oppositieperiode om dit eigenstandig en onafhankelijk te doen. 
Dat wil zeggen, niet alleen afzetten tegen andere partijen, maar juist 
standpunten inbrengen vanuit de liberale beginselen, vanuit eigen kracht. De 
politiek leider is de initiator van het inhoudelijk debat en laat zich ook 
inspireren door interne en externe deskundigen. 

5. De partijleider en partijvoorzitter zijn een sterk duo. Zij stellen leden centraal 
en zorgen voor afstemming van organen van de partijorganisatie, zodat de 
meerwaarde van de politieke ideeën door de partijorganisatie worden 
uitgedragen. 

EL 6. Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het merk VVD 
en bewaakt dat de decentrale vertaling eenduidig, consistent en consequent 
gebeurt. Het Hoofdbestuur zet een e-community  op van permanente 
campagnecontacten. Teneinde het contact met de leden te versterken. 

7. 1 a 2 maal per jaar voor de verkiezingen heeft een enquête als doel om  
bottom-up de behoeftes jegens de campagne op alle aspecten (inhoud, 
thema's, materialen, sprekers,  etc.)  te onderzoeken. Dit vormt de basis van 
de centraal opgezette campagnestrategie en -planning. 

-39- 



Rapport Commissie Dekker 

8. Het Hoofdbestuur neemt een initiatief tot fondsenwerving en voert de 
verplichte financiële bijdrage in van VVD-bestuurders. 

9. Zet in op professionalisering van de medewerkers in de campagne. 
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Hoofdstuk 5: Aanbevelingen voor de toekomst 

Onze kracht is: de VVD is een liberale beginselpartij. Het liberalisme is om 
trots op te zijn, om voor te vechten. Wij positioneren ons met eigen 
standpunten, niet alleen door te reageren op andermans meningen. Het 
Hoofdbestuur zorgt dat het partijdebat gaat over standpunten, over cultuur. 
Het Hoofdbestuur waakt ervoor dat partijdebat in de media wordt gevoerd 
zonder afstemming. De VVD is er wat dat betreft niet voor soloartiesten. Het 
Hoofdbestuur treft in dergelijke situaties maatregelen. Zet het Liberaal 
Manifest opnieuw op de agenda ten behoeve van de afronding van de 
discussie en betrek daarbij de visiedocumenten van 2006 en 2007. 

2. Richt zo spoedig mogelijk een permanente campagneorganisatie in met 
een professionele campagneleider. Bewindspersonen kunnen geen 
campagneleider zijn vanwege conflict of interest. Realiseer een 

ais campagnefonds dat een goede professionele campagneondersteuning kan 
bieden voor de uitvoering. Stel de medewerkers vrij voor deze 

& campagneactiviteit, en geef aan wie de leiding heeft ten opzichte van wie dan 

min 
ook. Geef de afdelingen tijdig en goede informatie, materiaal en planning en 
betrek hen op een eenvoudige wijze bij de voorbereiding. Stel een 
'accountmanager' aan voor de regio's c.q. KC's, in de fracties en op het 
Algemeen Secretariaat. Houd de leden op de hoogte. Benut de moderne e-
technieken. 

tn 3. Behoud de directe ledenraadplegingen t.b.v. de lijsttrekkerverkiezing. 
Wees trots op het besluit om via directe LRP de lijsttrekker te kiezen. De 
partijdemocratie wordt daarmee versterkt mits de spelregels te voren worden 
bekendgemaakt en het principe van  'the  winner takes all' wordt uitgewerkt. De 
verliezer heeft nooit vanzelfsprekend een plaats als nummer twee. Maak een 
werkbare procedure en houd rekening met nazorg van de verliezer. Bij grote 
aantallen kandidaten op lijsten (Tweede Kamer / Eerste kamer) zal het 
systeem moeten worden vereenvoudigd en de afdelingen/regio's erbij worden 
betrokken. 

4. Eerst het verkiezingsprogramma dan de verkiezing van de lijsttrekker. 
De verkiezing van de lijsttrekker geschiedt na de vaststelling van het 
verkiezingsprogramma door de leden. De lijsttrekker bepaalt niet de 
samenstelling van de kandidatenlijst, dat doen de leden. De lijsttrekker kan 
wel een veto uitspreken over de volgorde van de eerste vijf plaatsen op de 
lijst. Per slot van rekening moet de lijsttrekker optimaal zijn team kunnen laten 
werken. Het Hoofdbestuur legt bovenstaand beginsel voor aan de 
ledenvergadering. 

C, 
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5. De partijleider bepaalt de koers. De partijleider benut de komende jaren in 
- de oppositie om op een authentieke en actieve en geloofwaardige manier de 

koers van de VVD te bepalen. De VVD moet een vernieuwde democratische 
partij zijn, met principes als vrijheid, verantwoordelijkheid en democratie 
centraal. De VVD moet herkenbaar zijn als een partij die kansen geeft aan 
iedereen om van onderaf door te breken. De VVD moet een partij zijn voor 
ondernemende mensen, voor ondernemers en anderen die iets van hun leven 

- willen maken. Een liberale partij, die leeft in de hoofden en harten van 
- mensen en waar sociale verantwoordelijkheid een wezenskenmerk is. 

6. Volle ondersteuning voor de partijleider. De partij biedt de volle 
ondersteuning voor de partijleider. Daarbij is geen plaats voor een 
sluimerende ambitie van wie dan ook in de partij om zijn plaats in te nemen. 
Voor die ambitie is alleen plaats bij een volgende lijsttrekkerverkiezing. 

7. Zichtbare sturing van het hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur geeft zichtbare 
sturing aan bovenstaande processen en heeft de regie. Het Hoofdbestuur 
bewaakt  checks  en  balances  in de partij. De partijvoorzitter is leidend in 
kwesties waarin de loyaliteit naar de partij ter discussie staat en neemt 
maatregelen. Van belang is dat alle leden in de partij deze sturing 
aanvaarden. Het Hoofdbestuur geeft hoge prioriteit aan het netwerk binnen 
de partij en werkt een voorstel uit om voormalige lijsttoppers 'bij de partij' te 
houdén. Zij vormen de historische ruggengraat van de partij en werken mee 
aan de successen van weleer. Zij verdienen onze zichtbare aandacht. 

8. Op termijn een professionele voorzitter. Op termijn is een professionele en 
vrijgestelde voorzitter nodig die het Hoofdbestuur en het Algemeen 
Secretariaat aanstuurt. De sturing is vooral gericht op zichtbare resultaten 
naar aanleiding van het debat en niet alleen op het debat zelf, en samenhang 
tussen de verschillende organen van de partij. Professionalisering van 
campagneteams en de ondersteuning daarvan. Een cultuur van openheid, 
stijl en respect is voor de hele partij leidend. 

9. Een dynamische zelfverzekerde partij van deze tijd. Positioneer de VVD 
als merk om de totaalbeleving aan te sturen naar groei. Niet alleen qua 
huisstijl en communicatie, maar vooral qua gedrag van VVD politici, 
bestuurders en vrijwilligers. Inspirerend en passend bij de VVD. Het 
Hoofdbestuur stelt het merk VVD vast en bewaakt dat de decentrale vertaling 
eenduidig, consistent en consequent gebeurt. 

10.Versterk de financiële positie. Overweeg de financiële positie van de partij 
te versterken door initiatieven om tot fondsenwerving te komen te honoreren. 
Voer een financiële bijdrage voor VVD-bestuurders in. 

-42- 



Rapport Commissie Dekker 

Bijlagen 



Rapport Commissie Dekker 

Lijst van gebruikte afkortingen 

AS Algemeen Secretariaat 
EK Eerste Kamer  
EP  Europees Parlement 
GR Gemeenteraad 
HB Hoofdbestuur  
KC  Kamercentrale  
LOO  Landelijke Commissie Opleiding en training 
LPC Landelijke PR commissie 
LRP Ledenraadpleging  
LT  Lijsttrekker 
00W Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
TK Tweede Kamer 
PPO Provinciaal PR Commissie 
PSC Permanente Scoutingscommissie 
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

44 
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Niet-VVD-ledenonderzoek 

Dit is een samenvatting van de resultaten van het niet-VVD--ledenonderzoek dat 
de Commissie Dekker heeft opgezet en uitgevoerd als onderdeel van de 
evaluatie van de verschillende verkiezingen in 2006. 

Doelstelling 
Doelstelling van het niet-leden onderzoek is om te kijken in hoeverre er verschil 
is tussen de analyses en evaluaties die door de VVD-leden worden gedaan en 
de visie van de mensen die geen lid zijn van de VVD. 
Specifiek willen we te weten komen: 

Wat is de reden dat niet-leden al dan niet VVD hebben gestemd tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen en/of Tweede Kamerverkiezingen 
Hoe is de beeldvorming over de VVD bij niet-leden en hoe heeft deze zich 
ontwikkeld 

Opzet en methodologie 
Het onderzoek bestaat uit een  online  enquête met 25 vragen. Deze vragen 
waren deels gesloten (beperkte antwoordmogelijkheid), deels open. 
De doelgroep van het onderzoek is gedefinieerd als niet-VVD-leden die vaker 
dan eens VVD hebben gestemd. 
De respondenten zijn in kaart gebracht met behulp van de klankbordgroep van 
de Commissie Dekker. Deze klankbordgroep en de leden van de Commissie zelf, 
zijn gevraagd om een lijst van 10-15 namen en emailadressen aan te leveren van 
personen uit hun persoonlijk netwerk, die aan de bovenstaande criteria voldoen. 
13 van de 26 klankbordgroepleden en de gehele Commissie hebben een 
dergelijke lijst met namen aangeleverd. Als gevolg daarvan zijn 207 mogelijke 
respondenten benaderd. 95 personen hebben de enquête via Internet ingevuld, 6 
hebben er van de mogelijkheid gebruik gemaakt een papieren enquête in te 
vullen. De responsgroep bestaat dus uit 101 personen. Onder deze personen 
bevinden zich 14 VVD-leden. De responsgroep die de basis vormt voor deze 
resultatenmeting bestaat uit 87 niet-VVD-leden. 

Opmerkingen bij resultatenmeting 
• De grootte van de responsgroep is voldoende om conclusies te trekken op 

basis van de totaalgroep. Echter, de groep is te klein om onderlinge 
verschillen (bijvoorbeeld tussen mannen of vrouwen) zichtbaar te maken. 
Deze resultatenmeting beperkt zich dus tot de totaalgroep niet-VVD-leden. 
De representativiteit van de doelgroep op basis van demografische gegevens 
is matig. De niet-ledengroep bestaat o.a. uit 83% mannen (vs. 50% mannen 
totaal landelijk, en 72% mannen in VVD-ledenbestand). Daarnaast is 77% 
van de deelnemende respondenten HBO of WO opgeleid (vergeleken met 
25% landelijk) en is 49% woonachtig in de provincies Noord- of Zuid-Holland 
(terwijl dat in Nederland 36% is). 

• De open vragen / mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen geven de 
meeste relevante informatie m.b.t. het evaluatieonderzoek van de 
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Commissie Dekker. Om deze Vrije opmerkingen te kunnen gebruiken, zijn 
deze telkens gerubriceerd met behulp van clusters. Dit is mede afhankelijk 
van het type vraag, maar voorbeelden zijn: personen/leiderschap, inhoud, 
lokaal, specifiek thema, visie en duidelijkheid, charisma  etc.  Handmatig zijn 
alle open antwoorden op deze manier geclusterd om conclusies te kunnen 
trekken. 

• Het is van belang op te merken dat bijna de gehele respondentengroep 
potentieel VVD-stemmer is, slechts 6 personen geven aan nog nooit op de 
VVD te hebben gestemd. Met andere woorden, de uitspraken van deze groep 
doen er zeker toe. 

Resultaten 
1. De leider / het leiderschap heeft de belanciriikste drempel opgeleverd voor 

stemmers die niet op de VVD gestemd hebben. Daarnaast hebben ook lokale 
issues een grote rol gespeeld. 

Reden om geen VVD te stemmen % 
(n=51 bruikbare antwoorden)  

1. Personen / leiderschap 40 20  

la. Verdonk  7  

lb.  Rutte  1  

2. Lokale issues (alleen GR) 22 11  

3. Beeld van elite-partij (rijk, niet 
sociaal,  etc.)  

10 5 

4. Overige algemene 
opmerkingen  

18 9 

5. Campagne 6 3  

6. Overige specifieke 
opmerkingen  

4 2 

7. Tactisch/strategisch 2 1  

2. De koers en visie (of gebrek daaraan) spelen de belangrijkste rol in de 
oordeelsvorming voor zowel onvoldoende als voldoende. Ook bij het 
algemeen oordeel over de VVD spelen de leiders/het leiderschap een 
belangrijke rol. 

Oordeel over VVD Gemiddeld 5,9 Laagste 3 Hoogste 
algemeen  8  

Toelichtingen per Bij oordeel 1-5 Bij oordeel 6-7 Bij Totaal 
cluster (onvoldoende) (matig/voldoende) oordeel 

8-10 
(zeer 
goed)  

1. Duidelijkheid / visie / 12 11 2 25 
koers  

2. Leiders / leiderschap 9 7 1 17 
(personen)  
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2a. Verdonk  1  1 
2b. Rutte 1 1  2 
3. Tweespalt in partij 7 7  14 
4. Populisme 2 4  6 
5. Beeld van elitepartij 1 2  3 
6. Activiteiten en 
campagne  

1 

7. Overige 
algemeenheden  

2 19 21 

3. De inhoud van de VVD beoordeelt men matig tot voldoende, wat vooral 
gedreven wordt door de duidelijkheid en visie die uiteenlopend wordt 
beoordeeld. Daarnaast lopen de meningen uiteen, gedreven door een 
verscheidenheid aan factoren. Kortom, inhoudelijk programma speelt geen 
hoofdrol in de algemene beoordeling, maar verdient meer richting. 

Oordeel over VVD Gemiddeld 6,3 Laagste 3 Hoogste 
programma  9  

Toelichtingen per Bij oordeel 1-5 Bij oordeel 6-7 Bij Totaal 
cluster (onvoldoende) (matig/voldoende) oordeel 

8-10 
(zeer 
goed)  

1. Duidelijkheid/visie/ 4 10 5 19 
koers  

2. Leiders / leiderschap 4 4 
(personen) 

3. Tweespalt in partij 1 1  2 
4. Populisme  
5. Beeld van elitepartij / 1 1 2 4 
weinig sociaal  

6. Specifieke thema's 3 1  4 
7. Economisch / 1 1 2 
financieel  

8. Overige 2 10 10 22 
algemeenheden  

4. Mark Rutte scoort nipt onvoldoende als lijsttrekker bij de niet-VVD-leden, wat 
voor een groot deel door de respondenten verklaard wordt door zijn uitstraling 
en zwakke leiderschap. Duidelijkheid en geloofwaardigheid bezorgen hem 
goede scores. Dit beter uitnutten kan hem helpen in het verbeteren van zijn 
beeld naar buiten. 

.4 
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Oordeel over VVD Gemiddeld 5,7 Laagste 1 Hoogste 
lijsttrekker (Mark 9 
Rutte)  

Toelichtingen per Bij oordeel 1-5 Bij oordeel 6-7 Bij Totaal 
cluster (onvoldoende) (matig/voldoende) oordeel 

8-10 
(zeer 
goed)  

1. Charisma/ uitstraling 12 3  15 
2. Kracht van 6 3 9 
leiderschap  

3. Specifiek jonge 6 8 14 
uitstraling  

4. (On)geloofwaardig / 4 11 3 18 
(on)duidelijke 
boodschap  

5. Inhoudelijk /visie 3 4 1 8 
6. Links profiel 1  1 
7. Rechts profiel 1  1 
8. Context van partij 1 1 1 3 
9. Overige 12 12 
algemeenheden  

5. De liisttrekkerscamoaane wordt veel aanaehaald als dataene dat een enorme 
imDact had OD de (neaatieve) beeldvormina. met name in de oeriode  na  de  
zomer. 
Zowel de opmerkingen over de lijsttrekkercampagne zelf, als de 
lijsttrekkercampagne—gerelateerde opmerkingen bij de oordelen over de 
Tweede Kamercampagne tonen aan dat deze een enorme impact heeft 
gehad. De positieve uitstraling van het begin van de campagne, inclusief de 
opiniepeilingen, hebben een enorme na-echo gehad op de algehele 
beeldvorming van de VVD. 

6. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt beoordeeld als dik 
onvoldoende. Meest genoemde reden daarvoor is de tweespalt in de partii, de 
strijd van Rutte versus Verdonk die maar door ging. 

Oordeel over Gemiddeld Laagste 1 Hoogste 
campagne Tweede 4,8 7 
Kamerverkiezingen  

Toelichtingen per cluster Bij oordeel 1-5 Bij oordeel 6-7 Bij Totaal 
(onvoldoende) (matig/voldoende) oordeel 

8-10 
(zeer 
goed)  
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1. Tweespalt I strijd 
Rutte-Verdonk  

15 4 

2. Lijsttrekker zelf 3 - 

3. Positionering van 
partij (duidelijk I kracht)  

5 5 

4. (Niet) op eigen kracht 3 3  

5. Overige 
algemeenheden  

10 6 

7. Het liberalisme als ciedachtegoed steekt kop en schouders bovenuit in de top 
van meest aenoemde sterke ounten van de VVD. 

Meest genoemde sterke punten VVD  
1. liberalisme (vrijheid en 
verantwoordelijkheid)  

41 x genoemd 

2. duidelijkheid 8x 
3. financieel economisch beleid 7x 

Realisme 4 
Ondernemerschap 4 
Vreemdelingenbeleid 4 
Continuiteit (geen gedraai) 4 
Verdonk 3 
Leiders I politici 3 
Rechts van midden 1 
Bestuurlijk goed 1 
Durf 1 
Open sfeer 1 
Vooruitgang 1 
Overig, 5 

8. De top 3 van zwakke punten is meer verdeeld, waarbij het gebrek aan 
eenheid, het elitaire/weinig menselilke imago en de leiders/politici de lust 
aanvoeren. 

Meest genoemde zwakke punten VVD  
1. gebrek aan eenheid / tweespalt 16x genoemd 
2. elitair imago, gebrek aan 
menselijk/sociaal gezicht  

12x 

3. leiders / politici (ook oud-politici) lix 

(on)duidelijk, onzichtbaar, 
onherkenbaar  

8x 

Vreemdelingenbeleid 4 
Marktwerking 3 
Gebrek milieu 2 
Verdonk 2 
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Rutte 2 
Rechts 2 
Links 1 
Populistisch 1 
Daadkracht 1 
Ouderwets 1 
Gebrek continuïteit 1 
Overig 15 

Conclusies  

Het beeld dat de buitenwacht van de VVD heeft, sluit goed aan bij het beeld dat 
de Commissie Dekker inmiddels heeft gevormd op basis van de VVD-leden zelf. 
De Commissie concludeert dan ook dat de resultaten van dit onderzoek onder 
niet-leden, de opvattingen van leden voor het merendeel bevestigen. 

Wat opvalt in de resultaten is de positieve beleving van het liberalisme als 
gedachtegoed van de VVD. Dit is voor de meerderheid van de respondenten een 
uitgesproken sterk punt. Ook het verkiezingsprogramma biedt voldoende 
positieve aanknopingspunten. Kortom, de VVD kan kracht ontlenen aan haar 
inhoudelijke basis. 

Het belangrijkste zwakke punt dat respondenten noemen is de tweespalt in de 
partij en de daaraan gekoppelde beleving van gebrek aan duidelijk leiderschap. 
Dit is de meest genoemde reden om geen VVD te stemmen. 
Daarnaast heeft de VVD voor een deel van de respondenten ook gebrek aan 
visie en duidelijkheid, al is er ook een (kleiner) deel van de respondenten dat de 
VVD juist wel herkent op zijn duidelijkheid en visie. 

De kritiek van niet-leden op de beleving van tweedeling binnen de partij komt 
sterk naar voren. Het wordt door het merendeel van de respondenten 
aangevoerd als aanleiding voor onder andere de slechte Tweede Kamer 
verkiezingscampagne, het negatieve beeld van de VVD nu. De aanbevelingen 
die de respondenten voor de toekomst doen, gaan dan ook vooral over het beeld 
van eenheid, leiderschap en algemene uitstraling. Tips variëren van wees meer 
jezelf' tot 'één leider/één stem' en 'meer lef tonen'. Een van de respondenten 
vatte het mooi samen 'om een sprong te maken, moet je soms eerst een stap 
naar achteren zetten'. 
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