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AAN DE BESTUREN VAN GEMEENTELIJKE AFDELINGEN 

Geacht afdelingsbestuur, Den Haag, 21 mei '91 

1. Bij de viering van hot tienjarig bestaan van het CDA op 2. Bouwstenen verzamelen die leiden tot de keuze van een 
het jubileumcongres van 27 oktober 1990 is een nieuw bepaalde partij-politieke actie door uw Afdeling/Kamer- 
partij-politiek thema voor de komende jaren aan gekon- kring, zoals in het tweede deel van het rapport aan gege- 
digd: 'Politiek dicht bij mensen'. Om hieraan inhoud te ven. 
geven is dooreen werkgroep onder leiding van de  Gelder-  Het Partijbestuur beveelt aan op zowel het niveau van de 
se Provinciale Afdelingsvoorzitter Van Laarhoven een rap- Kamerkringen als de Afdelingen een discussie met leden 
port vervaardigd. Doelstelling van deze commissie was: aan te gaan over dit eerste gedeelte, met de duidelijke 
het vergroten van de betrokkenheid van CDA-leden en intentie de conclusies van die discussie ook om te zetten 
CDA-geïnteresseerden, het versterken van de politiek als in partij-politieke actie, of anders gezegd: 'Het woord bij 
maatschappelijke beweging en het aantrekkelijker maken de daad voegen 
van de politiek. Dit alles vanuit het motto: 'Politiek dicht bij 5. Het tweede gedeelte van hot rapport bevat een viertal 
mensen'. Daarbij heeft de commissie aansluiting gezocht leidraden die als model kunnen dienen voor partij-politie- 
bij de conclusies van eerdere partijdiscussies met betrok- ke actie. Van Kamerkringen en Afdelingen wordt ver- 
king  tot de rapporten ,,Appèl en Weerklank'Ç ,,Bestuurljke wacht dat zij één of meer van deze leidraden kiezen, om 
vernieuwing in een verantwoordelijke samenleving", daarmee aan de slag te gaan. 
,,Vrouwen en mannen van do partij", en hot ,,Drieluik Duidelijk is dat een Kamerkring of Afdeling niet alles togo- 
Dienstverlening", lijk kan oppakken; prioriteitstelling en fasering zijn nodig. 
2. Het rapport dat u hierbij ontvangt is in partij-politiek Enkele opvallende punten uit deze leidraden zijn: 
opzicht een uniek stuk. Om niet te blijven steken in de Voor de partij-politieke actie wordt een meerjarige perio 
discussie over het functioneren van de politiek, bevat het voorzien. De keuze van één bepaalde leidraad is afhanke- 
een groot aantal praktische handvaten. Het rapport onder- lijk van de analyse die de Afdeling van tevoren heeft 
scheidt zich van eerdere publicaties door het feit dat het dit gemaakt. Daarbij zullen ook de sterke en zwakke punten 
keer niet een partij-politieke discussie beoogt, maar in de van het functioneren van de Afdeling aan de orde moeten 
eerste plaats 'partij-politieke actie'. De opzet van het rap- komen. 
port sluit hier duidelijk bij aan. Zowel op landelijk als Kamerkringniveau heeft het Partij- 
3. Het eerste gedeelte bevat een analyse waarbij het ver- bestuur zich voorgenomen bij de uitvoering van deze actie 
sterken van het politiek functioneren van het CDA wordt te voorzien in een goede en duidelijke ondersteuning. 
geplaatst in de bredere context van afnemende politieke 6. Hiertoe wordt een werkgroep 'uitwerking en begelei- 
betrokkenheid en de redenen die daaraan ten grondslag ding'in hot leven geroeppn die vanuit het landelijke niveau 
liggen. Het Partijbestuur ziet op grond van dit eerste deel concrete ondersteuning verleent in de zin van presenta- 
een aantal belangrijke actiepunten:  ties,  inleidingen en het geven van organisatorische advie- 
- Het verder richten van de Organisatie van de partij in de zen en bijstand. Daarnaast wordt op een groot aantal 
richting van dienstverlening aan leden en kiezers (om- punten van het rapport de inschakeling van het Steenkam- 
buds  functie). In dit kader zijn op landelijk niveau reeds een pinstituut beoogd, waarmee thans overleg gaande is. Hier- 
aantal organisatieveranderingen doorgevoerd; lijnen die over is vanuit de Kamerkring inzet van de vormingsconsu- 
verder doorgetrokken kunnen worden. lenten een belangrijk gegeven. Daarnaast wordt per Ka- 
- Het vergroten van de toegankelijkheid van politieke merkring bezien hoe op dat niveau een en ander organisa- 
besluitvorming en de herkenbaarheid van de christen-de- torisch tot stand kan komen. 
mocratische politicus. 7. Planning: u ontvangt dit rapport eind mei opdat u voor 
- Meer mogelijkheden creëren voor een daadwerkelijke het volgende seizoen rekening kunt houden met een 
inbreng van de burger in het politieke besluitvormingspro- tal activiteiten die hieruit voortvloeien. 
ces. De bedoeling is dat over het eerste gedeelte direct na de 
- In partijpolitieke activiteiten meer inspelen op interna- zomer wordt gesproken, zodat de conclusies van deze 
tionale ontwikkelingen die de burger steeds meer in zijn discussie op de najaarspartijraad van 23 november hun 
directe bestaan beginnen te raken. neerslag kunnen vinden in een resolutie. In de tweede 
- Het verder versterken en herkenbaar maken van chris- plaats vormt deze discussie een aanzet voor de partij-poli- 
ten-democratische inspiratie in het politieke functioneren tieke actie die zich overdo komende jaren zal moeten gaan 
van het CDA in de jaren '90. uitstrekken. Voor de, overigens niet al te zwaar opgetuig- 
- Het optimaal benutten van bestaande middelen en het de, discussie over het eerste deel is tijd tot half oktober, 
creëren van nieuwe wegen tot het afleggen van verant- waarna de resultaten via de Kamerkringen bij het landelij- 
woordeljkheid aan de burger, zowel binnen de partij-poli- ke secretariaat zullen worden verwerkt, in de vorm van een 
tiek als in bestuurlijke opzicht (nieuwe netwerken). 7çpolutie. In september zal ook de begeleidingscommissie 
4. Aansluitend op deze hoofdpunten zijn bij het eor.te Th4A)tart gaan, waarover u nader wordt geïnformeerd. 
gedeelte een aantal discussiovragen(zie middenkthn) W?'Wensen  u met de uitvoering van dit rapport veel suc- 
gevoegd, die een tweeledig doel hebben: ( ( ces) ?' 
1. Voor de partij als geheel een aantal consequents\e Ho91achtend, 
formuleren die later in een Partijraad-resolutie van Velzen Cees Brommer 
vastgesteld. - BIBLIOTHEEK  RU  GRONINGEN partijsecretaris 
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Bestelwijze 
,,Politiek dicht bij mensen" is te bestellen door 1 5,— per exemplaar (inclusief portikosten) over te maken op 
gironummer 871441 van de BDU o.v.v. ,,Politiek dicht bij mensen" en het aantal exemplaren. Bij een afname van 
meer dan 10 exemplaren kost het rapport 1 4,75 per stuk (incl. porti).Na ontvangst van de betaling ontvangtu het/de 

rapporten binnen een week thuis. 

INLEIDING 

Het CDA wil een wervende en herkenbare politieke partij zijn die haar verschillende doelgroepen (leden, kiezers, 

organisaties,  etc.)  zo goed mogelijk en zo breed mogelijk bij het voorbereiden, bepalen, uitvoeren en verdedigen van 
politieke standpunten betrekt. Meer nog: het betrekken van al die mensen bij politieke besluitvormingsprocessen staat bij 
het CDA hoog in het vaandel. Het is bovendien van belang de betrokkenheid bij het politieke systeem in meeralgemene zin 
te vergroten. Het gaat dan vooral om de werking van het systeem en de vraag waar welke verantwoordelijkheden liggen. 
Bovenal moeten besluitvormingsprocessen absoluut helder en duidelijk zijn, zodat beslissingen beter gedragen kunnen 
worden. Daarom moet er steeds weer verduidelijkt en uitgelegd worden. 

Meedenken en meedoen zijn beide vormen van politieke betrokkenheid, die onderling sterk van elkaar verschillen. Er zijn 
overigens vele tussenliggende mogelijkheden om aan de politiek deel te nemen op de schaal van het meedenken tot het 
meedoen. Daarop moet worden ingespeeld en politici of politieke partijen die dichtbij de mensen willen opereren moeten 
er rekening mee houden. Het gaat in wezen om de verandering van de gehele politieke cultuur. Mensen moeten door de 
politiek serieus genomen worden en omgekeerd. Daardoor moet de betrokkenheid bij en de wervingskracht van het CDA 

vergroot kunnen worden. 
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Op 9 maart 1990 heeft het Partijbestuur van het CDA een 
werkgroep ingesteld met het doel: ,,een nadere invulling 
te geven aan de conclusies van het rapport ,,Appèl en 
Weerklank", het ,,Drieluik dienstverlening" en concrete 
handvaten te geven voor de vergroting van de slagkracht 
van kamerkringen en afdelingen". Voorts werd verzocht 
ook de uitkomsten van de nota ,,Bestuurlijke Vernieuwing 
in de verantwoordelijke samenleving" en van het rapport 
over positieve aktie ,,Vrouwen en mannen van de partij" te 
betrekken bij de werkzaamheden. 
Alhoewel het Partijbestuur met de doelstelling en tevens 
in de verdere omschrijving van de opdracht heeft aange-
geven dat het vooral een stuk met concrete richtlijnen en 
voorstellen moest worden en niet met lange discussies, 
heeft de werkgroep toch de behoefte gevoeld om met 
name in de eerste drie hoofdstukken enige opmerkingen te 
maken die het belang van een versterking van het politiek 
functioneren van het provinciale en gemeentelijke niveau 
onderstrepen. Niet alleen de steeds lager wordende op-
komst bij verkiezingen of het te kleine deel van de Neder-
landse bevolking dat lid is van een politieke partij, maar 
ook de wijze waarop in Nederland politiek bedreven wordt 
en een aantal politieke kwesties buiten Nederland, geven 
de noodzaak hiervan aan. 

De hoofdstukken 5 t/m 9 beschrijven een aantal leidraden die gebruikt kunnen worden om het politiek functioneren van het 
CDA te versterken en daardoor onze politiek dichter bij mensen te brengen. Ervan uitgaande dat een Afdeling slechts met 
één of twee leidraden aan het werk kan gaan, zijn in deze hoofdstukken sommige elementen op meerdere plaatsen 
verwerkt. 

De werkgroep heeft gepoogd de tekst van het rapport zo te stellen dat de gedachten die aangedragen worden gemakkelijk 
in praktijk te brengen zijn. Daarbij is zij zeer geholpen geweest door de resultaten van de enquête onder alle gemeentelijke 
afdelingen en door de gesprekken die met vertegenwoordigers van een tiental afdelingen zijn gevoerd. Met name de hoge 
respons op de enquête (200 van de 700 afdelingen) heeft ons bevestigd in de verwachting dat het onderwerp dat in dit 
rapport wordt behandeld, zich kan verheugen in een grote belangstelling in het land. 
Overigens zijn de opmerkingen die betrekking hebben op de versterking van het politiek functioneren van het CDA op 
nationaal niveau niet in dit rapport opgenomen maar per separate notitie aan het Partijbestuur gestuurd. 
In de werkwijzer in het middenkatern worden enkele handvaten opgesomd die kunnen bevorderen dat kamerkringen en 
afdelingen op een adequate wijze met dit rapport om kunnen gaan, zodat hun politiek functioneren inderdaad versterkt 
wordt. Van iedere CDA-bestuurder of -vertegenwoordiger mag verwacht worden dat tenminste deze werkwijzer en een 
leidraad uit het rapport gelezen worden. 

De werkgroep was samengesteld uit: 
L. Bolsius, Secretaris Kamerkring Rotterdam, lid CDJA 
B. van Dam, Vice-voorzitter regio West-Brabant 
J.S.J. Hillen, Lid Tweede Kamer 
H.J. Kaiser, Burgemeester van Margraten en lid Algemeen Bestuur Provinciale Afdeling Limburg 
G. van der Laan, Voorzitter Gemeentelijke Afdeling Alphen aan den Rijn 
J.F. de Leeuw, Lid Tweede Kamer, oud-voorzitter CDJA 
J. van der Ploeg, Oud-Gedeputeerde Groningen 
R. Raghoe, Raadslid gemeente Nijmegen, lid ICB  
mw.  S. Roelofs, Voorzitter Afdeling Den Bosch 
W.J. Stolte, Voorzitter Kamerkring Den Haag, lid Partijbestuur  
mw.  H.J. van de Streek, Secretaris Kamerkringcampagneteam Utrecht 
E. Wermuth, Voorzitter Kamerkring Amsterdam  
mw.  E. Wilmink-Bakker, Gemeenteraadslid Hardenberg en lid CDA-Vrouwenberaad 
Th.E.M. Wijte, Burgemeester van Budel 
J.P.R.M. van Laarhoven, (voorzitter) Voorzitter Provinciale Afdeling Gelderland, lid Partijbestuur 
R.J. van Ark, (secretaris) CDA-Partijvoorlichter 
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DEEL I A NA L YSE EN DISCUSSIE 
HOOFDSTUK 1 

VERSTERKING VAN HET 
POLITIEK FUNCTIONEREN 

1.1 Invloed en macht 

1.1.1 Inleiding 

De ontwikkeling van de mensen en 
van de samenleving is een complex en 
dynamisch proces, dat zich niet ge-
makkelijk door één bepaalde kracht 
laat beïnvloeden, dus ook niet door de 
politiek. De betrekkelijkheid van de 
maakbaarheid van de samenleving is 
de laatste jaren duidelijk genoeg ge-
bleken. Die betrekkelijkheid is boven-
dien geweldig toegenomen door de 
steeds intensievere internationale sa-
menhang. Toch is er wel degelijk spra-
ke van wederzijdse invloed tussen po-
litiek en samenleving. De politieke  

agenda wordt voornamelijk ingevuld 
van buitenaf, door de veranderingen 
in de samenleving. Anderzijds bepa-
len de wijze van afhandeling van de 
problemen en de toonzetting van het 
politieke dispuut voor een niet onbe-
langrijk deel de inhoud en inkleuring 
van de maatschappelijke discussie. 
Die discussie is vervolgens van grote 
invloed op de meningsvorming van - 
groepen- burgers. Kortom, de politiek 
heeft bepaald wel invloed op de sa-
menleving. Veel van de ontwikkelin-
gen mogen gegeven zijn, en buiten de 
macht van politici zich aanbieden, Po-
litieke partijen dragen duidelijk verant-
woordelijkheid voor de wijze waarop 
de eigen samenleving omgaat met de 
internationale trends. Politieke partij-
en zijn als dirigenten, die, gegeven 
orkest en partituur, zelf interpreteren  

en hun cadans toevoegen. Zo voorzien 
zij de compositie van een eigen stem-
pel. 

1.1.2 Neergang en opgang van de 
christen-democratie 

Veel veranderingen zijn dus breder 
dan regionaal of nationaal. Met name 
de steeds intensievere massacommu-
nicatie heeft bijgedragen aan een gro-
tere eenvormigheid, aan een naar el-
kaar toegroeien van culturele en ideo-
logische verschillen. Toch kunnen, zo-
als gezegd, specifieke nationale facto-
ren herkenbaar invloed hebben, zodat 
de uitwerking van internationale be-
wegingen nationaal verschillend uit-
pakt. De jaren '60 en '70 bijvoorbeeld 
zijn in West-Europa jaren van sociale 
dynamiek en verandering geweest. 

De christen-democratie werd ten tijde van het kabinet-Den Uyl beschouwd als een uitdovend fenomeen dat vermalen zou worden tussen 
liberalisme en socialisme. (Foto ANP) 
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Maar de Nederlandse samenleving is 
in die jaren aanzienlijk méér veran-
derd dan die van vele landen om ons 
heen. Er waren blijkbaar authentiek 
Nederlandse factoren in het spel. Een 
tamelijk kerkse natie met nogal strikte 
normen ontwikkelde zich in korte tijd 
tot een meer vrijgevochten natie, met 
een opvallende tolerantie ten opzichte 
van -tot dan toe- afwijkend gedrag. De 
christelijke normstelling scheen zijn 
greep op de samenleving te verliezen, 
ook in de politiek. In de Staten-Gene-
raal nam het aantal christen-democra-
tische leden geleidelijk af. Was dit een 
bewijs voor of verklaarde dit een ver- 
mindering van invloed? In diezelfde 
twintig jaar hebben christen-democra- 
tische partijen opvallend genoeg zon- 
der onderbreking deel uitgemaakt van 
het kabinet. Zij waren op de voorste rij 
onverminderd betrokken bij wet- en 
regelgeving. Zij hadden dus tevens 
prominent toegang tot de maatschap- 
pelijke discussie. Hoe kon men tegelijk 
zijn positie houden en toch invloed 
verspelen? 

1.1.3 Uitgangspunten 

Die periode was voor de christen-de-
mocratie inderdaad tegelijk een perio-
de van crisis. Weliswaar deel uitma-
kend van de macht was men aanzien-
lijk minder in staat de eigen uitgangs-
punten uit te dragen in opinievorming 
en wetgeving dan in de jaren ervoor. 
Men wist er moeilijk raad mee. Door 
mee te buigen met de concurrerende 
politieke krachten werd de herken-
baarheid van de eigen identiteit nog 
verder verminderd. Kenmerkend was 
het kabinet-Den Uyl (1973-1977), waar 
slechts twee van de drie CDA-partijen 
aan deelnamen, zonder dat hun inhou-
delijke inbreng door de coalitiepart-
ners overigens al te zeer werd verwel-
komd. De christen-democratie werd in 
die jaren beschouwd als een onvermij-
delijk uitdovend politiek fenomeen, 
een anachronisme dat zou worden 
vermalen tussen het polariserend so-
cialisme en liberalisme. In zo'n klimaat 
is het héél moeilijk opnieuw invloed te 
krijgen op de maatschappelijke pro-
cessen. Ook achteraf is het moeilijk te 
verklaren dat Nederland in de jaren '60 
en '70 een forsere omwenteling heeft 
doorgemaakt dan andere landen om 
ons heen. Het argument lijkt verdedig-
baar dat het aanzienlijk verminderen 
van het christen-democratische te- 

genwicht in het Nederlandse politieke 
krachtenveld mede de ruimte heeft ge-
maakt voor een maatschappelijke opi-
nievorming die zich allengs verwijder-
de van de traditionele christelijke 
waarden en normen. Maurice de Hond 
voorspelde in die dagen een gestage 
en niet meerte stoppen electorale ach-
teruitgang van de christen-democra-
tie. De ontwikkeling is geheel anders 
gelopen. In de jaren '80 heeft de chris-
ten-democratie haar stevige plaats in 
het maatschappelijk bestuur kunnen 
uitbouwen, terwijl ditmaal liberalisme 
en socialisme in de problemen geraak-
ten. Een analyse van de oorzaken valt 
buiten het bestek van dit rapport. Maar 
men kan aannemen dat de onzeker-
heid van de economische crisis en 
daartegenover de prominente en sta-
biele aanwezigheid van het gefuseer-
de CDA, de kwaliteit van zijn leider-
schap en de vitaliteit van de christelij-
ke waarden belangrijke factoren zijn 
geweest. De opleving van de chris-
ten-democratie maakte dat haar uit-
gangspunten in de maatschappelijke 
discussie sindsdien serieuzer worden 
gewogen. Zij krijgen dus ook in de 
opinievorming een grotere plaats. De 
discussie over de verantwoordelijke 
samenleving is breed opgepakt. Het 
CDA is in de jaren tachtig weer leidend 
geworden in de politieke discussie. 

1.1.4 Inhoudelijke versterking 

De samenleving is niet zozeer maak-
baar door de politiek. Maar de bewe-
gingen in het politieke krachtenveld 
zijn wel degelijk van invloed op het 
maatschappelijke denken. De ontwik-
keling in de samenleving is daarmee 
niet een autonoom proces, waar de 
politiek zo goed en zo kwaad als het 
gaat op moet inspelen, of zich door 
moet laten leiden. Indien men er in 
slaagt maatschappelijk gewicht en 
prestige te geven aan het eigen ge-
dachtengoed schept men mede het 
klimaat waarin men de invloed op de 
meningsvorming en de wetgeving kan 
veilig stellen of vergroten. Het blijvend 
deel uitmaken van de regering heeft 
de christen-democratie zonder twijfel 
geholpen bij het herwinnen van een 
zware plaats in het maatschappelijk 
proces. Maar de prijs moest intussen 
worden betaald in geringere herken-
baarheid van de eigen uitgangspun-
ten voor groepen in de samenleving  

gedurende een aantal jaren. Dat gold 
voor beleid en wetgeving. Het gold 
evenzeer voor de maatschappelijke 
discussie, en dus ook voor de me-
ningsvorming in de hoofden en harten 
van vele burgers. Wellicht hebben de 
flankerende partijen de internationale 
trend van die jaren meer als steun in 
de rug ervaren dan de christen-demo-
cratie. Maar er is waarschijnlijk een 
duidelijke relatie tussen de neer- en 
opgang van de christen-democratie in 
de laatste vijfentwintig jaar en de veel-
al niet direct christelijk geïnspireerde 
maatschappelijke thematiek in de hui-
dige Nederlandse samenleving. Als 
van een antennemast een tuidraad 
breekt, gaat de paal overhellen naar de 
andere zijde. 

1.1.5 Meningsvorming 

Frappant blijft dat de CDA-partijen de 
formele machtsposities in de afgelo-
pen vijfentwintig jaar min en later 
vooral méér hebben kunnen behou-
den. Maar zij waren in een belangrijke 
periode onvoldoende in staat macht in 
invloed te vertalen. Macht en invloed 
liggen niet per definitie in elkaars ver-
lengde. Het nastreven van macht is 
wellicht politiek meer voor de hand 
liggend. Het wordt in ieder geval eer-
der met politiek in verband gebracht. 
Toch is macht ideologisch gezien in 
een democratie van minder belang 
dan invloed. Het hebben van invloed 
op de meningsvorming is van meer 
belang voor het bereiken van de ge-
stelde idealen. Men kan de stelling 
verdedigen dat de PvdA, buiten de 
regering, in de besproken periode tot 
aan halverwege de jaren '80 in verhou-
ding veel invloed heeft gehad op de 
maatschappelijke opvattingen. Mis-
schien wel meer dan het CDA in de 
regering. Uiteindelijk gaat het om een 
synthese van beide, van invloed en 
van macht. Met invloed kan men 
werken aan een -breed- draagvlak 
voor acceptatie van beleid, ook als dit 
beleid noodzakelijkerwijs impopulair 
moet zijn. In een democratie is macht 
alleen daarvoor niet voldoende. Aan 
de andere kant leidt invloed zonder 
macht toch tot mindere resultaten dan 
gewenst, en uiteindelijk tot frustratie 
en verdeeldheid. Zoals de PvdA in 
haar interne discussie tobt met de 
vraag hoe men met behoud van de 
eigen program-prioriteiten tot consis-
tente regeringsdeelname kan komen 
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Het hebben van invloed op de meningsvorming is van groot belang 
voor het bereiken van de gestelde idealen. 

christelijk-sociale politiek, maar ook 
door de werkers in het veld beter uit te 
rusten voor die zijde van het politieke  
métier.  Het verzwaren van het accent 
op de inhoud vergroot uiteraard de 
risico's op politieke conflicten, zowel 
intern als extern. Maar zonder dat is 
het CDA op termijn onvoldoende 
weerbaar in het maatschappelijk de-
bat. 

1.1.6 Pragmatisme versus 
ideologie 

over een langere periode; zo is voor 
het CDA de vraag relevant of men niet 
de neiging heeft de eigen opvattingen 
al te gemakkelijk te relativeren. For-
meel ter wille van het bestuurlijk com-
promis en het maatschappelijk draag-
vlak, maar materieel te vaak tot be-
houd van de bestuurlijke posities. Dat 
is een probleem voor het CDA op alle 
bestuurlijke niveaus. Versterking van 
het politiek functioneren betekent 
voor het CDA dan ook met name een 
bezinning op de wijze waarop men zijn 
inhoudelijke inbreng in de maatschap-
pelijke discussie en dus zijn invloed op 
de gesteldheid van de samenleving 
kan vergroten. Nu de kruitdampen van 
de laatste vijfentwintig jaar zijn opge- 

Ll~ 
fil  

trokken is de uitgangspositie van het 
CDA in principe gunstig. Het bezit een 
omvangrijk electoraat en het heeft een 
zekere leiding in de maatschappelijke 
discussie. De laatste jaren hebben een 
aantal fundamentele partijpolitieke 
discussies daar zeker toe bijgedragen. 
Hetgeen overigens niet wil zeggen dat 
de Nederlandse samenleving thans 
een erg markant christen-democra-
tisch accent heeft. Er is nog veel werk 
te verrichten. Daarom is het dringend 
geboden te werken aan het toenemen 
van de invloed van de christen-demo-
cratie in de politieke, journalistieke en 
maatschappelijke discussies, onder 
meer door het formuleren en verder 
ontwikkelen van een moderne 

De verdere versterking van de inhou-
delijke oriëntatie is bovendien gebo-
den, gezien de aard en omvang van de 
problemen die van buiten op ons afko-
men. Het politiek functioneren wordt 
niet versterkt als men zich beperkt tot 
het pragmatisch afwegen van belan-
gen, leidend tot vage of onbegrijpelij-
ke bestuurlijke compromissen waarbij 
de rekening nogal eens wordt doorge-
schoven naar de toekomst of naar de 
burger. Wanneer in de politieke dis-
cussie overtuiging en emotie hun 
plaats verliezen aan de bleke redelijk-
heid van het bestuurlijk veronderstel-
de gemeenschappelijk belang, dan 
verliest de burger zijn herkennings-
punten in het beleid en raakt men nog 
meer op afstand van het bestuur. Men 
communiceert daar dan nog slechts 
mee in procedures over enkelvoudige 
zaken; een ontwikkeling die nu reeds 
aan de gang is. Nederland staat zoals 
gezegd aan het begin van een nieuwe 
en belangrijke fase in zijn ontwikke-
ling. Op veel terreinen zijn er beslis-
sende veranderingen zichtbaar met de 
jaren die achter ons liggen. Er moeten 
heel ingrijpende besluiten worden ge-
nomen als gevolg van met name inter-
nationalisering (EGl), verandering in 
mondiale verhoudingen, nieuwe vei-
ligheidsvraagstukken, toenemende 
migratie en omvangrijke milieupro-
blemen. Tegelijk kan men constateren 
dat de conditie van het politiek bestuur 
binnenslands niet geweldig is, terwijl 
de afstand tussen burger en bestuur te 
groot is geworden. Versterking van 
het politiek functioneren is ook daar-
om dringend geboden. Dat gaat ver-
der dan het veranderen van onderde-
len van onze staatsinrichting. Het is 
van het grootste belang de mensen 
weer veel meer hun eigen verant-
woordelijkheid te laten beleven voor 
de samenleving waarvan zij deel uit- 

RAPPORT ,,POLITIEK DICHT BIJ MENSEN" 



maken. Het is in het belang van nie-
mand als men alleen nog maar gaat 
voor de eigen kansen. Dan zijn er uit-
eindelijk geen winnaars, alleen verlie-
zers. Het politieke bestuur in een de-
mocratie vindt zijn legitimering in een 
dialoog met de burgers, waarbij het 
contact van beide zijden warm wordt 
gehouden. Het is vandaag niet druk op 
die lijn. Maar grote problemen dienen 
zich aan, en die van vandaag kunnen 
we al nauwelijks oplossen. De politiek 
is aan versterking toe. 

1.2 Opdracht van het CDA-
Partijbestuur 

1.2.1 Inleiding 

Ook voor het CDA geldt dat de partij 
thans voor de expliciete uitdaging 
staat om zelf de kwaliteit van haar 
functioneren te verhogen. De partij 
neemt een toonaangevende plaats in 
de bestuurssectoren van onze dyna-
mische samenleving in. Wil zij haar 
functie optimaal kunnen uitoefenen 
dan is een voortdurende confrontatie 
met veranderingen om haar heen ver-
eist. Dit geldt niet alleen voor het CDA. 

Sluit een politieke partij zich af van 
haar omgeving dan stoot de omge-
ving op den duur dit organisme onher-
roepelijk af, omdat het geen functie 
meer heeft. Het betekent dat levende 
politieke partijen zich steeds bevinden 
in een proces van actie, reactie en aan-
passing. Veelal vindt dat zijn weerslag 
in programmatische bijsturing, soms 
in principiële herijking en reorganisa-
tie. Een voorbeeld van een majeure 
verandering op al deze drie fronten 
was het samengaan van CHU, KVP en 
ARP in het CDA. Het was een adequate 
reactie van de christen-democratie op 
de veranderde omgeving van de jaren 
zestig en zeventig. De nieuw gevorm-
de politieke partij, het CDA, heeft 
sindsdien aan politieke invloed in de 
samenleving gewonnen. Die operatie 
is geslaagd, maar de dynamiek van de 
maatschappij blijft dwingen tot alert-
heid en bereidheid tot heroverweging. 
Momenteel is de aansluiting van de 
politieke partijen bij de mensen in de 
samenleving in het geding. Van meer-
dere kanten is er recentelijk op gewe-
zen dat de politieke partijen zich het 
afgelopen decennium zijn gaan op-
stellen als kanalen waarlangs burgers 
hun wensen en verlangens kenbaar 
maken die zij vervolgens onkritisch 
gehonoreerd zien in aansporingen 
aan het adres van de overheid (Fran-
ken, H., Preadvies aan de vaste kamer- 

commissie voor Binnenlandse Zaken 
van de Tweede Kamer over het rap-
port van de commissie-Deetman, Lei-
den, 1991, p.  18). De partijen zijn 
daardoor in steeds mindere mate een 
plaats voor debat en meningsvorming 
en steeds meer een onderdeel van de 
overheid geworden. Ook bij het CDA 
heeft het aanvankelijk sterk intern 
principieel-georiënteerde dispuut in 
de dagen van de fusie geleidelijk aan 
plaats gemaakt voor een bezinning op 
de relatie tussen politieke partij, over-
heid en burgers. Het is een discussie 
die thans bijna elke politieke partij be-
zighoudt. Een beginselpartij als het 
CDA legt daarbij het accent op een 
actuele vertaling van de grondslag en 
komt zo tot de formulering van het 
concept van de verantwoordelijke sa-
menleving. Andere, meer pragmati-
sche partijen, zoals D66 en de VVD, 
zoeken oplossingen veeleer in veran-
deringen van het bestuurlijke bestel. 
Hoofdthema van de jaren negentig is 
dus de cultuur van politiek bedrijven, 
de wijze waarop en de mate waarin de 
politieke partijen erin slagen volksver-
tegenwoordigend bezig te zijn, her-
kend en erkend door alle deelnemers 
aan het maatschappelijk proces: bur-
gers, maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven' en overheid. De drie 
daaraan gerelateerde thema's zijn: de 
actualiteit van de grondslag van poli- 

De totstandkoming van het in oktober '90 10 jaar bestaande CDA was een adequate reactie op de veranderde omgeving van de/aren '60 
en '70. (Foto Hans Hordlik) 
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tieke partijen, de inrichting van het 
politieke bestel en het functioneren 
van de partijen als intermediair tussen 
het politieke bestuur, de maatschap-
pelijke verbanden en de burgers. Op 
de eerste twee onderwerpen gaat dit 
rapport nadrukkelijk niet in. In het CDA 
wordt ruime aandacht gegeven aan 
programmatische discussie rondom 
het concept van de verantwoordelijke 
samenleving. Voorstellen voor veran-
deringen in het bestuursbestel zijn 
binnen het CDA dit jaar gepresenteerd 
door het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA, in het rapport ,,Publieke 
Gerechtigheid". Buiten de partij heeft 
de commissie-Deetman zich ermee 
beziggehouden in een studie naar de 
mogelijkheden van staatsrechtelijke 
vernieuwing. Dit rapport concentreert 
zich op het laatstgenoemde thema: 
het vraagstuk van de afstand tussen 
burger en politiek en de herijking van 
de positie van het CDA in dit span-
ningsveld. 

1.2.2 Formulering van de opdracht 

Op het bestuursweekeinde van 19 en 
20 januari 1990 sprak het CDA-Partij-
bestuur de wens uit de relatie tussen 
overheid, burgers en politieke partij 
specifiek met betrekking tot het CDA te 
bestuderen. Als aspecten van deze re-
latie werden genoemd: de mate van 
participatie van burgers aan proces-
sen in de samenleving; de afnemende 
animo zich in te zetten voor de publie-
ke zaak; de dalende opkomstcijfers bij 
algemene verkiezingen en het gevaar 
dat de bureaucratie en de technocratie 
in toenemende mate de wezenlijke be-
slissingen nemen. (Uit: ,,Enige conclu-
sies van het bestuursweekeinde d.d. 
19 en 20 januari 1990".) Op 9 maart 
1990 besloot het Partijbestuur tot de 
instelling van een werkgroep die deze 
problemen zou bestuderen en instru-
menten aanreiken ter versterking van 
het politiek functioneren van het CDA. 
Het Partijbestuur formuleerde de op-
dracht als volgt: 
1. Het vergroten van de betrokkenheid 
van CDA-leden en CDA-geïnteresseer-
den; het versterken van de politiek als 
maatschappelijke beweging en het 
aantrekkelijker maken van de politieke 
participatie. Alles omvattend motto is: 
politiek dicht bij de mensen. 
2. Het inspireren van gemeentelijke 
afdelingen door het aandragen van  

voorstellen om anders te gaan 
werken. 
3. In het werk van de werkgroep aan-
sluiting te zoeken bij de conclusies van 
,,Appèl en Weerklank", ,,Bestuurlijke 
Vernieuwing in de verantwoordelijke 
samenleving", ,,Vrouwen en mannen 
van de partij" en het ,,Drieluik Dienst-
verlening". 
In lijn van haar opdracht heeft de werk-
groep op grond van politiek weten-
schappelijke literatuur, bezoeken aan 
CDA-afdelingen en een enquete een 
verkenning gemaakt van hedendaag-
se verschijnselen die van grote bete-
kenis zijn voor de positiebepaling van 
het CDA in de komende jaren. De 
werkgroep ging hierbij uit van de ge-
dachte dat verhoging van de kwaliteit 
en herkenbaarheid van het politiek 
functioneren op alle niveaus van de 
partij alleen mogelijk is, indien duide-
lijk wordt onderkend voor welke uitda-
gingen de samenleving zich de ko-
mende jaren gesteld ziet. Pas als we 
dat beseffen is het mogelijk als partij 
daar in de dagelijkse praktijk van het 
politiek functioneren op te anticiperen 
en daarvoor antwoorden te zoeken. 

1.3 Inhoud 

In de hoofdstukken 2 en 3 van dit rap-
port wordt ingegaan op een aantal 
relevante nationale en internationale 
maatschappelijke ontwikkelingen die 
van grote invloed zullen zijn op ons 
denken en doen. Hoofdstuk 2 anäly-
seert met name de binnenlandse be-
stuurlijke verhoudingen. Hoofdstuk 3 
signaleert internationale ontwikkelin-
gen die voor ons van beslissend be-
lang zullen blijken te zijn. In hoofdstuk 
4 wordt een overgang gemaakt van 
analyse naar toepassing. Inbedding 
van de christen-democratie in het ge-
hele maatschappelijke leven staat in 
de toepassing centraal opdat kan wor-
den gewerkt aan een breed gedragen 
vormgeving van de samenleving naar 
christen-democratische snit. De 
hoofdstukken 5 tot en met 9 vormen in 
feite de toepassing. Samengevat naar 
onderwerp zullen praktische sugges-
ties worden aangereikt om het politiek 
functioneren van het CDA te verster-
ken. Achtereenvolgens komen leidra- 

den aan bod met betrekking tot het 
voeren van politieke discussie, de-ont-
wikkeling van verkiezingsprograms, 
het vergroten van de betrokkenheid 
van partijleden en kiezers, verbetering 
van de interne partij-organisatie en 
versterking van de contacten met 
maatschappelijke organisaties en de 
media. In de bijlage vindt u een sa-
menvatting van de resultaten van de 
door de werkgroep verrichte enquete 
in een aantal gemeentelijke CDA-af-
delingen. De werkgroep hoopt hier-
mee met name de gemeentelijke af-
delingen, maar ook andere partij-or-
ganen, instrumenten aan te reiken om 
de christen-democratische politiek 
dicht bij mensen te brengen; de poli-
tiek in een tijd van grote maatschap-
pelijke veranderingen een richtingge-
vende rol te laten spelen die burgers, 
maatschappelijke organisaties en po-
litiek bestel engageert en samenbindt. 
De jaren '90 vragen om een andere 
manier van politiek bedrijven dan we 
gewend waren: met communicatie als 
inspirerend devies. Het bedrijven van 
politiek is per definitie een activiteit 
die samen met anderen wordt verricht 
en die gebaseerd is op gezamenlijk 
gedragen waarden en motieven. 
Voorts is communicatie, zichtbaar in 
discussie en meningsvorming, bij uit-
stek het kanaal waarlangs de afstand 
tussen politiek en burgers kan worden 
verkleind. 
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De groei van de consumptie werd feitelijk vanzelfsprekendzon der dat men er voelbaar een 
hogere prijs voor betaalde. Dat werkte verslavend. (Foto Dijkstra en Zn.) 

HOOFDSTUK 2 

POLITIEK IN NEDERLAND 

2.1 Verzadiging en topzware 
overheid 

2.1.1 Inleiding 

De Nederlander beziet de overheid 
voornamelijk met de ogen van een 
consument. De produkten moeten 
overvloedig in aanbod zijn en zo laag 
mogelijk in prijs. Men realiseert zich 
nauwelijks dat men in een democratie 
mede-verantwoordelijkheid kan dra-
gen en dus ook draagt voor de uitein-
delijke overheidsprestatie. Bovendien 
zijn de verwachtingen ten aanzien van 
het overheidsprodukt hoog gespan-
nen, zoniet overspannen. Men ver-
wacht dat de overheid heel veel kwa-
len in de samenleving kan en ook moet 
oplossen. Aan die vervreemding van  

het democratisch bewustzijn hebben 
twee factoren wezenlijk meegewerkt: 
de meer dan overvloedige welvaart en 
een overheidsbestuur dat zich tamelijk 
pretentieus heeft gedragen. 

2.1.2 Gevolgen van groeiende 
welvaart 

De welvaart bracht groeiende reële 
inkomens tegen afnemende prestaties 
(automatisering, kortere werkweek). 
De groei van de consumptie werd fei-
telijk vanzelfsprekend, zonder dat men 
er voelbaar een hogere prijs voor be-
taalde. Zoiets werkt in hoge mate ver-
slavend. De welvaart bracht daarnaast 
individualisering. Saamhorigheid was 
immers niet langer nodig om econo-
misch te overleven. Het gevolg van 
individualisering is dat men zich al-
lengs minder verantwoordelijk gaat 
voelen voor de omgeving: ieder voor 
zich en de Staat voor ons  alien.  De 

overheid, politiek en ambtenarij, kre-
gen in de jaren van vooruitgang en 
optimisme de pretentie dat elk onder-
werp via redelijkheid en regeligheid 
door de overheid was op te lossen. Het 
heeft verwachtingen gewekt, die uit-
eindelijk niet waar te maken waren. Al 
met al hebben deze factoren bijgedra-
gen aan uitholling van het democra-
tisch besef bij veel mensen. Ja, zelfs 
bijgedragen aan een zeker cynisme 
tegenover het openbaar bestuur en 
het politieke oplossingsvermogen. De 
fractievoorzitter van het CDA in de 
Tweede Kamer, mr. drs. L.C.  Brink-
man,  verwoordde in het zomernum-
mer 1990 van Christen-Democratische 
Verkenningen de overdaad van wen-
sen van cie burgers. Na een half jaar 
fractievoorzitterschap constateerde 
hij dat zijn agenda overdadig gevuld 
was met vraagstukken van consump-
tie, subsidie, inkomensoverdrachten 
en dergelijke. Bovendien bemerkte hij 
een blijvende roep om meer werk en 
meer produktieve uitgaven, of om 
meer aandacht voor kerntaken als cri-
minaliteitsbestrijding. Met al deze 
maatschappelijke verlangens op tafel 
slaagt de overheid er maar moeilijk in 
de nodige prioriteiten te stellen. Er 
wordt zoveel gevraagd, terwijl onder-
tussen de kritiek op de traagheid en de 
bureaucratie van het overheidsappa-
raat luider en luider klinkt. Is onze 
overheid onder invloed van ons wen-
senpakket al met al niet wat topzwaar 
geworden, vroeg  Brinkman  zich af. Hij 
proefde achter de kritiek op het over-
heidsapparaat een geest van verzadi-
ging en gebrek aan interesse: ,,On-
geacht de kleur van het coalitiekabinet 
vallen kreten als, ach, ze doen maar...., 
morgen zien we wei weer....., het is 
toch één pot nat, of je nu Ruding of Kok 
hoort...", plus andere gemeenplaat-
sen". De verzadiging zag hij terug in 
de lage opkomst bij de Gemeente-
raadsverkiezingen van 1990 en in het 
dalende ledental van politieke partij-
en. Ook leidde het volgens hem naar 
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Voor de burger is de overheid een loket waar men de wensen deponeert zonder dat men zich bekommert om 

bredere afwegingen. bi 
gevoelens van eigenrichting, zoals: 
,,wanneer de overheid het niet voor 
mij regelt, regel ik het zelf wel, maar 
dan wel op mijn manier", waarbij de 
staat eerder tegenover dan naast de 
burger wordt geplaatst. Als burgers 
tenslotte in het overheidsoptreden 
steeds opnieuw mooie woorden ho-
ren, maar weinig daden zien, kan de 
geloofwaardigheid van de overheid in 
het geding raken.  Brinkman:  ,,Een 
overheid die kwaliteit wil brengen, zal 
dus om te beginnen via overtuigings-
kracht de vergrote afstand moeten 
zien te overbruggen die er vandaag 
tussen burgers en bestuurders weer 
bestaat" (CDV 6-7/90 p.  312). Het mo-
ge duidelijk zijn dat dit in Den Haag, 
maar evenzeer in provincies en ge-
meenten geldt. 

2.1.3 Afnemend ideologisch 
bewustzijn 

Er is nog een belangrijk motief om het 
politiek functioneren te versterken. 
Onze besluitvorming heeft thans een 

laag ideologisch gehalte. Dat leidt er-
toe dat de burger nog maar weinig 
mogelijkheden heeft zich te identifice-
ren met bestuur of beleid. Voor hem of 
haar is de overheid een loket, waar 
men de wensen deponeert, zonder dat 
men zelf zich bekommert om bredere 
afwegingen. In ons land heeft met 
name de pacificatie, dat is het verzoe-
nen van de belangen van de verschil-
lende zuilen, in samenhang met de 
snel gestegen welvaart bijgedragen 
aan het bijna ambtelijke bestuur. Op 
zich behoort pacificatie-politiek het 
ideologisch gehalte van de besluitvor-
ming juist te versterken. Verzuiling be-
tekent immers dat men zich organi-
seert op ideologische gronden, en dus 
wordt het wensenpakket ideologisch 
gemotiveerd. Het is dan aan de poli-
tiek te verzoenen onder erkenning van 
de ideologische integriteit. Dat werkt 
als er gekozen moet worden. In deze 
positieve zin heeft de verzuiling en de 
pacificatie er zeer toe bijgedragen dat 
de Nederlandse samenleving zich heel 
evenwichtig heeft kunnen ontwikke- 

]en, ondanks markante ideologische 
verschillen. Zo konden veel potentiële 
sociale spanningen worden beheerst. 
Scherpe tegenstellingen tussen de 
verschillende godsdienstige groepe-
ringen zijn door te pacteren juist om-
gezet in versterkte invloed op het be-
leid (schoolstrijd en bijzonder onder-
wijs). Na de Tweede Wereldoorlog 
heeft de pacificatie-politiek enorm ge-
holpen de Nederlandse samenleving 
weer snel op te bouwen in een klimaat 
van grote sociale rust. Feitelijk was de 
Nederlandse zuilen-pacificatie een 
verworvenheid met een originele, 
maar zeer democratische plus waar-
voor veel landen ons benijdden. 

Pacificatie werkt bij schaarste. Omdat 
niet iedereen optimaal aan zijn trekken 
kan komen, economisch of sociaal, 
moet er worden gekozen. Door een 
politiek van verzoening wordt een 
goede verdeling bereikten heeft ieder-
een vrede met het behaalde resultaat. 
Niemand haalt het volle pond binnen, 
maar men weet dat dit ook geldt voor 
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Politieke partijen moeten de verbindingsschakel zijn tussen burgers en bestuur. 

de andere groeperingen. Maar als de 
welvaart zo overvloedig is dat de Over-
heid de één kan geven, zonder dat de 
ander minder krijgt, en dûs het offer 
voelt, behoeft geen van de partijen 
nog ideologische markering. Welnu, 
we hebben zoveel verdeeld dat vrijwel 
elke Organisatie aan de beurt is ge-
weest. Veel verbanden, met name op 
het terrein van onderwijs en gezond-
heidszorg, tussen burger en overheid 
zweren dan ook bij dit systeem. Het 
geeft ze vingers in de beurs, zonder 
dat men zich behoeft te legitimeren 
naar de achterban. Aan de democrati-
sche ontwikkeling van Nederland 
sinds 1848 hebben veel van deze orga-
nisaties juist door hun vertegenwoor-
digende functie bijgedragen. Ze kre-
gen macht door hun getal, maar nu ze 
de macht hebben wordt hier en daar 
de achterban niet meer geteld. Het 
getal van de begroting legitimeert 
thans veeleer hun bestaan. Dat gaat 
ten koste van de ideologie en daarmee 
ook van het democratisch draagvlak. 
Een aantal van die organisaties heeft 
dan ook zijn democratische functie 
verloren. Voor de publieke democratie 
heeft dat een belangwekkend gevolg. 

Het heeft het openbaar bestuur de ge-
legenheid gegeven gaandeweg ideo-
logische confrontaties te ontgaan, 
waardoor pacificatie-politiek feitelijk 
is gedegenereerd tot ambtelijke reken-
meesterij. Omwille van zijn uitgangs-
punten gespreide verantwoordelijk-
heid, gerechtigheid, rentmeester-
schap en solidariteit is juist het CDA 
principieel voorstander van een actief 
maatschappelijk middenveld. Daarom 
is een revitalisering van dat midden-
veld dringend geboden. De verant-
woordelijke samenleving krijgt pas 
echt inhoud als het middenveld het 
begrip verantwoordelijkheid niet al-
leen definieert als het overnemen van 
taken en middelen van de overheid (of 
het zijn van diens contractpartner), 
maar ook en tegelijk dat begrip verant-
woordelijkheid verstaat als het verkla-
ren en verdedigen van zijn handelen 
naar de betrokken burgers toe en hen 
zo te betrekken bij de afwegingen. De 
burger ziet intussen nu het bestuur, 
zowel het collectieve als het private, 
van zich verwijderen. Enerzijds door-
dat het bestuur tezeer dus de eigen 
verantwoordelijkheid neemt, zonder 
de achterban er bij te betrekken, an-
derzijds omdat ook de burger zelf door  

welvaart en individualisering tamelijk 
onverschillig is geworden ten opzichte 
van gemeenschappelijke doelen 
waarvoor eigen inbreng is geboden of 
wordt verwacht. De ideologie was het 
bindmiddel dat ook de burger in staat 
stelde tot een bredere afweging dan 
het eigen belang te komen. Maar de 
verwatering ervan bij henzelf en bij de 
vertegenwoordigende organisaties, 
inclusief de politieke partijen, maakt 
dat alleen nog zij, die direct belang 
hebben bij zo'n een organisatie, ge-
motiveerd zijn tot activiteit. Dat is een 
zorgelijke ontwikkeling. Als mensen 
niet betrokken zijn bij bestuursproces-
sen, dan hebben zij slechts het eigen 
belang als maatstaf voor het resultaat. 

2.1.4 Partijpolitieke conclusies 

Intussen verkeert het politiek functio-
neren in ons land in een matte condi-
tie. Het is zeer de vraag of wij in staat 
zijn adequaat te reageren op de grote 
problemen waarvoor we de komende 
tijd zullen worden gesteld. Ons land 
heeft toch al geen grote traditie in 
slagvaardig bestuur. Onze neiging tot 
overleg en verzoening smoort welis-
waar menig conflict, maar meestal ten 
koste van een snelle reactie. De winst 
zit dan in het brede draagvlak. Maar 
effectuering van die winst kan slechts 
zolang wij ons eigen tempo kunnen 
bepalen, en overigens als open land 
kunnen aanleunen tegen een gunstige 
internationale ontwikkeling. Wat het 
terugdringen van de staatsschuld be- 

treft, zijn we in de achterhoede geko-
men van de Westeuropese landen, 
maar elk land benijdt ons om onze 
constructieve vakbeweging en dus ge-
matigde loonontwikkeling. Naarmate 
de binnengrenzen in Europa vervagen 
zal Nederland eigen posities moeten 
prijsgeven. Dat betekent dat er veel 
minder ruimte zal zijn voor de kosten 
van pacificatie: bij hoge welvaart een 
veel te omvangrijke staatsschuld en 
hoge collectieve lasten. Dat betekent 
forse ombuigingen in uitgaven en be-
leid, waarbij met name de over-
drachtsuitgaven in het geding komen: 
het omvangrijke stelsel van herver-
deling van inkomens. Dit zal dwin-
gen tot lastige en pijnlijke keuzes, 
zonder dat er nog veel ruimte is om 
te wachten tot iedereen er klaar 
voor is. De besluitvorming zal daar-
om politieker moeten worden. 
Alle bovengenoemde ingrediënten: 
de consumptieve, steeds meer vra-
gende burger, de overheid die zijn 
grenzen heeft gezien, het democrati-
sche tekort in de verschillende seg-
menten van de samenleving en de na-
derende internationalisering indice-
ren een belangwekkend arbeidster-
rein voor politieke partijen. Zij moeten 
de verbindingsschakel zijn tussen de 
burgers en het bestuur. Zij moeten de 
inhoud geven en de bredere verban-
den schetsen. Zij moeten het kanaal 
zijn voor communicatie tussen het in-
dividu en het collectief. En tenslotte: 
zij moeten het bestuur de menselijke 
maat geven. Hiermee is nauwkeurig 
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aangegeven waar het bij het verster-
ken van het politiek functioneren van 
het CDA om gaat. 

2.2 Bureaucratisering 

2.2.1 Het ambtelijk apparaat 

Een gevolg van toenemend pragma-
tisme bij een topzware overheid is ver- 
dere professionalisering, specialise- 
ring en bureaucratisering van het 
ambtelijk apparaat; met groot infectie- 
gevaar voor de politicus. De politicus 
heeft in zijn dagelijks werk veel te ma-
ken met ambtenaren. Voor bewinds-
lieden, gedeputeerden, wethouders 
zijn beleidsambtenaren zelfs de direc-
te medewerkers. Voor volksvertegen-
woordigers in Kamers, Staten of Ra-
den gelden zij als de braintrust, wel-
licht zelfs de  mastermind  van de be-
windspersoon. In ons land kennen wij 
een omvangrijke overheid, zodat ook 
het aantal ambtenaren indrukwek-
kend is. De meeste van hen zijn in 
dienst van de overheid als uitvoeren-
de macht. Een veel geringer aantal 
houdt zich met het beleid bezig, dus 
met de overheid als wetgevende 
macht. Beide groepen verdienen een 
aparte bespreking. 
In het algemeen geldt voor beleids-
ambtenaren de fictie dat zij loyaal zijn 
aan het democratisch leiderschap, on-
geacht de kleur van de politieke top. In 
de praktijk ligt de zaak genuanceerder. 
Ambtenaren zijn wel degelijk toege-
wijd, maar in de eerste plaats is de 
vraag relevant naar het referentieka-
der van de ambtenaar. De werkagenda 
wordt niet alleen van bovenaf inge-
vuld. Samen met vakgenoten in en 
buiten de overheid congresseren en 
publiceren zij over elkaars werk. Voor 
een gunstige loopbaan is een positief 
oordeel van de beroepsgroep vaak 
zwaarder wegend dan het oordeel van 
de politieke bestuurder. Die laatste 
kan immers morgen weer zijn vertrok-
ken. De solidariteit, naar mens en naar 
inhoud, ligt dan ook vooral bij de vak-
genoten. Ook naar de inhoud dus een 
politicus heeft voor het beleid niet al-
leen te maken meteen in aanleg loyale 
ambtenaar, maar ook met de heersen-
de opvattingen binnen diens beroeps-
groep. Het betekent dat een bepaald  

vigerend systeem niet gemakkelijk ter 
discussie kan worden gesteld, en dat 
de politicus al gauw wordt gedwon-
gen zijn of haar beleidsruimte daarbin-
nen te vinden. Voor de continuïteit van 
het bestuur is dat weliswaar een zeke-
re waarborg, maar tegelijkertijd werkt 
het verstarring en dogmatiek in de 
hand. Daarbij komt dat het politieke 
gezag voor de bewindspersoon niet 
per definitie toereikend is om de amb-
tenaar mee te krijgen. Door de gewel-
dige specialisatie van vraagstukken, 
leidend tot vergaande specialisatie 
van ambtenaren, soms nog versterkt 
door inhoudelijke vooringenomen-
heid, moet de politieke ambtsdrager 
zich steeds meer begeven in inhoude-
lijke argumentaties met zijn of haar 
medewerkers. Om de beleidsruimte te 
kunnen bepalen moet de politicus zich 
dus ook verdiepen in de details van het 
regèlgevingssysteem. Men moet de 
ambtenaren in de discussies immers 
tegenspel kunnen bieden. Zodoende 
neemt men tevens ongemerkt en 
gaandeweg het vakjargon over. Een 
gemiddelde bewindspersoon van On-
derwijs of Volksgezondheid praat na 
zes maanden in functie nog slechts in 
afkortingen. Deze insnoering van de 
politicus geschiedt niet alleen ten de-
partemente, op het provinciehuis of 
op het gemeentehuis. 

2.2.2 Het ,,veld"  

Ook het ,,veld" heeft eenzelfde in-
vloed. Het ,,veld" is de verzameling 
erkende en niet erkende organisaties, 
koepels, besturen en bonden op een 
bepaald beleidsterrein. Vanuit onze 
verzuilde geschiedenis is het ,,veld" 
steevast in een of andere vorm erkend 
als meedenker en adviseur in de be-
leidsdiscussie. Maar allengs, zoals 
eerder reeds besproken, heeft de in-
spraak veeleer het karakter gekregen 
van het veilig stellen van de voor de 
beroepsgroep relevante belangen, zo-
wel financieel als anderszins. De in-
drukwekkend verfijnde organisatie èn 
de formele betrokkenheid bij de be-
sluitvormingsproces van het ,,veld" 
beperken de beleidsvrijheid van de 
politicus in aanzienlijke mate. Sterker: 
het ,,veld" is doorgaans vergaand 
geïnfiltreerd in het ambtelijk apparaat. 
De verwijzing hierboven naar inhou-
delijke vooringenomenheid van de 
beleidsambtenaar duidde hier al op. 
Al met al moet de politieke ambtsdra- 

ger van zeer sterke huize komen, wil 
men de politieke missie gedurende de 
ambtsperiode zichtbaar en tamelijk 
zuiver kunnen volbrengen. Als het om 
één tegen allen gaat is het voor de éne 
uiteindelijk wel zo aantrekkelijk om bij 
allen te behoren. 

2.2.3 Financiële onderbouwing 

Een specifiek probleem bij het lande-
lijk beleid is de onderbouwing ervan. 
Een bedrijf wordt beoordeeld op de 
resultaten, op het feitelijk winst- of 
verliescijfer. Dat is het criterium voor 
de aandeel-houders. Dat is het crite-
rium voor de bank. Kabinetsbeleid 
wordt daarentegen vaak beoordeeld 
op ramingen, op verwachtingen. Be-
leidsdebatten worden gevoerd naar 
aanleiding van begrotingen. Ramings-
cijfers zijn dus politiek relevanter dan 
realisaties. Wat belóóft telt, niet wat 
wordt waargemaakt. Dat is een ha-
chelijke zaak. Aan feitelijke realisaties 
valt weinig te veranderen. Maar aan-
names zijn per definitie subjectief. Op 
provinciaal en gemeentelijk niveau 
speelt dit probleem veel minder. Het 
beslissende verschil is de plicht tot het 
voeren van een sluitende begroting. 
Ook bij de lagere overheden is het 
jaarlijkse grote politieke debat het de-
bat over de begroting. Maar er ont-
staat ook een politiek feit als de begro-
ting achteraf blijkt te zijn overschre-
den. Dan is er iets mis. Op landelijk 
niveau daarentegen worden begro-
tingsoverschrijdingen niet zozeer ge-
zien als het falen van de betrokken 
bewindspersoon, maar veeleer als 
blijkbaar onvermijdelijk, gezien bij-
voorbeeld het open-einde karakter 
van regelingen, of, nog erger, als be-
wijs van succesvol beleid. Op landelijk 
niveau is de politieke toetsing dus fei-
telijk alleen bij de presentatie van be-
leidsvoorstellen, zelden achteraf. Veel 
beleidsdebatten hebben een zwaar 
politiek belang, maar zijn cijfermatig 
speculatief. Als men de moeite neemt 
ramingen en realisaties van een wille-
keurige begroting naast elkaar te leg-
gen, raakt men onthutst over de afwij-
kingen. Feitelijk debatteert de politiek 
niet over de praktijk, maar over veron-
derstellingen die wellicht nooit wor-
den gerealiseerd. Dat geeft de illusie 
dat men een grotere invloed heeft dan 
in werkelijkheid het geval is. Op papier 
is immers alles te bedenken en te re-
gelen. Het leidt ook tot illusoire verfij- 
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ti  id.  
De verdere professionalisering, specialisering en bureaucratisering van het ambtelijk 
apparaat bedreigt de beleidsruimte van de politicus. (Foto Hans Hord,j.) 

ning in beleid, zoals bijstelling van 
koopkrachtplaatjes tot in tienden van 
procenten. Nooit wordt onderzocht 
hoe achteraf de koopkrachtontwikke-
ling feitelijk is geweest. Politiek wordt 
men immers aangesproken op de in-
zet, niet op de uitkomst. Maar daar-
mee wordt het toch al superverfijnde, 
oncontroleerbare inkomenssysteem 
nog onuitvoerbaarder. De nadruk op 
ramingen in plaats van realisaties 
geeft ook mogelijkheden voor beleids-
matige manipulatie. Men weet wat 
men er in moet stoppen om de 
gewenste uitkomst te krijgen. 

2.2.4 De macht van uitvoerende 
ambtenaren 

De uitvoerende ambtenaren hebben 
doorgaans uiteraard een minder di-
recte tot geen relatie met de beleids-
kant. Maar hun aantal is vele malen 
groter dan dat van de beleidsambte-
naren, en ook zij kunnen een rol spelen 
in de smalle marges van de politiek. In 
het algemeen bemoeit de uitvoerende 
macht zich niet met de beleidsinhou-
delijke discussie. Echter, bij sommige 
onderdelen van beleid kunnen uit-
voerders bepalender zijn voor de in-
houd dan de politiek of de bestaande 
wet- en regelgeving, zelfs in die mate 
dat onduidelijk wordt hoe de politieke 
verantwoordelijkheid van de ambts-
drager nog kan worden waargemaakt. 
Het kan zijn dat de politicus zo de prak-
tijk oplossingen laat zoeken, die poli- 

tiek nog niet haalbaar zijn (euthana-
sie!). Dat komt het gezag van de poli-
tiek overigens niet ten goede en noodt 
tot eigengereide verzelfstandiging 
hier en daar van ambtelijke beroeps-
groepen. Soms betreft het hobbyisme 
van de ambtenaren, maar soms ook - 
vakmatige- eigenwijsheid of politiek/ 
sociale vooringenomenheid. De poli-
tiek dient duidelijk en herkenbaar rich-
tinggevend te zijn naar het publiek, 
maar ook naar het bestuursapparaat. 
Erkenning van de huidige problema-
tiek leidt er onder meer toe dat de 
functie van politiek ambtenaar in po-
pulariteit groeit. Helaas. Het aanstel-
len van tijdelijke politieke ambtenaren 
bestrijdt het probleem niet, maar ver-
sterkt het veeleer. De politieke gezags-
drager en de ambtenaar hebben zeer 
duidelijk onderscheiden taken en ver-
antwoordelijkheden. De aanstelling 
van politieke ambtenaren maakt de 
grens tussen beide functies nog wazi-
ger, dan die thans in veel gevallen 
reeds is. Het probleem pakt men pas 
bij de wortel aan wanneer politici, par-
tijen en programs meer op hoofdlijnen 
en herkenbaarder de politieke keuzes 
presenteren. Het onderhandelen kan 
men aan de techniek laten. Als de poli-
tiek maar beslist aan het begin en aan 
het eind: bij de inzet èn bij het uitein-
delijke compromis. Daarop, en op het 
gerealiseerde resultaat moet de poli-
tiek dan ook aanspreekbaar kunnen en 
willen zijn. 

2.3 Communicatie met de 
burgers 

2.3.1 Inleiding 

In een democratisch systeem is com-
municatievan het bestuur naar cle bur-
gers een buitengewoon belangrijk in-
strument om electorale steun te be-
houden of te verwerven. Vanzelfspre-
kend is hier in het geding de communi-
catieve kwaliteit van de politicus zelf, 
in diens streven naar populariteit en 
vertrouwenwekkendheid. Maar het 
gaat ook om communicatie over de 
inhoud van het beleid. De kiezers ont-
wikkelen over het gevoerde beleid een 
perceptie, die niet noodzakelijkerwijs 
spoort met de werkelijkheid. Burgers 
plaatsen het beleid in hun eigen kader. 
Zij kennen niet de subtiliteiten van de 
compromissen. Zij beheersen het 
vakjargon niet. Zij hebben geen kennis 
genomen van de inhoud van de dos-
siers. Zij weten niet van dwingende 
voorschriften of omstandigheden. Zij 
hebben geen afwegingen gemaakt 
tussen de verschillende belangen. Zij 
kennen de alternatieven niet. Zij ken-
nen de prijs niet van het collectieve 
goed. Zij weten niet van financiële 
randvoorwaarden. Misschien is wat zij 
willen onmogelijk. Zij hebben tevens 
geen inzicht in het karakter en de per-
soonlijkheid van de leidinggevenden. 
Maar bij verkiezingen moeten zij wel 
een oordeel geven over het beleid en 
over de mensen die het gedaan heb-
ben of moeten gaan doen. 

2.3.2 Ideologie in de 
communicatie 
Voor politici is het van groot gewicht 
kennis te nemen van de opvattingen 
van de burgers. Zij moeten zich niet 
opsluiten in een bureaucratische ivo-
ren toren, maar luisterend en spre-
kend in contact staan met die burgers. 
Dat is niet gemakkelijk, want het ver-
blijf in de ivoren toren kan uiterst aan-
trekkelijk zijn: tussen de eigen ambte-
naren op het stadhuis of samen met de 
gekende vertegenwoordigers van het 
,,veld" kan men zijn of haar werk ver-
richten, gezeten op de voorste rij, on-
derwijl door de buitenwacht met res-
pect bejegend, in vertrouwen dat poli-
tici deskundige mensen zijn, die met 
alle belangen rekening houden en 
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Politici moeten zich niet opsluiten 
ineen ivoren toren, maar in contact 

staan met de kiezers. 

overwogen beslissingen nemen. In de 
verzuilde traditie van Nederland heeft 
het communicatie-aspect van het poli-
tieke bedrijf nooit de hoogste prioriteit 
gehad. Sterker: in contacten met de 
media zijn veel politici niet geschoold 
en op de zeepkist of met de verkie-
zingsfolder in de hand voelt men zich 
veeleer gegeneerd. De afstand politi-
cus-burger wordt verder vergroot 
doordat de bestuurders en het be-
stuursapparaat samen een eigen ka-
der voor perceptie van het beleid ont-
wikkelen, dat wezenlijk verschilt van 
het kader van de burgers. De bestuur-
der verklaart bijvoorbeeld een beleids-
onderdeel vanuit een bredere regel-
systematiek, die de burger niet kent en 
niets zegt, maar die voor de bestuur-
der juist de marsroute vormt. Er is nog 
een factor, die kortsluiting veroor-
zaakt. In Nederland heeft de ontzuiling 
geleid tot andere, vooral lossere ver-
banden. De politieke partijen worden 
niet meer vanzelfsprekend gesteund 
door hun geestverwante organisaties, 
zoals hun bonden en hun media. De 
partijen hebben relatief weinig leden. 
Ook bij de grote partijen, zoals het 
CDA, staat het ledental niet in verhou-
ding tot het eigen electoraat (3%) of 
het aantal te leveren bestuurders en 
vertegenwoordigers. De brede sa- 

menhang van de ideologie heeft 
plaatsgemaakt voor enkelvoudige po-
litieke onderwerpen, die ieder op hun 
eigen merites worden gewogen en af-
gehandeld. Hoe kleiner en verbrokkel-
der de achterban werd, hoe minder 
een politicus de kans kreeg in contact 
met de burgers te treden in een ge-
meenschappelijk ideologisch kader. 
De incidenteel op de deur van de poli-
tiek kloppende gelegenheidsgroepen 
met één onderwerp kwamen hiervoor 
in de plaats. Aan die bestuurlijke af-
zondering van de politicus heeft dus 
ook de burger zelf meegewerkt. De 
collectieve warmte van de saamhorig-
heid heeft de burger zelf willen inrui-
len voor optimalisering van de eigen 
kansen. De bredere afweging heeft 
men zelf weggedrukt ter wille van de 
individuele eis. De mensen zijn ver-
wender en kritischer geworden. De 
steeds groeiende consumptieve wel-
vaart voedt in den brede niet echt de 
neiging tot reflectie. Bij de gemiddelde 
burger is de kennis van het politieke 
bedrijf intussen niet groter geworden, 
en ook niet de bekendheid met de in-
houd van de agenda. Al deze ontwik-
kelingen tezamen tenslotte versterken 
het emotionele aspect in de politieke 
stellingname van de burgers. Dit gaat 
ten koste van meer beginselvaste en  

rationele overwegingen, en overschat 
daarmee de mogelijkheid van grotere 
verbanden, zoals de overheid, om met 
oplossingen te komen. Tegelijkertijd 
wordt een mogelijke eigen bijdrage 
overschat. 

2.3.3 Conclusie 

Dat is het beeld. Aan de ene kant zit de 
politicus, midden in het bestuursappa-
raat en met zijn of haar neus in de 
dossiers. Aan gene zijde zit de burger, 
die het politieke proces niet volgt maar 
wel een wensenlijstje heeft. Tussen 
hen klikt het niet. Er is onvoldoende 
kanaal om kennis te nemen van el-
kaars standpunten of overwegingen. 
Voor de democratie is dat geen goede 
zaak. Daarom zullen politici en burgers 
moeten gaan investeren in communi-
catie. Het initiatief daartoe ligt uit de 
aard der zaak bij de politiek. Het gaat er 
om dat de politicus zich meer gaat 
verdiepen in het kader waarbinnen de 
burger het beleid waarneemt en 
beoordeelt. Het gaat er om dat de poli-
ticus leert met zijn ogen niet alleen 
naar het dossier te kijken. Het gaat 
erom dat de politicus de inbreng van 
de burgers op politiek gebied leert 
waarderen en hanteren, zodat politiek 
weer een zaak wordt van gezamenlijk 
gedragen verantwoordelijkheid. Dan 
worden burgers gestimuleerd om 
mee te doen, en om bredere afwegin-
gen te maken. Dat is het brede draag-
vlak, waarnaar moet worden ge-
streefd. Dat is een ander draagvlak 
dan wat vandaag nog wel eens als 
,,breed draagvlak" wordt geduid, 
maar dat feitelijk niets anders is dan de 
wal die het schip aan het keren is. 
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HOOFDSTUK 3 

INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN 

3.1 West-Europa 

Internationaal staan wij voor de uitda-
ging van een langs democratische 
weg te bereiken schaalvergroting zon-
der precedent: de eenwording van Eu-
ropa. Na veertig jaar steeds intensie-
vere samenwerking naderen wij nu de 
momenten van historische betekenis, 
namelijk de monetaire en fiscale sa-
mensmelting en het wegvallen van de 
binnengrenzen. Grenzen, die in hun 
grillige verloop de zichtbare littekens 
vormen van ontelbare grote en kleine  

conflicten tussen Europese landen en 
volken. Wij leven in de jaren dat deze 
markeringen van verdeeldheid verva-
gen, dat zij uit vrije wil en langs demo-
cratische weg worden weggegumd. 
Zo'n ontwikkeling is uniek, en daarom 
is de eenwording van Europa een 
groots Monument van optimisme en 
menselijke vooruitgang, een revolutie 
zonder weerga. Maar deze overgang 
naar grotere verbanden stelt ons voor 
hele wezenlijke vraagstukken van de-
mocratie. De burgers dienen betrok-
ken te worden en zich betrokken te 
voelen bij het bestuur van deze sa-
menleving. Dat betekent enerzijds een 
zodanige inrichting van Europees be- 

stuur dat formeel en feitelijk wordt 
voldaan aan de noodzakelijke demo-
cratische eisen. Formeel via regelge-
ving en spreiding van verantwoorde-
lijkheden, feitelijk omdat de burgers 
zelf inderdaad actief willen meewer-
ken aan het bestuur. Het betekent an-
derzijds juist een versterking van 
kleinschaliger verbanden, waarde Eu-
ropese burgers onder erkenning van 
het supranationale bestuur hun eigen 
identiteit kunnen beleven. Ook dit is 
een vraagstuk van democratie. 

3.2 Midden- en Oost-Europa 

- . 

Er is sprake van een toeloop van mensen uit Midden- en Oost-Europa en de Derde Wereld 
naar West-Europa. (Foto Hans Hodijk) 

Terwijl West-Europa verandert zijn wij 
tegelijk getuige van indrukwekkende 
en onomkeerbare veranderingen in 
Midden- en Oost-Europa en in de 
Sowjet-Unie. Zowel het politieke als 
het economische systeem hebben 
daar gefaald en dus hun geloofwaar-
digheid verloren. Na een hele lange 
periode van onvrijheid is men nu de 
weg opgegaan naar democratie en 
vrije markteconomie. Het is een ver-
standige weg, maar de tocht is vol 
risico's. De achterstand in welvaart is 
gevaarlijk groot. De economische con-
dities zijn slecht door het ontbreken 
van kennis, kader en infrastructuur. De 
omwenteling betekent per definitie 
dat de machtsverhoudingen niet sta-
biel zijn. En de glorende vrijheden sti-
muleren centrifugale etnische en na-
tionalistische krachten, waardoor de 
bestuurlijke samenhang in die landen 
en met name in de Sowjet-Unie, maar 
ook bijvoorbeeld in Joegoslavië en 
Tsjechoslowakije eens te meer op de 
proef wordt gesteld. De herwonnen 
Duitse eenheid voegt aan dit alles een 
extra politieke en economische di-
mensie toe. 

Deze spectaculaire ontwikkelingen 
brengen ook voor ons geweldige ver- 
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anderingen met zich mee. Traditionele 
vijandbeelden vervagen, nieuwe vre-
des- en veiligheidsconcepties dienen 
zich aan. De economische uitdaging is 
geweldig, nu er open grenzen zijn tus-
sen het hoog ontwikkelde westen van 
Europa en het achtergebleven midden 
en oosten met zijn enorme groeipo-
tentie. De gezichten in de beide helften 
van Europa wenden zich weer naar 
elkaar. De tientallen jarenlange exclu-
sief-atlantische oriëntatie van West-
Europa krijgt onherroepelijk geduchte 
concurrentie. Ook daardoor zullen de 
verhoudingen op wereldniveau wijzi-
gen, met alle economische, politieke, 
maar ook sociale en culturele gevol-
gen van dien. Ons land bevindt zich 
onvermijdelijk midden in die histori-
sche maalstroom. De Nederlandse 
burgers krijgen er direct mee te ma-
ken. 

3.3 Migratie 

Een derde belangwekkende interna-
tionale ontwikkeling met onmiddellij-
ke gevolgen voor onze samenleving is 
het vluchtelingenvraagstuk. Enerzijds 
wordt de kloof tussen de al maar rijke-
re en veel arme landen nauwelijks 
smaller. Anderzijds maakt de wereld-
wijd spectaculair toenemende fysieke 
en visuele communicatie deze ver-
schillen steeds zichtbaarder. Dit heeft 
in Midden- en Oost-Europa in belang-
rijke mate bijgedragen tot de omwen-
teling. Voor de Derde Wereld ligt daar 
de oplossing niet. Maar in beide delen 
van de wereld wordt het verlangen 
naar de westerse welvaart onweer-
staanbaar. Zwavelstokjes zijn geen 
handel als je voor een overvolle etala-
ge staat. Dan wil je naar binnen. De 
toeloop van mensen naar West-Euro-
pa is begonnen. Er melden zich aan de 
Westeuropese grenzen dagelijks dui-
zenden migranten. Zij zijn wellicht de 
eersten van de grote volksverhuizing, 
de waterstralen die een komende 
dambreuk markeren. Alleen een spec-
taculaire en duidelijk zichtbare econo-
mische vooruitgang in de eigen lan-
den kan een massale verplaatsing nog 
voorkomen, en waarschijnlijk ontbre-
ken daarvoor de tijd en de middelen. 
Maar het geeft eens te meer aan hoe 
geweldig belangrijk een zichtbare en  

geloofwaardige ontwikkelingssamen-
werking tussen Noord en Zuid, en nu 
ook tussen West en Oost is. Verster-
king van de damwand geeft hoog-
stens tijdelijk soelaas, want lost het 
probleem niet op, en zal leiden tot 
toenemende internationale spannin-
gen. In ieder geval is internationale 
afstemming geboden. Zonder hier in 
te gaan op raciale, etnische en cultu-
rele problemen mag al duidelijk zijn 
dat het op drift raken van grote groe-
pen mensen op zich gaat leiden tot 
ongelooflijke spanningen en oneven-
wichtigheden, hier èn daar, met als 
gevolg grote sociale-, economische-
en veiligheidsrisico's. Naast deze vra-
gen van politieke aard eist de sociale 
kant van het probleem binnenslands 
onze onmiddellijke aandacht op. De in 
verhouding nog geringe aantallen van 
vandaag blijken binnen onze grenzen 
al bestuurlijk de nodige problemen te 
geven. Wij weten met het vraagstuk 
nog geen raad, laat staan dat er al 
concepties zijn over het absorptiever-
mogen van onze samenleving en de 
reactie van de autochtone burgers. 

3.4 Milieu  

Een vierde probleem dat markant is 
voor deze jaren is natuurlijk het milieu-
vraagstuk. De ontsluiting van Midden-
en Oost-Europa confronteert ons nog 
eens extra met de wissel die de sa-
menleving trekt op zijn eigen leefom-
geving. Het lijkt onvermijdelijk dat het 
opruimen van de al bestaande schade 
en het incorporeren van de milieu-
component in het verdere econo-
misch handelen gevolgen zal hebben 
voor de welvaart en de individuele 
vrijheid. Ook hier is dus sprake van 
een vraagstuk dat naast zijn inherente 
problematiek duidelijke consequen-
ties heeft van democratische aard. 

3.5 Vrede en veiligheid 

De formele beëindiging van de Koude 
Oorlog heeft aanvankelijk grote ver-
wachtingen gewekt m.b.t. een nieuw 
tijdperk van vrede, ontspanning en  

ontwapening. Inmiddels wordt  steed  
duidelijker dat de onevenwichtigheid 
die in met name de Sowjet-Unie de 
liberalisatiefase markeert nog grote 
veiligheidsrisico's in zich bergt. Natio-
nalistische en sociaal-economische 
spanningen en aantasting van 
machtsposities kunnen nog steeds 
leiden tot geweld en nieuwe onder-
drukking. 

Ook het Westen zal daarbij voor pijnlij-
ke afwegingen worden geplaatst, met 
name als globale verhoudingen moe-
ten worden afgewogen tegen dringen-
de democratische problemen van 
meer regionale aard, bijvoorbeeld als 
het gaat om rechten van de Baltische 
republieken. Bij dit alles mag niet wor-
den vergeten dat de Sowjet-Unie nog 
altijd een zwaar bewapende supermo-
gendheid is en zal blijven. Tegelijk 
worden wij hardhandig met de neus 
gedrukt op de gevaren van overbewa-
pening in gevoelige regio's elders en/ 
of in ontwikkelingslanden. Veel van 
die bewapening is om reden van poli-
tiek of winstbejag veelal door het Wes-
ten zèlf aan de betrokken regimes of 
verzetsbewegingen geleverd. Deze 
voor de hele wereld levensgevaarlijke 
ontwikkeling maakt twee grote demo-
cratische vraagstukken zeer zichtbaar: 
1. Het grote gevaar van grootschalige 
gewapende conflicten, zoals de Golf-
oorlog, waarbij de dictatuur de macht 
wil opleggen aan zijn omgeving, en de 
democratie moet afwegen welke mid-
delen geoorloofd zijn om dit te voorko-
men. 
2. Zware bewapening in minder ont-
wikkelde landen betekent per definitie 
het besteden van de toch al beperkte 
nationale middelen aan de verkeerde 
doelen. Het versterkt tegelijk de posi-
tie van de heersende macht. De aan-
koop van militaire middelen holt der-
halve de democratie ter plaatse uit, en 
vergroot de verschillen tussen rijk en 
arm. Deze omstandigheden werken 
voorts als stroop voor de vliegen van 
de internationale misdaad. 
Resolute beperking van de wapenex-
port is geboden. Daarnaast is het ver-
sterken van het democratisch en eco-
nomisch draagvlak hèt middel om de 
spanning in de verschillende gebie-
den te verminderen en het uitzicht te 
openen op vrede, veiligheid en breed 
gespreide welvaart. Voor democrati-
sche landen als Nederland ligt hier een 
belangrijke verantwoordelijkheid. In 
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Een zichtbare en geloofwaardige ontwikkelingssamenwerking tussen Noord en Zuid is enorm belangrijk. (Foto Hans Hordijk) 

dit gehele verband zou een meer sobe-
re uitstraling van het rijke Nederland 
de geloofwaardigheid van onze in-
breng, zeker naar de Derde Wereld 
toe, vergroten, 

3.6 Conclusie 

Vijf vraagstukken van internationaal 
belang spelen derhalve een belangrij-
ke rol op de politieke agenda van Ne-
derland in de laatste tien jaar van de 
twintigste eeuw: de Europese een-
wording, de ontwikkelingen in Mid-
den- en Oost-Europa, het vluchtelin-
genvraagstuk, de milieuproblematiek 
en het vraagstuk van vrede en veilig-
heid. Alle vijf raken ons dagelijks be-
staan en hebben gevolgen voor het 
democratisch gehalte van onze sa-
menleving. De Europese eenwording 
versmalt de marges van eigen politiek 
handelen, maar vraagt tegelijk om be-
wustere en meer democratische legiti-
matie. Bovendien vraagt de verster-
king van de regionale identiteit om 
bezinning op het decentrale politieke 
bestuur. De omwenteling in Midden-
en Oost-Europa en de Sowjet-Unie zal 
daar leiden tot een decennium van  

economisch en politiek tamelijk insta-
biele verhoudingen, met alle risico's 
van dien, ook voor buurman West-Eu-
ropa. Het brengt economische expan-
sie van west naar oost, en een sociale 
en culturele heroriëntatie. Tegelijk zal 
een toenemende stroom economisch 
zwakkeren verhuisplannen krijgen 
richting West-Europa. Het migranten-
potentieel beperkt zich zoals gezegd 
niet tot onze Europese neven en nich-
ten, maar omvat tevens groeiende 
aantallen uit de Derde Wereld, wat de 
sociale en culturele verschillen extra 
zal accentueren. Nederland krijgt hier 
op elk niveau mee te maken, van be-
stuurder tot individuele burger. De de-
mocratie zal worden beproefd. Het 
milieu vraagt zijn prijs in welvaart en 
individuele vrijheid. Een belangwek-
kend democratisch probleem. Ten-
slotte het vraagstuk van vrede en vei-
ligheid. De laatste jaren van deze eeuw 
dreigen tamelijk onrustig te worden. 
Op tal van plaatsen op de wereld zul-
len het ontbreken van democratie, de 
ongelijke verdeling van welvaart, etni-
sche problemen, machtsverschuivin-
gen, ideologisch en godsdienstig fun-
damentalisme en veel te veel en te 
gevaarlijke bewapening spanningen 
met zich brengen, waarbij geweld zal 
worden gebruikt. Voor Nederland is 
dit van groot democratisch belang. 

Wij komen voor lastige besluiten te 
staan ten aanzien van onze betrokken-
heid bij dergelijke conflicten. En wij 
zullen bij onszelf te rade moeten gaan 
of onze, onder meer door de indivi-
dualisering verder voortgestuwde 
vraag naar luxe en welvaart de rede-
lijkheid van ons standpunt in interna-
tionale ogen niet enigszins relativeert. 
Met andere woorden: of iets meer so-
berheid niet meer geloofwaardigheid 
èn middelen voortbrengt om de span-
ningen te helpen verminderen. 
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HOOFDSTUK 4 

VAN ANALYSE NAAR TOEPASSING 

4.1 Inleiding 

Kernpunt van dit rapport is aan te ge-
ven waarom en hoe het christen-de-
mocratisch gedachtengoed meer her-
kenbaar dagelijkse werkelijkheid 
wordt en in de maatschappelijke dis-
cussie doorklinkt. Het gaat daarbij niet 
in de eerste plaats om verbetering van 
de formele posities van het CDA, maar 
om een nadrukkelijker aanwezigheid 
van onze waarden en normen in de 
maatschappelijke discussies. Verster-
king van het politiek functioneren is 
geen doel op zich, maar dient om het 
draagvlak te scheppen voor christen-
democratische politieke keuzes op na-
tionaal, regionaal en lokaal niveau. De 
eerste hoofdstukken gaven signale-
menten en analyses. In het vervolg 
wordt de aandacht meer specifiek ge-
richt op instrumenten en procedures 
die daarbij dienstbaar kunnen zijn. 

4.2. Externe factoren 

Aan de orde is een aantal factoren 
geweest die van groot belang zijn voor 
de democratische conditie van de Ne-
derlandse samenleving. Zij beïnvloe-
den direct het speelveld van de poli-
tiek. Naar hun aard laten zij zich onder-
scheiden in een viertal categoriën: 
1. Burgers (individualisering, wel-
vaart, wensen) 
2. Bestuur (ambtelijk apparaat, begro-
tingsbeleid) 
3. Nationale samenleving (pacificatie, 
andere politieke partijen) 
4. Internationale ontwikkelingen (EG, 
Midden- en Oost Europa, migratie, 
milieu, vrede en veiligheid). 
Deze factoren zijn geen autonome ge-
gevens. Zoals in hoofdstuk 1 al werd 

gesteld: het gedrag en het verwach-
tingspatroon van de burger zijn wel 
degelijk beïnvloedbaar. Individualise-
ring en welvaart bijvoorbeeld zijn 
geen gegeven vanzelfsprekendheden, 
waarmee de politiek nu eenmaal te 
werken heeft. Het CDA moet hier zijn 
eigen invloed kunnen en willen heb-
ben. Het overheidsbestuur kan wel de-
gelijk minder ambtelijk worden, de 
complexiteit van de huidige samenle-
ving ten spijt. Het is aan de politici zelf 
om wat meer afstand te nemen van 
ramingen. Politici zijn niet in de eerste 
plaats rekenmeesters, maar mensen 
met visie en opvattingen. Die dienen 
ze uit te dragen in plaats van Haagse-
of stadhuisredeneringen over de 
hoofden van de mensen af te steken 
over procenten en modellen. Allerlei 
bestaande koepels en instellingen 
hebben niet een vanzelfsprekend 
recht van bestaan, bijvoorbeeld om-
dat zij het private bestuur zo goed op 
een rij hebben, of omdat de besluitvor-
ming met al die inspraak nu eenmaal 
zo zijn Hollands evenwicht heeft ge-
vonden. Democratische legitimatie is 
wezenlijk, wil men een vrijwillig en 
constructief verband in stand houden 
tussen burgers en overheid. Het CDA 
erkent nog een andere legitimatie: de 
confessionele grondslag. Maar ook 
hier geldt het democratisch criterium: 
aan het voorvoegsel christelijk moet 
waarneembaar inhoud worden gege-
ven en het moet positief worden ge-
dragen door de eigen achterban. De 
internationale ontwikkelingen, lei-
dend naar steeds verdere grootscha-
ligheid, vragen om een democratisch 
kader om de burgers straks niet ver-
malen te laten worden in de anonimi-
teit van de grootschalige verbanden 
en van de o zo redelijke regelgeverij. 
Ook hier past alertheid van de chris-
ten-democratie tegen met name ver-
dere normvervaging, of tegen over-
heersing van economische belangen 
boven humanitaire. Tenslotte: een 
goed democratisch politicus is op- 

recht geïnteresseerd in de mens, diens 
mogelijkheden, noden en emoties. 
Een CDA-bestuurder dient bij de keuze 
van beleid naast de christelijke waar-
den de menselijke maat centraal te 
stellen, niet de systematiek of een an-
der technocratisch gegeven. De kiezer 
moet zich met hem of haar kunnen 
identificeren. Niet omdat die politicus 
zo knap is, of zo machtig, maar omdat 
hij of zij van hetzelfde vlees en bloed 
is, omdat men de herkenning voelt. 

4.3 Speerpunten voor actie 

Het CDA kan zijn prestaties op een 
aanzienlijk aantal onderdelen verbete-
ren. Uit een door de werkgroep ver-
richt onderzoek onder de afdelingen 
blijkt dat veel afdelingen knelpunten 
hebben, met name in menskracht en 
financiële middelen. Ook leverde het 
onderzoek een kritisch beeld op van de 
ervaringen die men heeft met het lan-
delijk verband, dus met name het par-
tijbureau, en met de kamerkringen. De 
indruk bestaat dat er niet voldoende 
prioriteit is voor de problemen en de 
vragen die men heeft op het afdelings-
niveau. 
De resultaten van het onderzoek zijn 
verwerkt en geïnterpreteerd in hoofd-
stuk 8 en in een bijlage. Voorts is aan 
de hand van praktische leidraden in de 
volgende hoofdstukken een aantal as-
pecten beschreven van het politiek 
handelen. Gepoogd is op die wijze te 
komen met praktische suggesties om 
zo de kwaliteit van het politiek functio-
neren van het CDA te verhogen. Aan 
de orde komen zaken als: 
- de politieke discussie, uitmondend in 
de programvoorbereiding; 

- het leden- en kaderbeleid; 

- het verbeteren van de interne organi-
satie, activiteiten en financiën; 

- het versterken van de contacten met 
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Voorkomen moet worden dat de burgers 
vermalen worden in de regelgoverij. 

kiezers, maatschappelijk middenveld 
en de media. 
Deze punten sluiten voor een deel aan 
op activiteiten die de laatste jaren bin-
nen het CDA in verschillende geledin-
gen al in gang zijn gezet, zoals partij-
politieke discussies, aandacht voor 
ledenwerving en ledenzorg, verster-
king van kader- en vormingswerk en 
aandacht voor bestuurlijke vernieu-
wing. Het weerwerk dat het CDA moet 
leveren dient echter veel breder en 
sterker in de gehele partij te worden 
doorgevoerd en ingebed. Kern van de 
aanbevelingen is steeds een tweetal 
begrippen: het bevorderen van een 
meer politieke besluitvorming en het 
grondig verbeteren van niet alleen de 
interne, maar ook de externe commu-
nicatie. Daarnaast speelt de vraag 
welk direct aantoonbaar nut het heeft 
voor kiezers om lid te worden van het 
CDA. Momenteel is ongeveer 3% van 
de CDA-kiezers lid van het CDA, en er 
zijn plaatsen waar deze verhouding 
nog slechter is. Dat wil zeggen dat 
tenminste 97 van de 100 CDA-kiezers 
niet actief deelnemen aan de formule-
ring van programmapunten en het 
stellen van prioriteiten. Voor andere 
partijen is dit cijfer overigens niet gun-
stiger. Onze Belgische zusterpartij, de 
CVP, heeft in verhouding twee maal 
zoveel leden, daar is 6% van de eigen 
kiezers lid. Het CDA zou thans niet  

kunnen dromen van een verdubbeling 
van het ledenaantal, maar ook dan 
blijft gelden dat de verhouding 6-94 
bepaald scheef is. Overigens zijn de 
contributies voor de CVP aanzienlijk 
lager dan die voor het CDA. Deze uiter-
mate lage organisatiegraad van onze 
partij heeft twee grote nadelen. Er is zo 
onvoldoende georganiseerde binding 
met de individuele mensen in de sa-
menleving en er zijn te weinig mensen 
beschikbaar om de binnen de partij 
noodzakelijke taken te verrichten. Wat 
is de oorzaak van de geringe belang-
stelling? 

4.3.1 Drempel verlagen 
Kiezers zien in het algemeen wei-
nig direct nut in het lid worden van 
een politieke partij. Men moet contri-
butie betalen, waarvoor men weinig 
terug krijgt. Bij een omroeporganisa-
tie bijvoorbeeld krijgt men tenminste 
wekelijks een programmablad, maar 
van een politieke partij krijgt men 
druksels waar men in het dagelijks 
leven weinig mee kan doen. Boven-
dien vinden de meeste mensen toch al 
dat ze van politiek geen verstand heb-
ben. Het bezoeken van politieke verga-
deringen is in brede kring dus niet 
populair. ,,Politici praten met veel te 
moeilijke woorden en je komt er toch 
niet tussen", is een veel gehoord voor-
oordeel. De drempel is dus te hoog, en 

bovendien vermoedt men geen in-
vloed te hebben. Voorts willen men-
sen zich 's avonds ontspannen en niet 
inspannen. Een politieke bijeenkomst 
geldt niet als gezellige vrije tijdsbeste-
ding. Al met al zijn er weinig argumen-
ten aan te voeren voor een gemiddel-
de Nederlander om lid te worden van 
een politieke partij. Het kost geld en 
vrije tijd en de wereld verandert er 
toch niet door. Het CDA moet zich dit 
aantrekken. Tegenover geld en vrije 
tijd moet de kiezer aanwijsbare voor-
delen zien, zodat in diens ogen de we-
reld wel degelijk verandert. Van groot 
belang kan het ombudswerk zijn. Het 
CDA moet voor zijn leden beschikbaar 
zijn als gids bij de tocht door het oer-
woud van de overheid. Het CDA dient 
behalve een politieke organisatie ook 
een servicestation te zijn voor zijn le-
den, een praktische weet-al op het ge-
bied van de politiek en het openbaar 
bestuur. De wereld van de overheid is 
ingewikkeld en kostbaar. Mensen wil-
len wel degelijk lid worden van een 
vereniging die daadwerkelijk voor hen 
klaar staat wanneer zij de weg in poli-
tiek en bestuur niet meer weten. Zo'n 
naam heeft het CDA op dit moment 
niet. Zo'n naam zou het CDA wel kCin-
nen hebben. Maar dat veronderstelt 
een geweldige verandering in het poli-
tiek-organisatorische denken. Het is 
meer dan een overweging waard. 
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DEEL /ƒLEIDRADEN VOOR 
VERSTERKING VAN HET POLITIEK 
FUNCTIONEREN 

HOOFDSTUK 5 

LEIDRAAD I - POLITIEKE DISCUSSIE 

5.1 Doelstelling 

Binnen politieke partijen worden za-
ken meestal eerst aan de orde gesteld 
als ze actueel zijn of als ze door de loop 
der dingen op een bepaalde tijd gere-
geld moeten zijn. Onderwerpen die 
maatschappelijk relevant zijn worden 
niet vanzelfsprekend politiek in dis-
cussie gebracht. Denk aan onderwer-
pen als: ,,Grenzen en omvang van de 
gezondheidszorg', 'Moderne ontwik-
kelingen binnen de biotechnologie", 
,,Milieuzorg in een technologische sa-
menleving". Deels is de oorzaak hier-
van dat de actualiteit van sommige 
vraagstukken naar menselijke maat-
staven niet te voorzien is. Deels is de 
oorzaak dat we niet gewend zijn be-
paalde activiteiten regelmatig op de 
agenda van de vergadering te plaat-
sen. Als de politieke dialoog niet 
slechts voornamelijk in eigen kring 
maar ook met hen die daarbuiten ver-
toeven, wordt gevoerd, kondigt de ac-
tualiteit van vraagstukken zich eerder 
aan. Als we onszelf realiseren dat cam-
pagnevoering en het voorbereiden 
van een verkiezingsprogramma beter 
een continu proces kan zijn dan uitslui-
tend iets wat voorafgaat aan verkiezin-
gen, leidt dat tot een geleidelijker pro-
ces dat naar de kiezer toe ook door-
zichtiger is. 
Versterking van het politiek functione-
ren gaat hand in hand met het verbete-
ren van de politieke discussie, niet al-
leen binnen de partij-organen maar  

ook met stadsbewoners, met buurt-
groepen, met maatschappelijke orga-
nisaties e.a. 
De volgende aspecten zijn hierbij te 
onderscheiden: 
1, de taak om zich door middel van 
politieke dialoog binnen en buiten de 
partij te bezinnen over politieke ont-
wikkelingen (inter)nationaal, provin-
ciaal en lokaal en daarover partijstand-
punten in te nemen; 
2. de bespreking en toetsing van het 
politieke beleid van het CDA in verte-
genwoordigende lichamen en het op-
stellen van een verkiezingsprogram. 
Vanwege de bijzondere betekenis van 
het verkiezingsprogram, wordt op de 
ontwikkeling daarvan in een apart 
hoofdstuk ingegaan. 

5.2 Probleemstelling 

Het is de verantwoordelijkheid van de 
gekozen vertegenwoordigers om in 
het gemeente- of provinciebestuur het 
verkiezingsprogram, waarin de visies 
en uitgangspunten van het CDA poli-
tiek zijn vertaald, zoveel mogelijk te 
verwezenlijken. Zij zijn aanspreekbaar 
op de mate waarin zijn daarin slagen 
en de wijze waarop zij resultaat berei-
ken. Dit zal over het algemeen makke-
lijker zijn als het CDA deel uitmaakt 
van het college. Dit betekent niet dat 
de profileringskansen van het CDA 
minder zijn als niet wordt deelgeno- 

men aan het college. Integendeel, con-
structieve oppositie en eigen herken-
baarheid kunnen zeer; goed samen-
gaan. 

Veel partijpolitieke activiteiten zijn be-
doeld als ondersteuning van het werk 
van de gekozen CDA-politici. Dit is een 
goede zaak. Maar de p9litieke energie 
van de partijleden moet niet uitslui-
tend daarop gericht zijn. Ook in andere 
processen wil men zijn energie stop-
pen en1 de partij moet hier gebruik van 
maken, De besturen van Gemeentelij-
ke Afdelingen en Kamerkringen zullen 
hiervoor wegen moeten vinden. Uit-
eindelijk ontstaat hierdoor een vrucht-
bare voedingsbodem voor een partij-
cultuur die zich kenmerkt door politie-
ke inspiratie en dynamiek, juist ook op 
het niveau dicht bij mensen. Partijle-
den zullen dan ook gemotiveerd wor-
den om hun bijdrage te leveren, stand-
punten in te nemen en deze uit te dra-
gen in hun eigen maatschappelijke 
omgeving. De betrokkenheid bij de 
politieke actualiteit en de politiek van 
het CDA zal daardoor worden ver-
groot. Men zal daarvoor tevens een 
grotere mede-verantwoordelijkheid 
gaan voelen. Maar voordat dit gevoel 
van medeverantwoordelijkheid wordt 
bereikt, zal de politiek ook beter moe-
ten luisteren naar de mensen. Men zal 
in het politieke beleid de beleving in de 
eigen leefomgeving willen herkennen. 
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Het luistervermogen van de partijmoet opeen niveau dicht bi/mensen be vorderd worden. 

Dit vraagt om het vergroten van de 
zichtbaarheid van afwegingen en ar- 
gumenten die aan de politiek van het 
CDA ten grondslag liggen. Mensen 
willen zich best laten overtuigen door 
de politiek, maar rekenen tegelijkertijd 
de politiek af op haar vermogen om 
met de ervaringswereld van mensen 
voeling te houden. Vanwege de klei-
nere schaal en de kleinere afstand tot 
de burgers geeft politieke dialoog op 
gemeentelijk, wijk- en dorpsniveau 
hieraan het meest concreet invulling. 
Politieke discussie langs deze weg 
geeft gestalte aan het dynamische 
tweegesprek tussen politiek en sa-
menleving. Een partij met veel ruimte 
voor discussie en gesprek schept de 
mogelijkheid om te ruiken aan de poli-
tiek en te leren hoe men zich daarin 
kan bewegen. Het is wenselijk dat 
CDA-politici meer deelnemen aan 
openbare discussie. Daardoor zal het 
profiel van de CDA-bestuurder in het 
politieke gesprek in gemeente en pro-
vincie aan scherpte winnen. Dit komt 
de herkenbaarheid en de werfkracht 
van het CDA ten goede. Bovendien 
zullen mensen, ook onze eigen geko-
zen vertegenwoordigers, zien dat voor 
het CDA het bedrijven van politiek niet 
alleen plaatsvindt in raden en staten. 
De partij vervult hierin zijn eigen rol. 
Gekozen vertegenwoordigers van het 
CDA vinden het gewoon dat de partij 
ook los van het werk van de fractie 
spreekt over politieke thema's. Deze 
ruimte heeft de partij, maar zij moet 
zich daarbij tevens bewust blijven van 
de positie die de CDA-fractie inneemt 
en niet zodanig opereren dat hiermee 
kortsluiting ontstaat. 

Kortom: door het politieke gesprek 
kan de partij zich enerzijds midden in 
de actuele publieke discussie plaatsen 
en kan zij anderzijds voeling houden 
met zaken die door leden en burgers 
van belang gevonden worden. Het sti-
muleren van de politieke discussie in 
wijk-, dorps-, gemeentelijke en provin-
ciale afdelingen geeft de gelegenheid 
om het luistervermogen van de partij 
op een niveau dicht bij mensen te 
bevorderen. Een van de belangrijkste 
opgaven voor het CDA in de jaren '90 
is het scheppen van een partijcultuur 
die toegankelijk is voor de samenle-
ving en waarin een open oog en oor is 
voor de politieke en maatschappelijke 
beleving van leden en burgers. 

3Traecj 

Voor men een politieke discussie or-
ganiseert, moeten eerst enkele vragen 
duidelijk beantwoord worden. Deze 
antwoorden bepalen de vormgeving 
van de discussie. 

5.3.1 De themakeuze 

Welk thema voor de politieke discus-
sie wordt gekozen? Gaat het om de 
politieke actualiteit in de gemeente of 
provincie of gaat het om het politieke 
beleid van het CDA in algemene zin? 
Alhoewel een thema natuurlijk moet 
aansluiten bij de belangstelling van 
bestuurders en kiezers mag van CDA-
politici verwacht worden dat zij zich bij 
de keuze van zo'n thema blijven afvra-
gen wat hun opdracht is. Het ant-
woord op deze vraag voert ons name-
lijk terug naar onze politieke grond-
slag. De keuze van een thema zal mede 
vorm moeten geven aan het realiseren 
van onze opdracht die in die grondslag 
zijn basis vindt. Het is van belang om 
in een periode van één of twee jaar, 
één of enkele thema's te kiezen waar-
op men de politieke discussie in die 
periode concentreert en waarop zo-
veel mogelijk andere activiteiten in die 
periode afgestemd zijn. De discussie 
kan dan werkelijk diepgang krijgen. 
Een thema waar de hele afdeling zich  

enige tijd op richt is een goed instru-
ment om het CDA te profileren en or 
ganisatorisch is dit ook voor kleinere 
afdelingen te behappen. 

5.3.2 Vaststelling einddoel 

Wat moet het eindresultaat van de dis-
cussie worden? Een discussie is 
slechts zelden alleen bedoeld om van 
gedachten te wisselen met bepaalde 
mensen of groepen van mensen. 
Meestal dienen er politieke standpun-
ten ingenomen te worden. Misschien 
willen we een notitie met de CDA-visie 
tot stand brengen om die voor publici-
taire doeleinden of in de fractie te ge-
bruiken? 

5.3.3 Keuze deelnemers 

Nemen aan de bijeenkomsten uitslui-
tend partijleden deel of alleen de geko-
zen vertegenwoordigers? Is het een 
openbare bijeenkomst waaraan ool 
burgers en vertegenwoordigers van 
andere politieke partijen c.q. maat-
schappelijke organisaties deelnemen? 

5.3.4 Planning 

Hoe ziet de planning eruit? Als duide-
lijkheid bestaat over het thema,  deter-
mijn, het doel en de werkwijze, is een 
goede planning onontbeerlijk om de 
discussie aan de verwachtingen te la-
ten beantwoorden. Net  zoals bij de 
totstandkoming van advieslijsten en 
verkiezingsprogramma's planmatig 
gewerkt wordt, is het aan te bevelen 
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om dit ook te doen bij de politieke 
discussie. Binnen een planning is be-
ter te organiseren. Men kan bijvoor-
beeld voorkomen dat het gezellige 
politieke café samenvalt met een be-
langrijke maatschappelijke gebeurte-
nissen, mensen weten waar ze aan toe 
zijn en wat er van ze verwacht wordt. 
In een goede planning worden ook 
keuzes gedaan voor één of meerdere 
van de diverse modellen van politieke 
discussie (zie instrumenten). Politieke 
discussie dient bij bestuursvergade-
ringen en algemene ledenvergaderin-
gen een vast onderdeel te zijn met een 
plaats vooraan in de agenda. 

5.3.5 Publiciteit 

Een belangrijk aspect dat bij de plan-
ning niet vergeten mag worden is de 
publiciteit. Zijn de resultaten van een 
discussie geschikt om in de publiciteit 
gebracht te worden? Zo ja, hoe doen 
we dat? Moet de pers uitgenodigd 
worden? Regionale weekbladen of 
dagbladen, landelijke kranten, de re-
gionale omroep, de kabelkrant,  etc?  
Dat geldt ook voor publiciteit vooraf. 
In hoeverre zijn de discussies open-
baar? Is er een tussenrapportage 
waarbij ook de pers geïnformeerd 
wordt? Het feit dat een partij over een 
politiek thema in gesprek is, is publici-
tair vaak een positief gegeven. 

5.3.6 Scholing 

Voor de verschillende vormen van po-
litieke discussie zijn mensen nodig die 
de vaardigheden hebben om proces-
technisch de bijeenkomsten te leiden. 
Tevens zullen de deelnemers vanuit 
fractie en/of bestuur inhoudelijk goed 
op de hoogte moeten zijn. Over scho-
ling en vorming wordt geschreven in 
het hoofdstuk ,,Leden- en kaderbe-
leid". 

F 4 instrumenten 

Met de antwoorden op bovenstaande 
vragen in de hand kan onder meer 
gekozen worden uit de volgende sug-
gesties voor de opzet van discussiebij-
eenkomsten. Hierbij blijft allereerst 
van belang dat de gekozen vormen 
passen bij het thema dat gekozen is.  

5.4.1 Netwerken 

Een belangrijk instrument in de poli-
tieke discussie is het rechtstreeks con- 
tact en de gedachtenwisseling van kie- 
zers met individuele politieke bestuur-
ders en de gekozen vertegenwoordi- 
gers. In hoofdzaak zijn er twee moge-
lijkheden om deze netwerken te orga-
niseren: ongestructureerd en gestruc-
tureerd. 
Bij de ongestructureerde opzet nodigt 
een gekozen vertegenwoordiger of 
bestuurder mensen uit zijn omgeving 
thuis uit die hij min of meer toevallig 
kent en die het aardig vinden om eens 
een avondje over het één of ander te 
praten. Er is geen vooraf opgestelde 
agenda, de onderwerpen worden be-
paald door de belangstelling van de 
gasten; vragen waarmee zij leven of 
punten die zij willen bespreken. Op 
deze wijze kan de politicus luisteren 
naar de kiezer en wordt daardoor geïn-
formeerd over wat er in zijn omgeving 
aan gedachten leeft. Een dergelijk ge-
sprek kan een beperkt aantal keren per 
jaar plaatsvinden. 
Bij de gestructureerde opzet worden 
personen welbewust uitgekozen op 
basis van de achterban die zij hebben, 
hun positie in wijk, dorp, stad of pro-
vincie, het feit dat zij in een geestver-
wante Organisatie zitten of dat zij een 
bepaalde deskundigheid bezitten. De 
agenda wordt doelgericht en vooraf 
opgesteld. De politicus kan luisteren 
naar de mening van de gasten en kan 
achtergrondinformatie verstrekken 
over zaken die in de politiek spelen en 
die voor het grote publiek weliswaar 
niet geheim zijn maar toch ongewild 
verborgen blijven. Op deze wijze voe-
len mensen zich meer deelgenoot van 
de besluitvorming en gaan zijde politi-
cus wellicht minder beschouwen als 
de bestuurder aan de andere kant van 
de tafel. 
Het is belangrijk dat deze gesprekken, 
gestructureerd of ongestructureerd, in 
een ongedwongen en besloten sfeer 
plaatsvinden. 

5.4.2 Bestuursvergaderingen 

Politieke discussie is op de agenda van 
de vergaderingen van dagelijkse en 
algemene besturen vaak het sluitstuk. 
Om dit te veranderen zou een bestuur 
zich moeten binden aan een beperkte 
tijd (bijvoorbeeld de helft van de duur 
van de vergadering) waarbinnen de 
bestuurlijke en huishoudelijk- organi- 

satorische onderwerpen worden afge-
rond. De tijd die hierdoor vrijkomt 
wordt besteed aan politieke discussie. 
Al naar gelang de interesse en actuali-
teit, kan het bestuur een fractielid, een 
landelijk spreker, een vertegenwoor-
diger van een maatschappelijke orga-
nisatie uitnodigen voor een inleiding 
of toelichting. Deze bijeenkomsten 
hebben gewoonlijk een besloten ka-
rakter. Indien beslissingen naar aan-
leiding van de discussie noodzakelijk 
zijn of standpunten geformuleerd die-
nen te worden, is dit vanzelfsprekend 
een verantwoordelijkheid van de be-
stuursleden. 

5.4.3 Fractiebegeleiding 

Fractiebegeleiding is een van de mo-
gelijkheden om leden, sympathisan-
ten en vertegenwoordigers uit ver-
wante organisaties te laten deelne-
men aan het politieke gesprek. Het 
eerste doel van fractie-begeleiding 
moet echter zijn het ondersteunen van 
de fractie in haar politieke werk. Daar-
naast is een goede fractie-begeleiding 
belangrijk voor de kwaliteit van de be-
sluitvorming, het christen-democra-
tisch profiel van het beleid en het ver-
krijgen van een breder draagvlak daar-
voor. Verder draagt de structurele be-
trokkenheid van een grote groep men-
sen bij de beleidsvoorbereiding bij tot 
continuïteit binnen het bestuurlijk ka-
der van de partij. Op deze wijze dient 
dit middel meerdere doelen. 
Voorafgaand aan het opzetten van 
fractiebegeleiding dienen fractie en 
bestuur goed na te gaan hoe dat in hun 
omgeving het best gerealiseerd kan 
worden. Fractie-begeleiding wordt in 
beginsel georganiseerd in samen-
praak tussen bestuur en fractie. Over 
de rol van beide worden duidelijke 
afspraken gemaakt, waarbij de taken 
van beide als uitgangspunten geno-
men worden. Het is van groot belang 
er voor te waken dat fractiebegelei-
ding niet uitloopt op overbodige be-
moeienis met elkaars verantwoorde-
lijkheden. Het bestuur kan bijvoor-
beeld vooral op de organisatorische 
aspecten letten, terwijl de fractie voor-
namelijk kijkt naar inhoudelijke aspec-
ten. 
Duidelijkheid dient te bestaan over de 
volgende aspecten: 
- Wie zijn de deelnemers, hoe werf je 
deze? Hierbij kunnen een ledenblad, 
de ledenvergadering en een kaarten- 
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WERKWIJZER 

Een rapport schrijven is één ding, 
maar het op een goede manier uitvoe-
ren is twéé. Hieronder volgen een aan-
tal aanbevelingen voor de diverse ni-
veaus waarop met dit rapport gewerkt 
wordt: 

1. Kamerkringen en 
Gemeentelijke Afdelingen 

Indien u aan de slag wilt om het poli-
tiek functioneren van uw eigen organi-
satie te versterken geldt een aantal 
voorwaarden waaronder u met dit 
rapport dient te werken: 

Bespreking in het bestuur 
Besteed een of twee bestuursvergade-
ringen aan de bespreking van het rap-
port. Indien men aan de slag wil met 
dit rapport moet het tenminste het 
geestelijk eigendom zijn van alle be-
stuursleden en niet alleen van de voor-
zitter en/of de secretaris. Alhoewel 
door de praktische gerichtheid de aan-
dacht snel naar de hoofdstukken 5 t/m 
9 zal uitgaan, bevatten de eerste drie 
hoofdstukken eveneens elementen 
waarvan men zich rekenschap moet 
geven en die men op het eigen bestuur 
kan toepassen. 

Maak keuzes 
Dit rapport geeft een veelheid van mo-
gelijkheden die door geen enkele Af-
deling of Kamerkring allemaal gelijk-
tijdig kunnen worden uitgevoerd. Dat 
is ook niet de bedoeling. Zelfs binnen 
een leidraad staan te veel mogelijkhe-
den waarbij het in een aantal gevallen 
zelfs onzinnig is om ze allemaal te wil-
len uitvoeren. Maak daarom keuzes. 
Probeer liever één leidraad of een deel 
daarvan goed uit te werken dan dat 
alles wordt ingezet en vervolgens 
mislukt. Als mensen daardoor gede-
motiveerd raken is het bijzonder lastig 
ze naderhand weer voor gelijktijdige 
activiteiten te winnen. 
Dit rapport is bedoeld om in het ko-
mende politieke seizoen te gebruiken 
en als handleiding voor het versterken 
van het politiek functioneren in de 
eerstkomende jaren. Daarom kan bij  

het maken van keuzes ook een meerja-
renplanning gemaakt worden. 

Kies een thema 
De leidraden geven instrumenten aan 
om het politiek functioneren te ver-
sterken. Deze instrumenten werken 
echter pas optimaal als er een thema 
onder ligt dat inhoud aan deze instru-
menten geeft. Het enthousiasmeert en 
profileert enorm om met een club 
mensen één of twee jaar tewerken aan 
een inhoudelijk thema. 

Werk samen 
Met name veel kleinere Gemeentelijke 
Afdelingen zijn beperkt in hun perso-
nele en financiële mogelijkheden. Sa-
menwerken binnen een regionaal ver-
band of met enkele bij elkaar gelegen 
Afdelingen kan de slagkracht aanmer-
kelijk verbeteren. 

Maak een planning 
Door te plannen kom je erachter welke 
stappen je allemaal moet zetten en 
wanneer. Bovendien is het een instru-
ment om mensen aan afspraken te 
herinneren. 

Breng structuur aan 
Geen structuur om de structuur, maar 
iemand binnen het bestuur zal zich 
bijzonder verantwoordelijk moeten 
voelen voor het uitvoeren van de be-
sluiten die op basis van dit rapport 
genomen zijn. 

Betrek de leden 
De leden vormen de basis voor de 
partijpolitieke actie. Het is belangrijk 
om hen vanaf het begin zoveel moge-
lijk te betrekken, zowel in de fase van 
analyse, planning en uitvoering. Het is 
goed denkbaar om, net als bij de be-
spreking van het rapport ,,Appèl en 
Weerklank", te werken met meerdere 
kleine groepen leden, d.m.v. bijvoor-
beeld huiskamergesprekken. 

2. Kamerkringen 

Een Kamerkring, die wil bevorderen 
dat de Gemeentelijke Afdelingen aan 
de slag gaan om het politiek functione-
ren te versterken, kan een commissie 
of een werkgroep instellen die met  

elke Gemeentelijke Afdeling afspra-
ken gaat maken over de wijze waarop 
zij aan de slag gaan. Uitgangspunt is 
dat het belangrijker is dat er iets ge-
daan wordt dan dat er veel gedaan 
wordt. Deze commissie of werkgroep 
kan het werk in de Gemeentelijke Af-
deling periodiek evalueren en rappor-
teren aan het Partijbestuur. 
Indien men hette omvangrijkvindt om 
alle Gemeentelijke Afdelingen te sti-
muleren om aan de slag te gaan met 
dit rapport, kan men ook denken aan 
het aanzoeken van Afdelingen waarin 
men met een leidraad wil experimen-
teren om aldus ervaring op te doen. 

3. Partijbestuur 

Binnen het Partijbestuur wordt mens-
kracht en tijd vrijgemaakt om de door-
werking van dit rapport op alle ni-
veaus te bevorderen. Het partijbureau 
vervult daarin een actieve rol. Op ver-
schillende punten in het secretariaat 
wordt de uitvoering van het rapport 
actief ter hand genomen. Deze activi-
teiten zullen zich mede op de kamer-
kringen en gemeentelijke afdelingen 
richten. In de bijgevoegde sprekers-
lijst is in dit verband een aantal perso-
nen opgenomen die op onderdelen 
van het rapport aanspreekbaar zijn. 

Bestelwijze 

,,Politiek dicht bij mensen" is 
te bestellen door / 5,— per ex-
emplaar (inclusief portikos-
ten) over te maken op giro-
nummer 871441 van de BDU 
o.v.v. ,,Politiek dicht bij men-
sen" en het aantal exempla-
ren. Bij een afname van meer 
dan 10 exemplaren kost het 
rapport / 4,75 per stuk (incl. 
porti).Na ontvangst vandebe-
taling ontvangt u het/de rap-
potten binnen een week thuis. 
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SAMENVATTING DEEL 1 

Probleemschets: 
invloed en macht 
Politiek is wel degelijk in staat de sa-
menleving te beïnvloeden. De wijze 
waarop de politiek problemen be-
spreekt en afhandelt bepaalt voor een 
belangrijk deel ook de publieke me-
ningsvorming. Politieke partijen dra-
gen daarbij duidelijk verantwoor-
delijkheid. 

De politieke agenda wordt voorname-
lijk bepaald door veranderingen van 
buitenaf. In de eigen omgeving, natio-
naal maar ook internationaal. Neder-
land neemt daarbij een eigen plaats in. 
Een tamelijk kerkse natie met strikte 
normen ontwikkelde zich in de jaren 
'60 en '70 tot een van de meest toleran-
te naties ten opzichte van, tot dan toe, 
afwijkend gedrag. Hoewel de chris-
ten-democraten in die periode onafge-
broken deel uitmaken van de regering 
scheen de christelijke normstelling 
zijn greep op de politiek te verliezen. 

Echter, tegen alle voorspellingen in 
herwon het inmiddels gefuseerde 
CDA door zijn stabiele aanwezigheid, 
kwalitatief goed leiderschap en vitali-
sering van christelijke waarden zijn 
invloed in het maatschappelijk be-
stuur. De discussie over de verant-
woordelijke samenleving bleek toon-
zettend in de politieke en publieke dis-
cussies. Toch kan geconstateerd wor-
den dat de huidige samenleving thans 
niet een erg christen-democratisch ac-
cent heeft. Juist andere stromingen 
hebben, buiten de nationale regering, 
veel invloed gehad op de maatschap-
pelijke opvattingen. Voor de christen-
democratie is in dit opzicht nog veel 
werk te verrichten. Voor het formule-
ren en het verder ontwikkelen van 
christelijk sociale politiek moet de in-
vloed hiervan in de politieke, maat-
schappelijke en journalistieke discus-
sie worden vergroot. Ook zullen de 
werkers in het veld, christen-democra-
tische politici, optimaal uitgerust moe-
ten worden voor die zijde van het poli-
tieke vakwerk.  

De problemen die van buiten op ons 
afkomen vragen ook om een verster-
king van de inhoudelijke oriëntatie. 
Pragmatische belangenafweging en 
vage bestuurlijke compromissen gaan 
ten koste van de ideologie. De burger 
herkent zich er niet meer in. 

Nederland staat aan het begin van een 
nieuwe belangrijke fase, waarin ingrij-
pende besluiten moeten worden ge-
nomen. Die vragen een breed maat-
schappelijk draagvlak. Dat geldt voor 
de verdere internationalisering, nieu-
we mondiale verhoudingen, veilig-
heidsvraagstukken, toenemende mi-
gratie en milieuproblemen. Tegelijk is 
ook de conditie van het binnenlands 
bestuur niet geweldig, terwijl ook de 
afstand tussen burger en bestuurslid 
groter wordt. Het politiek bestuur in 
een democratie vindt zijn legitimering 
in een dialoog met de burger. Het is 
vandaag niet druk op die lijn. De poli-
tiek is aan versterking toe! 

(Discussievraag 1, 2 en 3) 

Partijpolitieke vertaling 
Deze probleemschets vraagt een na-
dere toespitsing voor het CDA, om de 
kwaliteit van haar eigen functioneren 
te verhogen. Deze activiteit ligt in het 
verlengde van de aanbevelingen van 
de commissie Deetman die zich met 
name op de staatsrechtelijke aspecten 
concentreert. Het is zaak dat politieke 
partijen hun relaties met overheid, sa-
menleving en burgers vanuit partijpo-
litiek oogpunt bezien. Centraal staat 
de vraag op welke wijze politieke par- 
tijen volksvertegenwoordigend bezig 
zijn, herkend en erkend door alle deel- 
nemers aan het maatschappelijk pro- 
ces. Het CDA-Partijbestuur heeft ge-
meend thans, als eerste partij, een 
aanzet te moeten geven om deze 
vraag concreet te beantwoorden en 
partijpolitiek te vertalen. 

Een activiteit die zich richt op alle gele-
dingen van de partij, om te beginnen 
aan de basis, bij de Gemeentelijke Af-
delingen en in het verlengde daarvan 
de Kamerkringen en de landelijke or- 

ganisatie. De hoofdstukken twee en 
drie van het rapport geven een aantal 
relevante nationale en internationale 
maatschappelijke ontwikkelingen die 
van grote invloed zullen zijn op ons 
denken en doen. Het is belangrijk dat 
al diegenen die de partijpolitieke actie 
in de hoofdstukken 5 t/m 9 ter hand 
nemen, deze ontwikkelingen toepas-
sen op hun eigen situatie, om zo tot 
een goede prioriteitstelling te komen. 
In het kort betreft het de volgende ont-
wikkelingen: 

Vervreemding van de 
democratie 
De burger heeft zich gaandeweg ver-
vreemd van het democratisch be-
stuur. Dat komt door de sterk gegroei-
de welvaart en overheid die meer ta-
ken op zich nam dan ze waar kon ma-
ken. De groeiende welvaart bracht ook 
toenemende individualisering met 
zich mee. Een negatief effect daarvan 
is dat men zich minder verantwoor-
delijk gaat voelen voor de eigen omge-
ving. Ondertussen meende de over-
heid, politiek en ambtenarij, dat alles 
door regels en voorzieningen was op 
te lossen. Toen dat niet bleek te wor-
den waargemaakt ontstond bij de bur-
gers cynisme en desinteresse ten op-
zichte van de politiek. De groeiende 
welvaart zorgde ook voor een lager 
ideologisch gehalte in de politiek. Ook 
maatschappelijke organisaties zijn 
minder ideologisch herkenbaar en 
minder vertegenwoordigd, hun macht 
wordt teveel bepaald door het getal 
van hun begroting. Omwille van zijn 
uitgangspunten is het CDA principieel 
voorstander van een sterk maatschap-
pelijk middenveld. Een verdere revita-
lisering is dringend geboden. Voor het 
CDA ligt hier een belangrijk werkter-
rein. Als politieke partij zal zij mede de 
verbindingsschakel moeten zijn tus-
sen burgers en het bestuur, het kanaal 
voor de communicatie tussen burger 
en collectief, om het bestuur de men-
selijke maat te geven. 

(Discussievraag 4) 
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(Foto Hans Hordijk) 

Bij de burgers is cynisme en desinteresse ontstaan ten opzichte van de politiek. 

Bureaucratisering 
Het ambtelijk apparaat is door de top-
zware overheid steeds meer profes- 
sioneel, specialistisch en bureaucra-
tisch geworden. Politici zijn sterk af-
hankelijk van hun ambtenaren. Het is 
vaak moeilijk greep te krijgen op de 
bestaande opvattingen. De beroeps-
groepen in het veld zijn diep in het 
ambtelijk apparaat binnengedrongen. 
Voor de politicus is het daarom moei-
lijk een eigen duidelijke politieke lijn te 
trekken. Door het grote aantal uitvoe-
rende ambtenaren en hun sterke spe-
cialisaties, kan de uitvoering bepalen-
der zijn voor de burger dan de inten-
ties van de politiek. Deze problemen 
moeten bij de wortel worden aange-
pakt. Door een duidelijke presentatie 
van hoofdlijnen en politieke keuzes 
door politici, partijen en program-
ma's. Onderhandelen is techniek, 
maar de politiek moet beslissen aan 
het begin en aan het eind. Op het ge-
realiseerde resultaat moet de politiek 
volop aanspreekbaar zijn. 

(Discussievraag 5) 

Communicatie met de 
burgers 
In de communicatie tussen besturen 
en burgers valt veel te verbeteren. Aan 
de ene kant zit de politicus in het be-
stuursapparaat en met zijn of haar 
neus in de dossiers. Aan gene zijde zit 
de burger, die het politieke proces niet 
volgt maar wel een wensenlijstje 
heeft. Tussen hen klikt het niet. Het 
initiatief om te investeren in een bete-
re communicatie ligt bij de politiek. De 
politicus zal de inbreng van de burgers 
leren waarderen en hanteren zodat 
politiek een zaak wordt van gezamen-
lijk gedragen verantwoordelijkheid. 

(Discussievraag 6) 

Internationale 
vraagstukken 
Vijf vraagstukken van internationaal 
belang spelen een belangrijke rol op 
de politieke agenda van Nederland in 
de laatste tien jaar van de twintigste 
eeuw: de Europese eenwording, de 
ontwikkelingen in Midden- en Oost-
Europa, het vluchtelingenvraagstuk, 
de milieuproblematiek en het vraag-
stuk van vrede en veiligheid. Alle vijf 

raken ons dagelijks bestaan en heb-
ben gevolgen voor het democratisch 
gehalte van onze samenleving. De Eu-
ropese eenwording versmalt de mar-
ges van eigen politiek handelen, maar 
vraagt tegelijk om meer bewuste de-
mocratische legitimatie. Bovendien 
vraagt de versterking van de regionale 
identiteit om bezinning over het de-
centrale politieke bestuur. De omwen-
teling in Midden- en Oost-Europa en 
de Sowjet-Unie zal daar leiden tot een 
decennium van economisch en poli-
tiek tamelijk instabiele verhoudingen, 
met alle risico's van dien, ook voor 
buurman West-Europa. Het brengt 
economische expansie van west naar 
oost, en een sociale en culturele hero-
riëntatie. Tegelijk zal een toenemende 
stroom economisch zwakkeren ver-
huisplannen krijgen richting West-Eu-
ropa. Het migrantenpotentieel beperkt 
zich zoals gezegd niet tot onze Europe-
se neven en nichten, maar omvat te- 

vens groeiende aantallen uit de Derde 
Wereld, wat de sociale en culturele 
verschillen extra zal accentueren. Ne-
derland krijgt hier op elk niveau mee te 
maken, van bestuurder tot individuele 
burger. De democratie zal worden be-
proefd. Het milieu vraagt zijn prijs in 
welvaart en individuele vrijheid. Een 
belangwekkend democratisch pro-
bleem. Tenslotte het vraagstuk van 
vrede en veiligheid. De laatste jaren 
van deze eeuw dreigen tamelijk onrus-
tig te worden. Op tal van plaatsen op 
de wereld zullen het ontbreken van 
democratie, de ongelijke verdeling 
van welvaart, etnische problemen, 
machtsverschuivingen, ideologisch 
en godsdienstig fundamentalisme en 
veel te veel en te gevaarlijke bewape-
ning spanningen met zich brengen, 
waarbij geweld zal worden gebruikt. 
Voor Nederland is dit van groot demo-
cratisch belang. Wij komen voor lasti-
ge besluiten te staan ten aanzien van 
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onze betrokkenheid bij dergelijke con-
flicten. En wij zullen bij onszelf te rade 
moeten gaan of onze, onder meer 
door de individualisering verder 
voortgestuwde vraag naar luxe en 
welvaart de redelijkheid van ons 
standpunt in internationale ogen niet 
enigszins relativeert. Met andere 
woorden: of iets meer soberheid niet 
meer geloofwaardigheid en middelen 
voortbrengt om de spanningen te hel-
pen verminderen. 

(Discussievraag 7) 

Van analyse naar 
toepassing 
Kernpunt van dit rapport is aan te ge-
ven waarom en hoe het christen-de- 

mocratisch gedachtengoed meer her-
kenbaar dagelijkse werkelijkheid 
wordt en in de maatschappelijke dis-
cussie doorklinkt. Het gaat daarbij niet 
in de eerste plaats om verbetering van 
de formele posities van het CDA, maar 
om een nadrukkelijker aanwezigheid 
van onze waarden en normen in de 
maatschappelijke discussies. Verster-
king van het politiek functioneren is 
geen doel op zich, maar dient om het 
draagvlak te scheppen voor christen-
democratische politieke keuzes op na-
tionaal, regionaal en lokaal niveau. De 
eerste hoofdstukken gaven signale-
menten en analyses. 
Voorts is aan de hand van praktische 
leidraden in de hoofdstukken 5 t/m 9 
een aantal aspecten beschreven van 
het politiek handelen. Gepoogd is op  

die wijze te komen met praktische sug-
gesties om zo de kwaliteit van het poli-
tiek functioneren van het CDA te ver-
hogen. Aan de orde komen zaken als: 
- de politieke discussie, uitmondend 
in de programvoorbereiding; 
- het leden- en kaderbeleid; 
- het verbeteren van de interne orga-
nisatie, activiteiten en financiën; 
- het versterken van de contacten met 
kiezers, maatschappelijk middenveld 
en de media. 
Kern van de aanbevelingen is steeds 
een tweetal begrippen: het bevorde-
ren van een meer politieke besluitvor-
ming en het grondig verbeteren van 
zowel de interne, als de externe com-
municatie. 

(Discussievraag 8) 

DISCUSSIEVRAGEN 

1. Op welke punten zou de 
christen-democratie in uw 
eigen omgeving meer her-
kenbaar kunnen zijn? 

2. Wat betekent die grotere 
herkenbaarheid voor de 
werkwijze van CDA-verte-
genwoordigers en bestuur-
ders? 

3. Bij welke politieke en pu-
blieke onderwerpen en dis-
cussies dient het CDA de 
herkenbaarheid van zijn uit-
gangspunten te vergroten? 

4. Is versterking van het ideolo-
gisch gehalte van politieke en 
maatschappelijke organisaties 
noodzakelijk om vervreemding 
van de democratie tegen te 
gaan? Welke concrete activitei-
ten kunnen dit doel dienen? 

5. Op welke plaatsen consta- 

teert u in uw eigen situatie 
een te grote ambtelijke bu-
reaucratie die ten koste gaat 
van politieke duidelijkheid 
en welke oplossingsrichting 
ziet u hiervoor? 

6. Welke inspanningen kun-
nen in uw eigen omgeving 
door uw afdeling en de 
CDA-politici worden gedaan 
om de communicatie tussen 
politiek en burger te verbe-
teren? 

7. Op Welke punten ziet u 
directe gevolgen voor de 
burger van de vijf geschet-
ste internationale ontwik-
kelingen: 
- de Europese eenwording 
- ontwikkelingen in Mid-

den- en Oost-Europa 
- het vluchtelingenvraag- 

stuk 
-  

- milieuproblematiek - 

- vrede en veiligheid 
Kunt u voorbeelden aanrei-
ken hoe het CDA in uw om-
geving er toe kan bijdragen 
de samenleving en de bur-
ger te betrekken bij deze za-
ken. 

8a. Wat ziet u, als het erom 
gaat om politiek dicht bij 
mensen te brengen, als uit-
gesproken sterke en wat zijn 
de zwakkere punten van: 
- uw Afdeling 
- uw CDA-vertegenwoordi-

gers? 
b. Hoe kunnen bepaalde on-
dervertegenwoordigde 
groepen zoals vrouwen en 
jongeren beter bij het werk 
van de afdelingen worden 
betrokken? 
c. Welke prioriteit zou u op 
grond van deze analyse wil-
len stellen voor de komende 
jaren? (zie Leidraden hoofd-
stuk 5 tIm 9). 
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STAPPENPLAN LEIDRADEN, SAMENVATTING DEEL  II  
Toezending rapport eind mei '91 

Start discussie naar aanleiding van deel 1 tot half 

(hoofdstuk 1 t/m 4) oktober 

Vaststelling conclusies discussie in de afdelingen uiterlijk 

a. Ten behoeve van de resolutie voor de Najaarspartijraad van 23 november '91 15 oktober '91 
toezending conclusies aan de Kamerkringen uiterlijk eind 

b. Analyse politiek functioneren eigen afdeling aan de hand van: oktober '91 

- discussievragen 
- sterke en zwakke punten 
- te stellen prioriteiten, uitmondend in keuze voor een leidraad 
- opstellen meerjarenplan 
- instelling werkgroep uitvoering conclusies ,,Politiek dicht bij mensen"  

IV Start uitvoering leidraden (Op pagina 52 treft u sprekers aan die kunnen helpen oktober '91 en 
bij de start en uitvoering van de leidraden, waaronder medewerkers van komende jaren 

het CDA-secretariaat) 

Model-werkplan van de afdeling(en) .... ........................U.................. I 
Leden van de uitvoeringsgroep/ 

.................... (voorzitter)! 

........................................................................................................................ (secretaris)/ 
.................................................................................(penningmeester)/ 

.................................................................................................................................(publiciteit)/ 
............................................................................................................................................(scholing/toerusting)/ 

1. Keuze voor een leidraad op grond van sterke en zwakke punten (zie doelstelling en probleemstelling per 

hoofdstuk 5 t/m 9) 
2. Vaststelling traject over meer jaren (zie aangegeven traject per hoofdstuk 5 t/m 9) 

3. Keuze van te ondernemen activiteiten (zie instrumenten per hoofdstuk 5 t/m 9) 

Schema:/ 
Instrumenten/ uitvoeren/ door/ periode/ samen met! 

ja/nee (namen) 

Leidraad I: politieke 
discussie 
Doelstelling: 
Politieke dialoog binnen en buiten 
de partij en bespreking en toet- 
sing van het politiek beleid van 
het CDA 
5.3 Traject 
5.3.1 Themakeuze 
5.3.2 Vaststelling einddoel 
5.3.3 Keuze deelnemers 
5.3.4 Planning 
5.3.5 Publiciteit 
5.3.6 Scholing 
5.4. Instrumenten 
5.4.1 Netwerken 
5.4.2 Bestuursvergaderingen 
5.4.3 Fractiebegeleiding 
5.4.4 Werkgroepen  

5.4.5 Algemene ledenvergadering 
5.4.6 Politiek  cafe  
5,4,7 Politieke forumbijeenkomsten 
5.4.8 Wijkbijeenkomsten 
5.4.9 Publieksmanifestaties 

Leidraad  II 
Programontwikkeling  
Doelstelling 
Het betrekken van zowel leden als 
een bredere aanhang bij de poli-
tieke besluitvorming door middel 
van de totstandkoming van het 
verkiezingsprogramma. 
Traject en instrumenten 
Fase I 
6.3 Oriëntatie op de inhoud van het 
komende programma 

6.3.1 Evaluatie geldende program 
6.3.2 Jaarthema's 
6.3.3 Partijpolitieke discussie 
6.3.4 Bijeenkomsten met specifieke 
belangengroepen 

6.4 FASE 2: Gerichte invulling van het 
program 
6.4.1 Schema 
6.4.2 Benoeming programcommissie 
en maken van afspraken over proce- 
dure voor behandeling concept-pro- 
gram 
6.4.3 Schrijven concept-program 
6.4.4 Externe contacten 
6.4.5 Presentatie van het concept-pro- 
gram 
6.4.6 Extern commentaar 
6.4.7 Amendering 
6.4.8 Pré-advisering 
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6.4.9 Vaststelling program 
6.4.10 Drukken 
6.5 PERMANENT AANDACHTSPUNT: 
contacten met de pers 

Leidraad  Ill  Leden- en 
kaderbeleid 
A. Algemeen 
Doelstelling: 
Het bevorderen van betrokken-
heid en communicatie onder de 
leden en het gericht inzetten van 
die leden in kaderfuncties. Als 
specifieke onderdelen in dit pro-
ces worden afzonderlijke leidra-
den uitgewerkt voor etnische 
minderheidsgroepen en vrouwen 
in de partij. 

7.3 Traject 
Het nader richten van de partij- en 
afdelingsorganisatie op doorstro-
ming en flexibiliteit. In dit traject ho-
ren als aandachtspunten scholingsac-
tiviteiten, registratie van kwaliteiten 
en interesses van leden, gerichte wer-
ving, loopbaanbegeleiding en voort-
durende bezinning op de politieke 
doelstelling van het CDA. 

7.4 Instrumenten 
7.4.1 Ledenwerving 
7.4.2 Ledenzorg 
7.4.3 Recrutering en het kaartsysteem 
7.4.4 Werving en selectie voor functies 
in de partij 
7.4.5 Werving en selectie voor politiek 
vertegenwoordigende functies 
7.4.6 Doorstroming in politieke func- 
ties 
7.4.7 Mentoren 
7.4.8 Loopbaanbeleid 
7.4.9 Evaluatie- en functioneringsge- 
sprekken 
7.4.10 Scholing 
7.4.11 Inzet van deskundigen 
7.4.12 Adviesraden en gespreksgroe- 
pen 
7.4.13 Goede communicatie 

B. Etnische 
minderheidsgroepen 

7.5 Doelstelling: 
Participatie van groepen etnische 
minderheden in het CDA waar-
door het integratieproces sneller 
kan verlopen. 

7.8 instrumten 
7.8.2 Contacten met opinieleiders 
7.8.3 Scholingsprogramma op maat 
7.8.4 Informatievoorziening 
7.8.5 Herkenbare contactpersonen 

C. Vrouwen 
7.9 Doelstelling: 
Vergroten van de deelname van 
vrouwen in de partij. 
7.11 Traject 
Oprichten van een vrouwennetwerk, 
te integreren met of te organiseren 
naast het CDA-Vrouwenberaad. 
7.12 Instrumenten 
7.12.1 Vrouwennetwerk 
7.12.2 Gericht loopbaanbeleid 
7.12.3 Kandidaatstelling 
7.12.4 Contactgroepen 
7.12.5 Persoonlijke benadering 

Leidraad  IV.  Interne 
organisatie, activiteiten 
en financiën 
8.1. Doelstelling: 
Het zo doelmatig mogelijk en te-
gelijk attractief inrichten van de 
organisatie van het CDA-verband, 
zoals de afdeling als werkplaats 
van ,,politiek dicht bij mensen". 
Toe te spitsen op de inzet van vrij-
willigers. 
Traject: 
Afspraken maken, taken en middelen 
toedelen en toezien op de uitvoering 
teneinde de organisatie van de afde-
ling duidelijk te structureren. 

8.4 Instrumenten 
8.4.1 Interne organisatie 
- overzicht van de taken 

besluitenlijsten 
- ondersteuning 
- versterking informele contacten 
- gebruik netwerk 
- dienstverlening 
- planning 
- verhouding afdelingsbestuur en 
fractie 
- afvaardiging Partijraad 
- consulenten 
8.4.2 Activiteiten 
- jaarkalender 
- sociale activiteiten 
- partijpolitieke discussies 
- planning discussie 
- verwerking resultaten 
- planning activiteiten  

8.4.3 Informatie 
- communicatiekanalen 
- ledencontactblad 
- nieuwe communicatiemiddelen 
8.4.4 Financiën A. financieel beheer 
- praktische richtlijnen 
- reserveer ieder jaar een bedrag 
- mogelijkheden voor inkomsten 

Leidraad V A Contacten 
met kiezers, 
maatschappelijk 
middenveld en media 

9.1 Doelstelling: 
Versterken contacten kiezer 
d.m.v. aanspreken en betrekken 
van de kiezers, met name waar 
deze zich bewust hebben georga-
niseerd of deel uitmaken van een 
of ander verband. 
9.3 Traject 
Systematisch opzetten van activitei-
ten om kiezers en verbanden op te 
zoeken en te betrekken bij het politie-
ke proces, gedurende de gehele poli-
tieke bestuursperiode. Ofwel organi-
seren van een permanente campagne. 
9.4. Instrumenten 
9.4.1 Afspraken tussen bestuur en 
fractie 
9.4.2 Opzetten netwerk geregelde con-
tacten 
9.4.3 Contacten maatschappelijk mid-
denveld 
9.4.4 Voortgangsoverzicht 
9.4.5 Vergroten betrokkenheid 
9.4.6 Organiseren van activiteiten 
9.4.7 Ombudsfunctie 

B. Contacten met de media 

B. 9.5 Doelstelling: 
Versterken contacten met de me- 
dia Het opbouwen van een goede 
relatie met de media als onmisba- 
re schakel om naar de burger toe 
een herkenbare politiek te voeren. 
9.7 Traject: 
Maken van afspraken over woordvoe- 
ring en opstellen van een mediaplan. 
9.8 Instrumenten 
9.8.1 Persberichten 
9.8.2 Verstrekking van speeches 
9.8.3 Woordvoerder 
9.8.4 Goede voorbereiding 
9.8.5 Geactualiseerde informatievoor- 
ziening 
9.8.6 Informeel contact 
9.8.7 Kritiek 
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bak met gegevens over de leden een 
nuttige functie vervullen. Wie neemt 
er uit de fractie deel en wie uit het 
bestuur? 
- Wie verzorgt de uitnodigingen, het 
verslag, de agenda enz. 
- Wie stelt de thema's vast. Is dat de 
fractie omdat die in bredere kring eens 
wil praten over een onderwerp? Of is 
dat het bestuur dat een CDA-visie wil 
over een beleidsveld voor de langere 
termijn? Past het onderwerp binnen 
het afdelingsthema? 
- Wat moet het eindprodukt zijn van 
fractiebegeleidingsgroep(en)? Is dat 
een notitie die vrijblijvend naar de 
fractie gezonden wordt? Wordt er pu-
blicitair gebruik van gemaakt? Is het 
alleen het politieke gesprek ter onder-
steuning van de gedachtenvorming 
bij de deelnemende fractieleden? 
Bij het opzetten van fractiebegeleiding 
moeten nogal eens onterechte weer-
standen overwonnen worden. Daar 
waar het lukt om de Organisatie op een 
goede manier op te zetten is het een 
echte versterking van het politiek func-
ti  one  ren. 

5.4.4 Werkgroepen 

Bij deze vorm van politieke discussie is 
het de bedoeling om een onderwerp 
of thema diepgaand te behandelen. 

De keuze van het onderwerp of deel-
thema past in het centraal gekozen 
thema waar de activiteiten van de af-
deling op gericht zijn. Bespreking van 
onderwerpen of deelthema's waarvan 
verwacht wordt dat ze over enkele 
maanden actueel gaan worden, ligt 
het meest voor de hand. 

Werkgroepen kunnen, alnaargelang 
de omvang van het onderwerp, voor 
een korte of langere periode in het 
leven geroepen worden. Het kan ook 
een eenmalige bezinningsbijeen-
komst zijn. Belangrijk is een goede 
voorbereiding (keuze onderwerp, for-
muleren van vragen) en een deskundi-
ge en enthousiaste voorzitter die de 
vaart erin houdt. Deze groepen lenen 
zich er goed voor om de inbreng van 
deskundige niet-(dagelijks) actieve le-
den te bundelen. Ook niet-leden (bij-
voorbeeld personen uit maatschap-
pelijke organisaties) kunnen worden 
uitgenodigd. De uitkomsten van de 
discussie zouden goede bouwstenen 
kunnen opleveren voor het volgende 
verkiezingsprogram of een bijdrage 
kunnen zijn aan de gedachtenvorming 
over ingewikkelde of uitgebreide on-
derwerpen in de fractie. Uit fractie en 
bestuur nemen één of meerdere leden 
deel aan de werkgroepen.  

5.4.5 Algemene 
Ledenvergaderingen 

Algemene ledenvergaderingen zijn 
een middel bij uitstek om in openbaar-
heid en in grote kring te discussiëren 
over politieke onderwerpen. De leden 
en andere belangstellenden komen 
meestal in grotere getale op dan voor 
andere bijeenkomsten en men wil ook 
standpunten horen c.q. meepraten 
over actuele onderwerpen. In de stan-
daardreglementen voor de gemeen-
telijke en provinciale afdelingen wordt 
bespreking van het politieke beleid 
van de fractie op de algemene leden-
vergadering aangeraden. Ook andere 
onderwerpen, zowel van lokale en re-
gionale aard als met een nationaal ka-
rakter kunnen interessant zijn. Politie-
ke discussie op een algemene leden-
vergadering geeft bestuur en fractie 
een goede gelegenheid om de afde-
ling te informeren en om geïnfor-
meerd te worden. Bij het opstellen van 
de agenda van een algemene leden-
vergadering moet men ook durven af-
wijken van de geijkte maar meestal 
ook saaie volgorde: huishoudelijk 
deel, spreker, discussie. Een opzet in 
marktvorm geeft op een aantrekkelijke 
wijze meer betrokkenheid van de aan-
wezigen. Kies rond het centrale thema 
een aantal (bijvoorbeeld 4 a 5) spre-
kers met een verschillende achter-
grond maar allen met deskundigheid, 
laat ze ieder in minder dan 10 minuten Fora zijn een geschikt middel om een actueel thema ter discussie te stellen. 

(Foto Hans Hordijk) 
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Een opzet van ledenvergaderingen met marktkraampjes waar men o.a. informatie kan 
krijgen, is aan te bevelen. (Foto Hans Hordijk) 

vertellen wat hun boodschap is en 
vraag ze tevens om een markt-
kraampje aan de kant van de zaal op te 
stellen. Na een klein uur wordt het 
formele deel van de vergadering afge-
sloten en zijn de sprekers voor nadere 
informatie en discussie te vinden in 
hun kraam. Als de sprekers informa-
tiemateriaal hebben kunnen ze dat uit-
delen in hun kraam. Op partijraden 
wordt het huishoudelijke deel van de 
vergadering vaak afgerond voordat de 
eigenlijke politieke vergadering, na 
een korte pauze, begint. Een formule 
die ook mogelijkheden biedt op ge-
meentelijk of provinciaal niveau. 

5.4.6 Politiek café 

Een politiek café is een openbare laag-
drempelige politieke activiteit met een 
sociale component. Als het regelmatig 
wordt georganiseerd, verhoogt het de 
binding met de leden en met belang-
stellende kiezers. Na een inleiding en 
een één tot anderhalf uur durende po-
litieke discussie volgt het informele 
gedeelte. Het openbare karakter wordt 
vergroot door publieke aankondigin-
gen en het uitnodigen van prominente 
gasten van andere politieke partijen 
en maatschappelijke groeperingen. 

5.4.7 Politieke 
forumbijeenkomsten 

In een forum hebben drie tot vijf deel-
nemers de gelegenheid een onder-
werp vanuit verschillende invalshoe-
ken in te leiden. De leden van een 
forum worden daarom geselecteerd 
vanuit diverse organisaties, deskun-
digheden  etc.  Een forum wordt geleid 
door een onafhankelijk, zo mogelijk 
prominent, voorzitter. Fora zijn een 
geschikt middel om een actueel thema 
dat leden van politieke partijen en bur-
gers bezighoudt in het openbaar ter 
discussie te stellen. Ze bieden de mo-
gelijkheid het CDA als dynamische 
partij te profileren en CDA-standpun-
ten publiek naar voren te brengen in 
concurrentie met standpunten van an-
dere partijen c.q. van de uitgenodigde 
wijkorganisaties of maatschappelijke 
organisaties. De inrichting van een 
wijk of grootschalige plannen met be-
trekking tot de ruimtelijke ordening 
van een gemeente zijn onderwerpen 
waartoe velen worden aangetrokken. 
De belangstelling van de media voor 
dergelijke bijeenkomsten is meestal  

groot. De opzet van  bra  luistert nauw. 
Het gevaar is aanwezig dat de discus-
sie zich over de hoofden van de men-
sen in de zaal heen, tussen de panelle-
den voltrekt. Laat daarom panelleden 
hun standpunten kort formuleren, 
geef de gelegenheid om direct ant-
woord te geven op vragen uit de zaal 
zonder eerst een aantal vragen te bun-
delen. Het is aantrekkelijk als mensen 
in de zaal onderling in discussie gaan. 
Mits op creatieve wijze opgezet zijn 
ook fora een goed instrument om poli-
tieke discussie te entameren. 

5.4.8 Wijkbijeenkomsten 

Vaak organiseren politieke partijen 
hun bijeenkomsten in het gemeente-
huis of in een ander gebouw in het 
centrum van de gemeente. De mensen 
hebben het idee dat zij naar de politiek 
toe moeten komen. Het organiseren 
van een bijeenkomst in een wijk of in 
een ander dorp in de gemeente, zal de 
afstand van de politiek tot de kiezer 
niet alleen fysiek verkleinen. De poli-
tiek komt naar de mensen toe en 
spreekt met ze in hun eigen omgeving 
over onderwerpen die zij belangrijk 
vinden. Deze vorm van politieke dis-
cussie kan georganiseerd worden als 
een forumbijeenkomst, waarbij het fo-
rum samengesteld is uit CDA-politici 
en wijkbewoners. 

5.4.9 Publieksmanifestaties 

Publieksmanifestaties zijn grootscha-
lig en vrij toegankelijk voor iedere be-
langstellende. Prominente CDA-ers 
voeren bij voorkeur kort het woord 
over de CDA-politiek in het algemeen 
en over de actualiteit. De manifesta-
ties genereren veel publiciteit. Bij de 
voorbereiding en de keuze van spre-
kers en onderwerpen moet hiermee 
rekening worden gehouden. Als een 
forumdiscussie tot het programma 
behoort, kan de betrokkenheid van de 
toehoorders minder passief zijn. Het 
directe contact tussen landelijke politi-
ci en gewone leden verhoogt de bin-
ding binnen de partij. Derhalve is het 
van belang ruime gelegenheid te ge-
ven aan een informeel gedeelte. 
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LEIDRAAD  ii- PROGRAMONTW1KKELINC 

zingsprogram is het doel te komen tot 

6.1 Doelstelling een samenhangend en vanuit deiden- 

HOOFDSTUK 6 

De doelstelling van het hoofdstuk 
,,Programontwikkeling" sluit niet al-
leen aan bij de leidraad ,,Politieke dis-
cussie", maar ook bij het hoofdstuk 
,,Bevorderen van politieke betrokken-
heid van leden en kiezers". Het ontwik-
kelen van een verkiezingsprogram kan 
immers gezien worden als een speci-
fieke vorm van het voeren van een 
politieke discussie en het betrekken 
van leden en achterbannen bij een 
concreet besluitvormingsproces. 
De doelstelling van programontwik-
keling is als volgt te formuleren: Het 
CDA moet een wervende en herkenba-
re politieke partij zijn die haar leden en 
bredere aanhang zo goed en zo breed 
mogelijk bij de politieke besluitvor-
mingsprocessen betrekt. De totstand-
koming van een verkiezingsprogram-
ma is één van de belangrijkste en 
meest kleurbepalende besluitvor-
mingsprocessen die de partij kent. Het 
is daarom bij uitstek een manier om de 
betrokkenheid van zowel leden als 
bredere aanhang bij de politiek in het 
algemeen en bij het CDA in het bijzon-
der te vergroten. 
Daarom wordt daaraan hieronder spe-
cifieke aandacht geschonken. Bij de 
ontwikkeling van een verkiezingspro-
gram kan gebruik gemaakt worden 
van de in het vorige hoofdstuk be-
schreven vormen voor politieke dis-
cussie. Enkele hiervan zijn vanwege 
hun specifieke toepassingsmogelijk-
heden nog eens in het bijzonder in dit 
hoofdstuk uitgewerkt. 

6.2 Probleemstelling 

Bij de voorbereiding van een verkie- 

uwil. VdtI net '.Lfl-' doordacht weucstutc. 
Het program moet de uitkomst zijn 
van een proces waarbij velen (zowel 
binnen als buiten het CDA) betrokken 
zijn. Mede daardoor krijgt het program 
een breed draagvlak. Overigens is het, 
evenals bij hoofdstuk 8: , ook hier van 
belang onderscheid te maken tussen 
verschillende groepen. Bij het voorbe-
reiden van een verkiezingsprogram 
zijn vanzelfsprekend CDA-leden be-
trokken, maar ook mensen uit maat-
schappelijke organisaties en hun ach-
terbannen,  'one-issue'-bewegingen 
(d.w.z. organisaties, actiegroepen of 
comités, die zich richten op één speci-
fiek sociaal, maatschappelijk of poli-
tiek probleem, zoals het milieu, de 
aanleg van een weg, verbetering van 
de sociale veiligheid van vrouwen 
e.d.), buurt- en wijkcomités  etc.  Be-
trokkenheid van deze groepen zal 
enerzijds leiden tot een grotere betrok-
kenheid van velen bij de plaatselijke of 
provinciale politiek, en anderzijds tot 
een versterking van het politiek func-
tioneren van het CDA. 

De voorbereiding en vaststelling van 
het komende verkiezingsprogram 
vindt vaak plaats in de allerlaatste fase 
van een bestuursperiode en naar 
voorbeeld van het vorige program. De 
kans dat er een samenhangend en 
doordacht program met nieuwe 
ideeën en gezichtspunten tot stand 
komt, zal aanzienlijk groter zijn als de 
ontwikkeling daarvan een proces is 
dat continu aandacht heeft. Daardoor 
is er tijd en ruimte voor goede politie-
ke plaatsbepaling en hoeft het schrij-
ven van een program niet alleen aan 
enkele mensen uit de fractie en het 
partijkader te worden overgelaten. Het 
draagvlak kan vergroot worden op de 
manier zoals dat hiervoor is gesteld. 
Daardoor wordt de kans verkleind, dat 
het program slechts van belang is tij-
dens de college-onderhandelingen. 

6.3 Traject en 

Het opstellen van een verkiezingspro-
gram is in feite een continue activiteit. 
De dag na de verkiezingen is ook de 
dag waarop de voorbereidingen voor 
het komende verkiezingsprogram 
kunnen beginnen. Stapsgewijs kan de 
totstandkoming van een verkiezings-
program met een breed draagvlak als 
volgt plaatsvinden. 

6.3 FASE I: Oriëntatie 01)  de 
inhoud van het komende 
programma 

Een verkiezingsprogam van het CDA 
vindt zijn fundament in de uitgangs-
punten van het CDA. Het is gericht op 
de middellange termijn. Het is een 
program dat voor de fractie de politie-
ke richting gaat aangeven. Kortom: 
het gaat hier om een document dat 
bepalend zal zijn voor de toekomstige 
politieke lijn. De voorbereidingen van 
dit document verdienen discussie ge-
durende een hele bestuursperiode. De 
oriëntatie op de inhoud van het verkie-
zingsprogram moet een vrijwel per-
manente activiteit zijn, die zowel bin-
nen het CDA kan plaatsvinden als door 
overleg met maatschappelijke organi-
saties en kiezers. In kleine afdelingen 
kan de oriëntatie op een verkiezings-
program in samenwerking met één of 
meerdere nabijgelegen afdelingen 
worden gedaan. Zowel in de fractie als 
in het bestuur wordt een lid aangewe- 
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zen wiens specifieke aandachtspunt 
de zaken betreffende het verkiezings-
program zijn. 
Het permanente karakter van de ont-
wikkeling van een verkiezingspro-
gram komt vooral in de periode na de 
verkiezingen tot uitdrukking. Zo kun-
nen het eerste en tweede politieke sei-
zoen na de verkiezingen in het teken 
worden geplaatst van de evaluatievan 
het geldende program en de oriëntatie 
op het komende. Hiervoor kunnen de 
volgende instrumenten worden ge-
bruikt. 

6.3.1 Evaluatie geldende program 

Bestuur en fractie bezien van tijd tot 
tijd hoe het geldende program functio-
neert. De wijze waarop het program 
doorwerkt in het politieke beleid van 
het CDA wordt regelmatig op de agen-
da van zowel bestuurs- als fractiever-
gaderingen gezet en bediscussieerd. 
a. Tekortkomingen, zoals onwerkbare 
formuleringen en het ontbreken van 
bepaalde politieke onderwerpen, wor-
den genoteerd. Realisatie van pro-
grammapunten wordt geboekt; ener-
zijds uit waardering voor het werk van 
de fractie, anderzijds om te voorko-
men, dat thema's die afgerond zijn 
niet per abuis klakkeloos in het komen-
de program worden opgenomen. Te-
vens wordt beoordeeld in hoeverre 
het beleid herkenbaar is als christen-
democratische politiek. 
b. De realisatie van programmapun-
ten wordt zo mogelijk gepresenteerd 
in de plaatselijke pers en in het CDA-le-
denblad. Zowel binnen de partij als 
voor het publiek kunnen de activitei-
ten van de CDA-fractie daardoor dui-
delijk worden gemanifesteerd. 
c. De uitkomsten van de evaluatie wor-
den gebruikt als bouwstenen voor het 
komende programma. 

6.3.2 Jaarthema's 

Werken met jaarthema's (zie ook 
Hoofdstuk ,,Politieke discussie") over 
actuele politieke onderwerpen die in 
het program aanscherping verdienen. 
CDJA en CDA-Vrouwenberaad kun-
nen hier in eigen kring of binnen het 
CDA aan meedoen. Als jaarthema's 
kunnen bijvoorbeeld ,,criminaliteit" of 
,,huisvesting" genomen worden, of 
een ander onderwerp van de politieke 
agenda dat om een fundamentele 
standpuntbepaling vraagt. De uitkom- 

sten van de discussie over dit thema 
dienen gebruikt te worden als bouw-
stenen voor het verkiezingsprogram. 
Landelijke partijpolitieke discussies 
bieden dikwijls ook goede aankno-
pingspunten voor een lokale toespit-
sing. Ter bevordering van de me-
ningsvorming kan een afdeling an-
dersgezinden of deskundigen uitnodi-
gen tot deelname aan de discussie. 
Afhankelijk van het thema valt te den-
ken aan betrokken wijk- of buurtorga-
nisaties, actiegroepen of vertegen-
woordigers van een aantal maat-
schappelijke groeperingen. 

6.3.3 Partijpolitieke discussie (zie 
daarvoor hoofdstuk 5 ,,Politieke 
discussie") 

Het doel van de politieke discussie zo-
als die beschreven is in het vorige 
hoofdstuk kan het aandragen van 
bouwstenen voor een verkiezingspro-
gram zijn. 

6.3.4 Bijeenkomsten met 
specifieke belangengroepen 

Actuele onderwerpen, die van belang 
zijn voor een wijk of een belangen-
groep kunnen op speciale bijeenkom-
sten in aanwezigheid van CDA-leden 
worden besproken. Ter voorbereiding 
van de discussie zal een aantal CDA-le-
den het onderhavige thema dienen 
voor te bereiden en zich een mening 
moeten vormen vanuit de CDA-uit-
gangspunten. Fractieleden brengen 
hier hun actuele en feitelijke kennis 
van zaken in. Tenslotte moet de werk-
wijze tijdens de bijeenkomst zorgvul-
dig worden voorbereid. 

Wanneer de toekomstige aanleg van 
een weg door een wijk bijvoorbeeld 
het onderwerp is, kan dit aanleiding 
geven tot het organiseren van een 
laagdrempelige bijeenkomst, zoals 
een politiek café. Onderwerpen die be-
trekking hebben op ouderen kunnen 
besproken worden met ouderenbon-
den of middels een forumbijeenkomst 
in een bejaardenhuis. Andere organi-
saties die over het algemeen geen bre-
de politieke interesse hebben maar 
wel belangstelling hebben voor een 
bepaald thema zijn te vinden op het 
vlak van milieu, natuurbescherming, 
sport, jongerenwerk, gezondheids-
zorg  etc.  

6.4 FASE 2: Gerichte 
invulling van het program 

6.4.1 Schema  

Allereerst stelt het bestuur een sche-
ma op waarin de verschillende fasen 
van de voorbereiding van het program 
met de daarvoor beschikbare tijd wor-
den aangegeven. Dit schema wordt 
aan een ieder, die met de totstandko-
ming van het programma te maken 
krijgt, toegezonden. 

6.4.2 Benoeming 
programcommissie en maken van 
afspraken over procedure voor de 
behandeling van het conceptpro-
gram 

De programcommissie vervult bij de 
totstandkoming van het program een 
centrale rol. 
Bij de samenstelling ervan zal een aan-
tal criteria moeten worden aangelegd: 
a. continuïteit en vernieuwing: is er 
enerzijds voldoende inbreng van per-
sonen die bij de totstandkoming van 
het vorige program en bij de uitvoe-
ring daarvan in de lopende bestuurs-
periode betrokken zijn geweest? Ge-
dacht kan worden aan vertegenwoor-
digers uit de vorige programcommis-
sie en uit de zittende fractie. Daarnaast 
verdient het aanbeveling de beoogde 
lijsttrekker of de beoogde fractievoor-
zitter te betrekken bij de commissie. 
Zijn er anderzijds voldoende nieuwe 
mensen in de commissie, die fris en 
onbevangen tegen de politiek aankij-
ken, die niet bang zijn om met creatie-
ve ideeën te komen en oude niet meer 
actuele stokpaardjes te schrappen? 
b.Deskundigheid: belangrijk is dat er 
vanuit de verschillende disciplines 
voldoende inbreng is. Als in de loop 
van de tijd met werkgroepen of fractie-
begeleiding is gewerkt rondom een 
bepaald onderwerp zal hier goed ge- 
bruik van gemaakt kunnen worden. 
Ook kan de kaartenbak met gegevens 
over beroepen of deskundigheden 
van leden goede diensten bewijzen. 
Uiteraard kunnen ook ,,adviseurs" van 
buiten de programcommissie een rol 
krijgen. 
c. Herkenbaarheid: Het is belangrijk 
dat het program voor leden en kiezers 
herkenbaar is als een echt CDA-pro-
gram. Dat betekent dat bij de program- 
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commissie personen moeten worden 
betrokken die dicht bij het CDA-pu-
bliek en CDA-gedachtengoed staan en 
dat ook programmatisch kunnen ver-
talen. Aandacht voor taalgebruik en 
stijl is hierbij eveneens van belang. 
Het is een kunst om in een program 
beleidsvoornemens eenvoudig, toe-
gankelijk en herkenbaar te formule-
ren. 
d. Samenhang: een CDA-afdeling en 
fractie werken niet op een eiland, maar 
maken deel uit van een partij die op 
allerlei plaatsen in het openbaar be-
stuur werkzaam is. Dat betekent dat 
steeds een goede communicatie en 
afstemming met andere CDA-bestuur-
ders en CDA-politici (gemeentelijk, 
provinciaal, landelijk en Europees) ge-
wenst is. Ook in een programcommis-
sie zal met dit element rekening ge-
houden moeten worden. Overigens 
bieden landelijk ontwikkelde model-
programma's hiervoor goede aankno-
pingspunten. Deze programma's die-
nen ten minste 12 maanden voor de 
verkiezingen beschikbaar te zijn. De 
instelling van de programcommissie 
ligt normaal gesproken plusminus een 
jaar voor de verkiezingsdatum. Het is 
echter goed denkbaar dat er een soort 
permanente programcommissie is, 
die het gehele proces dat in deze lei-
draad beschreven wordt gedurende 4 
jaar begeleidt. 

6.4.3 Schrijven 
concept-programma 

De programcommissie bepaalt de op- 
zet van het program en schrijft ruwe 
concept-teksten, waarin de uitkom- 
sten van de evaluatie van het vorige 
program, de discussie over dejaarthe- 
ma's en andere politieke items zijn 
vervat. De uitkomsten van de discus-
sie worden uiteraard getoetst aan al-
gemene CDA-standpunten en uit-
gangspunten. De programcommissie 
is immers niet alleen een doorgeefluik 
van verlanglijstjes. Het is belangrijk 
om er een christen- democratisch pro-
gram van te maken. 

6.4.4 Externe contacten 

De programcommissie legt contacten 
met externe maatschappelijke organi-
saties om hun visie op bepaalde on-
derwerpen die in de komende periode 
actueel worden te leren kennen. Het 
betreft hier organisaties die werkzaam 
zijn op zoveel mogelijk terreinen waar- 

op het verkiezingsprogram betrekking 
heeft, van economisch beleid tot de 
land- en tuinbouw en de welzijnssec-
tor. De programcommissie verwerkt 
naar haar eigen goeddunken de resul-
taten van dit overleg in de concepttek-
sten. Het leggen van deze contacten 
kan derhalve in dezelfde periode ge-
beuren als het schrijven van het con-
cept-program. 

6.4.5 Presentatie van het 
concept-program 

Presentatie van het concept-program 
aan het CDA-bestuur en de pers. Het 
CDA-bestuur stuurt het concept-pro-
gram aan de leden en aan maatschap-
pelijke organisaties. 

6.4.6 Extern commentaar 

Maatschappelijke organisaties wor-
den uitgenodigd commentaar te leve-
ren aan het CDA-bestuur. Het bestuur 
beslist of dit commentaar aanleiding 
geeft tot amendementen op het con-
cept. 

6.4.7 Amendering 

De leden of de afdelingen en de ge-
lieerde organisaties krijgen ruim de 
tijd te reageren op het concept-pro-
gram. Amendementen worden schrif-
telijk ingediend. 

6.4.8 Pré-advisering 

De programcommissie pré-adviseert 
het CDA-bestuur over de amende-
menten. Het bestuur oordeelt over de 
pré-adviezen en adviseert de algeme-
ne ledenvergadering. 

6.4.9 Vaststelling program 

Het program wordt tijdens een alge-
mene ledenvergadering voor de laat- 

Het programma wordt tijdens een algeme-
ne ledenvergadering vastgesteld. 

ste maal besproken en vastgesteld. 
Voor de bespreking wordt voldoende 
tijd ingeruimd op de agenda. 

6.4.10 Drukken 

Het vastgestelde program wordt ge-
drukt en beschikbaar gesteld aan de 
leden, de pers, aan allen die betrokken 
zijn geweest bij de totstandkoming 
van het program en aan overige be-
langstellenden. Terwille van de toe-
gankelijkheid van het programma 
voor een breed publiek verdient het 
aanbeveling om tevens een samen-
vatting van het program op hoofdlij-
nen in druk te laten verschijnen. 
Opmerking: Reeds bij het schrijven 
van het concept-program is het nuttig 
om rekening te houden met de rol die 
het program speelt bij de college-on-
derhandelingen, die na de verkiezin-
gen moeten worden gevoerd. Vragen 
die daarbij aan de orde kunnen komen 
zijn: welke ruimte geeft het program 
de onderhandelaars? Welke punten 
moeten met zicht op deelname in he 
college extra stevig worden aangezet? 
Welke punten moeten dat juist niet? 
Hoe kan, in het geval dat het CDA in de 
oppositie komt, de CDA-fractie vol-
doende handelingsvrijheid worden 
geboden? 

6.5 PERMANENT 
AANDACHTSPUNT: 
contacten met de pers 

Evenals dit in het hoofdstuk ,,Politieke 
discussie" beschreven is, is het van 
belang de pers zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden. Niet alleen de plaat-
selijke of regionale krant, maar ook de 
radio, televisie en kabelkrant kunner 
een rol spelen bij de verhoging van de 
betrokkenheid van burgers en maat-
schappelijke organisaties bij de tot-
standkoming van een verkiezingspro-
gram. Activiteiten van het CDA kun-
nen via al deze media worden aange-
kondigd. Bovendien kan de pers wor-
den uitgenodigd bij een aantal van 
bovenstaande activiteiten. Dit ver-
groot de kans dat de pers ook verslag 
doet van de activiteiten. 
Het uitgeven van persberichten is nut-
tig, het hoofdstuk ,,Contacten met de 
media" geeft meerdere suggesties. 
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De leden zijn het personele kapitaal waarover de partij beschikt. 
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HOOFDSTUK 7 

LEIDRAAD  Ill  - 
LEDEN- EN KADERBELEID 

A. ALGEMEEN 

7.1 Doelstelling 

De leden vormen het personele kapi-
taal waarover een partij beschikt. Voor 
de kwaliteit van het politiek functione-
ren van het CDA is een gericht leden-
en kaderbeleid van het allergrootste 
belang. Dat begint bij het bevorderen 
van betrokkenheid van leden. Tegelij-
kertijd dient de partij te weten wie haar 
leden zijn, welke kwaliteiten zij heb-
ben, hoe zij ingezet willen en kunnen 
worden en welke investeringen daar-
voor nodig zijn. Het bevorderen van 
betrokkenheid en communicatie, het 
ledenbeleid, is onlosmakelijk verbon-
den met het gericht inzetten van leden, 
het kaderbeleid. 
Als specifieke groep hierbij worden de 
etnische minderheidsgroepen onder-
scheiden, onder andere georgani- 

seerd in het Inter-cultureel Beraad 
(ICB). Voorts is een belangrijk onder-
deel in dit proces de positieve actie. In 
het CDA-rapport ,,Vrouwen en man-
nen van de partij" wordt op dit punt 
binnen het CDA een achterstand ge-
constateerd. Het is wezenlijk in het 
leden- en kaderbeleid een duidelijk ac-
cent te leggen op het bevorderen van 
deelname van vrouwen in de chris-
ten-democratische politiek. 

7.2 Probleemstelling 

De afstand tussen politiek bestuur en 
de burger wordt steeds groter. De par-
tij, haar leden en haar politieke verte-
genwoordigers staan hier voor een 
belangrijke uitdaging. Geconstateerd 
kan worden dat op veel plaatsen leden 
weinig gemotiveerd zijn actief deel te 
nemen aan partij-activiteiten. Zo krijgt 
het politieke proces, waarbij de leden 

van een partij inhoudelijk en in perso-
nele zin de lijnen voor de toekomst 
uitzetten een smal draagvlak. Dit geldt 
temeer daar leden van politieke partij-
en toch al een klein deel van de kiezers 
uitmaken. Voorts belemmert een te 
geringe betrokkenheid van CDA-leden 
ook de rol die zij in hun eigen omge-
ving kunnen spelen als opinie-leider 
voor het CDA. Men mag niet verwach-
ten dat 100% van de leden actief is. Wij 
hebben ook die mensen nodig die lid 
zijn om de partij moreel en financieel 
te ondersteunen. Echter, een gering 
draagvlak werkt door bij de kaderle-
den en de politieke vertegenwoordi-
gers. Indien uit een te kleine kring be-
stuurders en politici worden gerecru-
teerd, leidt dat tot verstarring en dien-
tengevolge tot een geringe herken-
baarheid voor de kiezer. 
Eén en ander versterkt elkaar en kan 
slechts worden doorbroken als vanuit 
het partijkader een doelgericht beleid 
op poten wordt gezet, gericht op re-
crutering en activering van leden, vor-
ming en scholing en een intensieve 
communicatie en terugkoppeling tus- 
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sen de partij, haar leden en haar poli-
tieke vertegenwoordigers. 

7.3 Traject 

De partij- en afdelingsorganisatie 
moet zijn gericht op doorstroming en 
flexibiliteit. De zorg voor de kwaliteit 
van bestuurders staat weliswaar hoog 
in het vaandel, maar heeft hier en daar 
nog geen structureel karakter. Op die 
plaatsen is de oorzaak daarvan deels 
te vinden in de geringe interesse van 
leden. 
Scholingsactiviteiten moeten in het 
jaarprogramma worden opgenomen. 
Er dient een registratie van kwaliteiten 
en interessegebieden van de leden te 
zijn: de kaartenbak. Gerichte werving 
is niet makkelijk en kost veel tijd. Toch 
moet er voortdurend gezocht worden 
naar mensen met animo voor het poli-
tieke werk. Daardoor kan de doorstro-
ming in bestuur en fractie beter verlo-
pen. Loopbaanbegeleiding is binnen 
politieke partijen niet vanzelfsprekend 
maar is een onmisbaar instrument in 
het kaderbeleid. Als uitgangspunt 
voor het voeren van een adequaat per-
soneelsbeleid is het steeds noodzake-
lijk voortdurend terug te kijken naar 
wat onze opdracht is. Via welke con-
crete activiteiten en werkzaamheden 
we ons politiek doel willen realiseren. 
Dat is het bindende element binnen 
onze partij. Als dat voorop staat, krijgt 
het persoonlijk belang daarmee een 
meer bescheiden plaats. En, nog-
maals, bestuurders moeten gevormd 
en geschoold worden in allerlei tech-
nieken en deskundigheden. Het is van 
groot belang te leren hoe je kunt be-
sturen en hoe je vrijwilligers kunt mo-
tiveren. 

74 Instrumenten 

7.4.1 Ledenwerving 

Het bevorderen van politieke betrok-
kenheid begint bij de ledenwerving. 
Hierin hebben met name tijdens de 
10.000 ledenacties een groot aantal 
CDA-afdelingen zich de laatste tijd via 
de methode van persoonlijke en ge- 

richte benadering succesvol betoond. 
Steeds meer afdelingen zijn hier nu 
mee bezig. Zodoende heeft het CDA 
ledenwinst kunnen boeken. 
Bij de landelijke afdeling ledenbeheer 
op het landelijk secretariaat is in een 
brochure een aantal successcenario's 
beschikbaar. Daarin komen ook dui-
delijk de voordelen van een lidmaat-
schap van het CDA aan de orde. De 
instroom van nieuw bloed vormt de 
basis van een succesvol leden- en ka-
derbeleid. Gerichte ledenwerving be-
tekent onder andere mensen bij het 
CDA betrekken die een positie hebben 
in standsorganisaties, de sportwereld, 
de kerk of andere groepen uit het 
maatschappelijk middenveld. Leden 
die in een dorp of wijk bekendheid 
genieten, zijn vaak goed op de hoogte 
van wat er in hun omgeving leeft. Bo-
vendien brengen ze kiezers mee. 

7.4.2 Ledenzorg 

Direct na het binnenkomen van nieuw 
bloed begint de ledenzorg en het in-
vesteren in het partijkader van de toe-
komst. Juist nieuwe leden bieden goe-
de aanknopingspunten voor inzet bij 
activiteiten die aansluiten bij interesse 
en deskundigheden. Nieuwe leden 
moeten snel na hun aanmelding als 
lid, het liefst op een persoonlijke en 
individuele wijze geïnformeerd wor-
den over de mogelijkheden die zij heb-
ben om binnen het CDA werkzaam te 
zijn. Voorlichting over hoe het CDA 
functioneert in besturen en fracties op 
alle niveaus, welke bijeenkomsten er 
zijn, hoe het met het ledenbestand ge-
steld is en andere zaken kunnen daar-
bij aan de orde komen. Bij ledenzorg 
behoort ook het actief benaderen van 
leden die opzeggen. Wellicht dat in 
een gesprek de reden voor het opzeg-
gen weggenomen kan worden. Overi-
gens is in een aantal gevallen het sig-
naal, een bezoek of een telefoontje, 
dat het CDA het de moeite waard vindt 
om ieder lid te behouden voldoende 
om het lidmaatschap voort te zetten. 

7.4.3 Recrutering en het 
kaartsysteem 

Ga bij de recrutering van nieuw kader 
uit van het hele ledenbestand van de 
afdeling, en niet alleen van de mensen 
die al bekend zijn. Selectie van bepaal-
de kwaliteiten en deskundigheden uit 
een zo groot mogelijke groep heeft  

vele voordelen. Een inventarisatie van 
kwaliteiten en interessen van de leden 
in een zogenaamde kaartenbak is 
daartoe een belangrijk hulpmiddel, zo-
wel op landelijk-, provinciaal- als af-
delingsniveau. 
Het is belangrijk daarbij van te voren 
vast te stellen welke kenmerken in het 
kaartsysteem kunnen worden opge-
nomen. Te denken valt aan deskundig-
heid, opleiding, beroep, bestuurlijke 
en maatschappelijke ervaring en erva-
ring in de partij. Vanzelfsprekend 
wordt rekening gehouden met wat de 
leden zelf willen. Daarom kan in de 
kaartenbak worden opgenomen de in-
teressegebieden, de tijd die men wil of 
kan besteden, gewenste scholing. 
Tenslotte is het ook belangrijk het 
kaartenbaksysteem goed bij te hou-
den. Een eerste persoonlijke ronde 
langs alle leden, bijvoorbeeld door be-
stuursleden, leidt in veel gevallen al 
tot extra motivatie, overigens ook bij 
de bestuursleden zelf. Het feit dat een 
lid persoonlijk benaderd wordt en een 
afdeling interesse toont in zijn motie-
ven om lid van het CDA te zijn en te 
weten wat hij daarvan verwacht 
spreekt mensen aan. Het bestuur zal 
bovendien ontdekken dat er meer ac-
tieve politieke interesse onder de le-
den is dan men verwacht. 
Het herhalen van een rondgang langs 
de leden, bijvoorbeeld om de twee 
jaar, kost weliswaar veel tijd, maar is 
de investering meer dan waard. Al 
was het maar vanwege het effect dat 
minder leden opzeggen na zo'n actie, 
zoals de praktijk al heeft uitgewezen. 

7.4.4 Werving en selectie voor 
functies in de partij 

Een volgende stap is om van het in 
kaart gebrachte ledenbestand vervol-
gens bij werving en selectie voor func-
ties in de partij een goed gebruik te 
maken. Het verdient aanbeveling te 
werken met een vacature-bestand. Af-
hankelijk van de omvang van een 
CDA-afdeling en de doelen die zij zich-
zelf heeft gesteld, kan de organisatie in 
kaart worden gebracht waardoor de 
functies die te vervullen zijn zichtbaar 
worden. Elders in dit rapport wordt 
hierop verder ingegaan. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan invulling van het 
bestuur, de programcommissie, acti-
viteitencommissie, campagnecom-
missie, werkgroep ledenwerving, 
werkgroep publiciteit, fractiebegelei- 
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ding, enz. In de bijlage zijn enkele 
voorbeelden opgenomen van de orga-
nisatie van een afdeling. Het zal steeds 
noodzakelijk blijken te zijn prioriteiten 
te stellen bij invulling van commissies 
en werkgroepen. Zeker wanneer het 
personele reservoir beperkt is. 

7.4.5 Werving en selectie voor 
politiek vertegenwoordigende 
functies 

Een belangrijk punt is vervolgens de 
werving en selectie voor politiek verte-
genwoordigende functies. Ook hier-
voor is het noodzakelijk duidelijke cri-
teria te ontwikkelen die bij de selectie 
gehanteerd worden (zie o.a. het rap-
port ,,Bestuurlijke vernieuwing in de 
verantwoordelijke samenleving"). 
Deze criteria kunnen bijdragen tot een 
doorzichtiger en duidelijker besluit-
vorming bij de voordracht van kandi-
daten. Criteria als bekendheid met de 
christen-democratie, deskundigheid, 
beschikbare tijd, politiek leiderschap 
e.a. zijn hierbij van belang. Een goed 
bijgehouden kaartenbak kan hierbij 
goede diensten bewijzen. 

7.4.6 Doorstroming in politieke 
functies 

Een redelijke doorstroming in politie-
ke functies dient te worden bevorderd 
om zo vernieuwing en verjonging bin-
nen de verschillende geledingen van 
de partij mogelijk te maken. Voor be-
stuursleden is in de reglementen 
reeds een maximale zittingsduur van 
acht jaar vastgelegd. In beginsel wordt 
van fractieleden verwacht dat zij na 
drie zittingstermijnen hun positie ter 
beschikking stellen. Dit is uitgespro-
ken in de resolutie naar aanleiding van 
het rapport ,,Appèl en Weerklank". Het 
hanteren van deze richtlijn als een on-
wrikbaar gebod zou in een enkele si-
tuatie onaanvaardbare consequenties 
kunnen hebben. Bijvoorbeeld voor 
fractieleden die na één of twee perio-
des fractievoorzitter, gedeputeerde of 
wethouder worden, zullen vaker uit-
zonderingen op deze richtlijn gemaakt 
moeten worden. 

7.4.7 Mentoren 

Het toewijzen van een mentor aan 
nieuwelingen kan voorkomen dat zij 
niet tot hun recht komen. Een mentor 
adviseert mensen gevraagd en onge-
vraagd over kwesties van allerlei aard  

die in het politieke werk kunnen voor-
komen. Goede mentoren kunnen bij-
voorbeeld zijn bestuurders uit andere 
vertegenwoordigende organen, oud-
politici of CDA-deskundigen van bui-
ten de eigen kring. 

7.4.8 Loopbaanbeleid 

Politiek talent moet tijdig kunnen wor-
den ontdekt en dient de gelegenheid 
en de ruimte te krijgen om zich te ont-
wikkelen. Een loopbaanbeleid is bin-
nen een politieke organisatie niet mak-
kelijk op te zetten. Waar dat wel kan is 
dit een hulpmiddel om vacatures in 
politiek en partij op niveau vervuld te 
krijgen. Indien afspraken gemaakt 
kunnen worden voor de korte en mid-
dellange termijn kan voorkomen wor-
den dat talentvolle bestuurders hun 
enthousiasme verliezen omdat ze niet 
weten of ze adequaat worden ingezet. 
Ook voor een goed loopbaanbeleid 
dient een adequate planning opge-
steld te worden. Wederom blijkt hier 
het belang van een goed bijgehouden 
kaartenbak. Het kan immers niet zo 
zijn dat pas een half jaar voor de ver-
kiezingsdatum wordt nagedacht wie 
in aanmerking zouden komen voor de 
kandidaatstelling. Bij loopbaanbeleid 
behoort zeker een regelmatige evalua-
tie van het functioneren van politieke 
vertegenwoordigers en partijbestuur-
ders (zie par. 7.4.9). 

7.4.9 Evaluatie- en functionerings-
gesprekken 

Bij een loopbaanbeleid behoort de 
evaluatie en, voorafgaand aan kandi- 
daatstellingen, de beoordeling van het 
functioneren van kandidaten. Fractie-
en bestuursleden moeten worden 
aangesproken op kwaliteit, inzet en 
realisering van het politieke program-
ma. De voorzitter van het bestuur 
houdt, samen met de fractievoorzitter 
eens per 1 a 2 jaar een gesprek met elk 
fractielid afzonderlijk, waarbij het 
functioneren van de fractie, het frac-
tielid, het bestuur e.d. aan de orde 
komen. Een evaluatiegesprek is geen 
beoordelingsgesprek. Het is erop ge-
richt sterke en zwakke punten aan het 
licht te brengen en afspraken te maken 
voor verbeteringen. De resultaten van 
een evaluatiegesprek worden schrif-
telijk vastgelegd op een wijze waarin 
alle deelnemers aan het gesprek zich 
kunnen vinden. Dit verslag is vertrou-
welijk. 

Wel kunnen hoofdlijnen, die uit een 
ronde evaluatiegesprekken naar vo-
ren komen, besproken worden in be-
stuur of fractie om het beleid te opti-
maliseren. Voorzitter en vice-voorzit-
ter van het bestuur houden evaluatie-
gesprekken met de bestuursleden. In 
een goed georganiseerd bestuur heeft 
elk bestuurslid een taak waarop hij 
aanspreekbaar is. 
Het laatste gesprek met bestuurs-, 
raads- of statenleden voor eventuele 
herverkiezing is een beoordelingsge- 
sprek. Daarin komen de punten uit de 
voorafgaande evaluatiegesprekken 
aan de orde en wordt gesproken over 
de mogelijkheid en wenselijkheid van 
herverkiezing. Het Steenkampinsti- 
tuut organiseert cursussen over het 
houden van evaluatie- en functione-
ringsgesprekken. 

7.4.10 Scholing 

Scholing is het belangrijkste instru-
ment om de kwaliteit van bestuurders 
te handhaven en te vergroten. Van 
elke persoon die kandidaat wordt ge-
steld voor een functie binnen het CDA 
mag gevraagd worden dat hij scholing 
binnen de partij heeft gevolgd, met 
name met betrekking tot het christen-
democratisch gedachtengoed en de 
doorwerking daarvan in het politieke 
handwerk. De partij zou dit als crite-
rium moeten hanteren bij alle kandi-
daatstellingen. Scholing, vorming en 
opleiding moeten zowel gericht zijn op 
de bestuurlijke functie als op het per-
soonlijk functioneren van de functio-
naris. Het Steenkampinstituut biedt 
via de regionaal werkende vormings-
consulenten cursussen aan op velerlei 
gebied. De cursussen kosten over het 
algemeen weinig tijd, zijn goedkoop 
en makkelijk toegankelijk. Indien er 
voldoende belangstelling is, organise-
ren de vormingsconsulenten ook ge-
richte cursussen voor een afdeling of 
een fractie of over een specifiek onder-
werp. De Kaderschool van het Steen-
kampinstituut richt zich op de oplei-
ding van docenten en hoger kader in 
de partij. Cursisten van het Steenkam-
pinstituut kunnen in vele gevallen on-
dersteuning geven bij scholing binnen 
afdelingen. Zij kunnen ook optreden 
als mentor. Gedacht kan worden aan 
de inzet van afgestudeerde Kader-
schoolstudenten. 
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Met de oprichting van een Intercultureel Beraad (1GB) in Kamerkringen en grotere afdelin-
gen is een eerste stap gezet. 

7.4.11 Inzet van deskundigen 
Het opstellen van een goed scholings-
en opleidingsprogramma in de afde-
ling en onder de politieke vertegen-
woordigers vergt de nodige deskun-
digheid. Temeer daar dit samenhangt 
met de doelen die een afdeling zich 
stelt en de vertaling daarvan in organi-
satie en activiteiten. Hetzelfde geldt 
voor concrete personele problemen. 
Daarvoor kan gedacht worden aan het 
aantrekken van een professionele vrij-
williger die op dit punt met het afde-
lingsbestuur de Organisatie kritisch 
doorlicht en daarbij ook aangeeft wel-
ke acties en aanvullingen op het ge-
bied van scholing en opleiding nodig 
zijn. Deze professional kan dan ook 
optreden als personeelsfunctionaris, 
die als onafhankelijke persoon in voor-
komende gevallen kan bemiddelen en 
meehelpen oplossingen aan te dra-
gen. Deze deskundige kan zeer wel in 
de vrijwilligerssfeer worden aange-
trokken. De Kamerkring kan daarbij 
bijvoorbeeld het initiatief nemen. 

7.4.12 Adviesraden en 
gespreksgroepen 
Het instellen van lokale, regionale of 
provinciale adviesraden en gespreks- 

groepen is een middel om meer men-
sen actief bij het CDA te betrekken. 
Belangstellende leden kunnen hun 
kennis en ervaring op deze wijze inzet-
ten voor de partij. Aan gespreksgroe-
pen kan elk lid zonder uitzondering 
deelnemen. Voor adviesraden mag 
een zekere deskundigheid gevraagd 
worden. Een vorm van een adviesraad 
is een fractiebegeleidingsg roep. Men-
sen kunnen hierin kennismaken met 
politiek en krijgen de gelegenheid zich 
te manifesteren. Zie verder hoofdstuk 
B ,,Politieke discussie". 

7.4.13 Goede communicatie 
Tenslotte is een goede communicatie 
tussen politieke vertegenwoordigers 
en leden een belangrijk middel bij het 
bevorderen van betrokkenheid en in-
teresse van leden bij en in de politiek. 
Dit kan bijvoorbeeld geschieden door: 
- Een ledenorgaan waarin politici re-
gelmatig in gewone mensentaal aan-
geven waar zij mee bezig zijn; 
- Gerichte mailingen aan leden die op 
bepaalde gebieden deskundig danwel 
geïnteresseerd zijn; 
- Instrumenten uit het hoofdstuk Poli-
tieke dicussie. 

Een bijzondere groep voor het CDA 
zijn de etnische minderheden. Inwo-
ners van Nederland die van buiten-
landse herkomst zijn maar voor lange 
tijd in Nederland verblijven dienen 
ook in politiek opzicht gastvrij ontvan-
gen te worden. Via participatie van 
deze groepen aan politieke partijen zal 
het integratieproces beter en sneller 
kunnen verlopen. 
Het CDA biedt vanwege de uitgangs-
punten de etnische minderheidsgroe-
pen voldoende filosofische basisover-
eenkomsten om te participeren, juist 
waar het gaat om ruimte en vorm te 
geven aan eigen identiteit. Veelal be-
staat er bij deze groepen een sterke 
binding met religie. Het CDA kan deze 
groepen bij uitstek aanspreken waar 
het gaat om de vertaling van religieuze 
uitgangspunten naar de politiek. 

7.6 Probleemstelling 

Etnische minderheidsgroepen vor-
men een steeds groeiend aandeel in 
de Nederlandse samenleving. De inte-
gratie van deze groepen loopt niet in 
alle gevallen even gemakkelijk. Hier 
ligt voor een politieke partij een be-
langrijke taak. Participatie, om te be-
ginnen door gebruik te maken van de 
mogelijkheid in de eigen omgeving, 
naast het kiesrecht, maar ook het deel-
nemen aan activiteiten van een politie-
ke partij, zal veel sterker moeten wor-
den bevorderd. Ook het CDA slaagt er 
nog steeds onvoldoende in aanslui-
ting te vinden bij deze groepen, terwijl 
geconstateerd is dat er wel voldoende 
herkenbare elementen zijn om hierin 
op termijn te slagen. Daarnaast bieden 
de uitkomsten van onlangs afgeronde 
partijpolitieke discussies over ,,lnte-
gratie en Participatie" en de resoluties 

B. ETNISCHE 
MINDERHEIDS-
GROEPEN 

7.5 Doelstelling 
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hierover van de Partijraad van 1 juni 
1991 ook goede aanknopingspunten. 
Waar het CDA in Kamerkringen en 
grotere afdelingen een lntercultureel 
Beraad (ICB) heeft opgericht voor etni-
sche minderheden is weliswaar een 
eerste stap gezet, maar tegelijkertijd 
blijkt er nog een belangrijke opgave de 
groep etnische minderheden daad-
werkelijk in de partij te integreren. 

7,7  Trajéet  

Allereerst zal moeten worden vastge-
steld in welke mate er in een gemeente 
of regio sprake is van groepen migran-
ten die aansluiting bij het CDA kunnen 
vinden. Vervolgens zal een afdelings-
of kamerkringbestuur moeten vast-
stellen op welke wijze deze groepen 
benaderd en betrokken kunnen wor-
den. Uiteraard vormen Gemeente-
raadsverkiezingen, waarbij ook bui-
tenlanders stemrecht hebben (na 5 
jaar legaal verblijf) een concreet aan-
knopingspunt. Het is echter gewenst 
het hiertoe niet te beperken, maar 
structureler banden aan te knopen. 
Tenslotte is het gewenst steeds het 
advies en de ondersteuning van het 
landelijk ICB in te roepen. 

7.8 Instrumenten 

De oprichting van een ICB is één mo-
gelijkheid. Bestuur en afdelingen zul-
len zich dan wel moeten bezinnen op 
de vraag welke plaats dit beraad krijgt 
en hoe het zich, als organisatievorm, 
op termijn overbodig maakt als de in-
tegratie binnen het CDA in voldoende 
mate heeft plaatsgevonden. Aan te be-
velen is daarvoor een aantal ijkpunten 
aan te brengen, zoals het aandeel per-
sonen uit etnische minderheidsgroe-
pen onder de leden, in vertegenwoor-
digende functies, het aantal contact-
punten met verschillende etnische 
minderheidsgroepen en het aantal 
kiezers in deze groep, enz. 

7.8.1 Aansluiting bij 
uitgangspunten en beleid 

Voorzover gestreefd wordt naar het  

CDA-lidmaatschap van etnische min-
derheidsgroepen is het belangrijk aan-
dacht te besteden aan de aansluiting 
bij uitgangspunten en beleid. Dat is 
zowel in het belang van de huidige 
leden, als van de toekomstige leden 
uit de betreffende groepen. Uiteraard 
geldt dat voor alle nieuwe leden, maar 
juist bij personen met een andere cul-
turele of godsdienstige achtergrond is 
goede begeleiding extra belangrijk. 

7.8.2 Contacten met opinieleiders 

Belangrijk is voorts contact te leggen 
en te onderhouden met opinieleiders 
in deze gemeenschappen. Als zij zich 
kunnen herkennen in de CDA-uit-
gangspunten en het beleid, kan dit een 
grote doorwerking hebben naar de 
achterban. 

7.8.3 Scholingsprogramma op 
maat 

Het scholings- en vormingswerk kan 
voor de etnische minderheidsgroepen 
een belangrijke functie vervullen. Het 
is belangrijk een programma ,,op 
maat" te maken. Daar bestaan al goe-
de voorbeelden van zoals een groep 
Chinezen die onlangs een gerichte 
cursus heeft gekregen in samenwer-
king met het Steenkampinstituut. Ook 
is er een gerichte cursus ontwikkeld 
voor Turken. 

7.8.4 Informatievoorziening 

Belangrijk is de etnische minderheids- 

groepen goed te informeren over wat 
het CDA is en wil, en op de hoogte te 
houden over beleidspunten die voor 
deze groepen belangrijk zijn. Dat kan 
bijvoorbeeld door vlugschriften of 
door de ICB-folder van het landelijk 
secretariaat. Uiteraard is het wenselijk 
de verschillende groepen ook in hun 
eigen taal te informeren. 

7.8.5 Herkenbare 
contactpersonen 

Een herkenbare contactpersoon in de 
fractie en het afdelingsbestuur voor de 
etnische minderheidsgroepen is be-
langrijk. Dat kan, zo mogelijk, een ver-
tegenwoordiger van de groepen zelf 
zijn. 

C. VROUWEN 

7.9 Doelstelling 

Het Partijbestuur wilin de komende 
jaren nadrukkelijk prioriteit geven aan 
het vergroten van de deelname van 
vrouwen in de partij. Hierbij wordt ver-
wezen naar het rapport ,,Vrouwen en 
Mannen van de partij" en de werk-
zaamheden van de commissie die be-
last is met de uitvoering van positieve 
actie. 
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7.10 Probleemstelling 

De partij heeft reeds breed onderkend 
dat de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in het CDA, zowel onder de 
leden als in bestuurlijke en vertegen-
woordigende functies een onwenselij-
ke situatie is. Om dit op te lossen is 
reeds een aantal processen in gang 
gezet. Geconstateerd moet worden 
dat ondanks de goede intenties het 
proces traag verloopt en blijkbaar nog 
onvoldoende gedragen wordt door 
alle actoren die nodig zijn om dit pro-
ces te versnellen. Hoewel in dit rap-
port geen dubbel werk moet worden 
gedaan, is het toch belangrijk vast te 
stellen dat het vergroten van de deel-
name van vrouwen in het CDA een 
zaak is die ook vanuit de basis op het 
niveau van gemeentelijke Afdelingen 
en Kamerkringen moet worden opge-
bouwd. De activiteiten die nu worden 
ondernomen door de Bestuurscom-
missie positieve actie worden in het 
kader van deze leidraad krachtig on-
dersteund. De moeizame totstandko-
ming van convenanten met Kamer-
kringen en afdelingen om meer vrou-
wen te betrekken verdient dringend 
verbetering. 

Aan één element van positieve actie 
wil dit rapport echter bijzondere aan-
dacht schenken. Dat betreft de wijze 
waarop vrouwen binnen het CDA zich 
organiseren als factor van betekenis in 
het positieve-actie-beleid. De partij 
heeft nadrukkelijk gekozen voor een 
benadering waarbij het vergroten van 
de deelname van vrouwen in het CDA 
een zaak is van de hele partij en niet in 
het bijzonder van het Vrouwenberaad. 
Tegelijkertijd moet geconstateerd 
worden dat de lobby door een organi-
satie van vrouwen, als groep in het 
CDA, een factor is in het proces van 
positieve actie die voorlopig nog niet 
kan worden gemist. 

[7.11 Traject 

Om vrouwen in het CDA te organise-
ren als factor in het proces van positie-
ve actie is het oprichten van een vrou-
wennetwerk een belangrijke stap. Dat  

betekent dat alle vrouwen die lid zijn 
van het CDA per definitie deel uitma-
ken van dit netwerk. Deze netwerken 
zullen in alle geledingen van de partij 
kunnen worden opgezet. Om het ook 
daadwerkelijk te laten functioneren is 
een bestuurlijke structuur gewenst. 
Dit hoeft niet zwaar te worden opge-
zet, maar coördinatie- en aanspreek-
punten zijn wel noodzakelijk. 
De relatie van het CDA-vrouwennet-
werk met het CDA-Vrouwenberaad 
verdient nadere uitwerking. Goed 
overleg is beslist noodzakelijk. Denk-
baar is dat wordt gestreefd naar nau-
we samenwerking of uitbouw van 
Vrouwenberaad naar vrouwennet-
werk. 

7 12 Instrumenten 

7.12.1 Vrouwennetwerk 

Het vrouwennetwerk zal in kaart moe-
ten brengen welke vrouwen lid zijn 
van het CDA en op welke wijze zij kun-
nen worden ingezet in de partij. 

7.12.2 Gericht loopbaanbeleid 

Een gericht loopbaanbeleid voorvrou-
wen maakt een belangrijk onderdeel 
van de activiteiten uit. Dat betekent 
voor de basis dat meer vrouwen de 
gelegenheid krijgen bestuurlijke en 
politieke ervaring op te doen in com-
missies, besturen en politiek verte-
genwoordigende functies. De ver-
schillende mogelijkheden die hiervoor 
bestaan komen elders in dit rapport 
ruimschoots aan de orde. In dit kader 
is ook een scholings- en vormingsplan 
voor vrouwen een belangrijk middel. 
Per persoon zal bekeken moeten wor-
den welke behoeften en mogelijkhe-
den er op dit punt zijn. 

7.12.3 Kandidaatstelling 

Een goed overzicht van het aanwezige 
potentieel en een gericht loopbaan-
beleid vanuit het vrouwennetwerk 
dragen er op het moment van kandi-
daatstelling ook toe bij dat betere 
vrouwen naar voren kunnen worden 
geschoven, die voldoen aan de vereis-
te kwaliteit. 

7.12.4 Contactgroepen 

Het vrouwennetwerk leent zich prima 

voor contactgroepen waarvan zowel 
politiek meer ervaren vrouwen als 
nieuwkomers deel uitmaken. Gedacht 
kan worden aan groepen rondom 
vrouwen die reeds een politieke of be-
stuurlijke positie hebben alsmede 
mentorschappen voor alle vrouwelij-
ke politici. 
Aan te bevelen is de voortrekkers en 
mentoren ook te zoeken onder man-
nelijke politici. 

7.12.5 Persoonlijke benadering 

Een krachtige inzet op het punt van 
ledenwerving door het vrouwennet-
werk door middel van persoonlijke be-
nadering is noodzakelijk. Bijzondere 
aandacht verdient daarbij het binnen-
halen van vrouwelijk talent elders uit 
de samenleving. Te denken valt aan 
vrouwen die leidende posities hebben 
in het bedrijfsleven, bij instellingen of 
in het bestuur van maatschappelijke 
organisaties. Een suggestie is binnen 
eigen kring een soort ,,headhunter" te 
hebben die zich daar specifiek mee 
bezig houdt. 

7.13 Deelname van andere 
groepen 

Positieve actie mag niet alleen beperkt 
blijven tot vrouwen en etnische min-
derheidsgroepen. Het is eveneens van 
belang dat meer aandacht wordt ge-
schonken aan andere (minderheids-
)groepen in de partij. Het weven moet 
erop gericht zijn om tot een evenredi-
ge vertegenwoordiging uit alle gele-
dingen en groepen vani de partij in 
politieke functies te komen. Daartoe 
moet de discussie ondende leden ge-
richt worden bevorderd (zie nota ,,ln-
tegratie en Participatie"). In dit rapport 
worden op diverse terreinen actiepun-
ten aangegeven die specifiek voor po-
sitieve actie kunnen worden ingezet. 
Bijvoorbeeld planning van doel en ac-
tiviteiten, thema-avonden, cursussen, 
studieconferenties, speciale aandacht 
voor de doelgroep bij ledenwerving, 
recrutering en selectie, enz. 
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HOOFDSTUK 8 

LEIDRAAD  IV  - INTERNE ORGANISATIE, 
ACTIVITEITEN EN FINANCIËN 

8.1 Doelstelling 

Het bereiken van de politieke doelein-
den van het CDA geschiedt voor een 
groot deel door de inzet van vrijwilli-
gers. Dat gebeurt in alle geledingen 
van de partij. Het is belangrijk dat de 
organisatie van het CDA op alle ni-
veaus zo doelmatig en effectief moge-
lijk is ingericht, te beginnen bij de af-
delingen als werkplaatsen van ,,poli-
tiek dicht bij mensen". Het gaat dan 
niet alleen om doelmatigheid, maar 
evenzeer om attractiviteit. Om zoveel 
mogelijk vrijwilligers te betrekken zal 
het ook gewoon leuk moeten zijn om 
deel te nemen. Tenslotte zal de partij 
ook de goede financiële en organisa-
torische randvoorwaarden moeten 
scheppen. 

8.2 Probleemstelling 

De enquete die ten behoeve van dit 
rapport onder gemeentelijke afdelin- 

gen is gehouden kende een hoge res-
pons. Er bleek een duidelijke behoefte 
te bestaan een signaal af te geven. Een 
samenvatting van de resultaten staat 
in de bijlagen. Het blijkt dat er in veel 
afdelingen het nodige aan activiteiten 
gebeurt. Veelal wordt er flink geroeid 
met de riemen die men heeft. Een aan-
tal originele ideeën en aanpakken is 
verspreid in dit rapport opgenomen. 
Kenmerkend is dat veel afdelingen de-
zelfde type problemen hebben: te wei-
nig kader, te weinig animo van de le-
den, gebrek aan financiën. Daarnaast 
werd duidelijk dat binnen een aantal 
afdelingen de verhouding tussen be-
stuur en fractie niet goed is geregeld, 
dat fractieleden de neiging vertonen 
zich alleen bezig te willen houden met 
de gemeenteraad, dat de relaties met 
maatschappelijke organisaties nau-
welijks worden onderhouden en dat 
het omgaan met de media niet een-
voudig is. 
Waar het de relatie met kamerkringen 
en het landelijk niveau van de partij 
betreft blijkt vooral communicatie een 
sleutelbegrip te zijn. Het is duidelijk 
dat de lijnen, van beide kanten, voor 
verbetering vatbaar zijn. Door een ge-
brekkige communicatie is de herken- 

baarheid van zaken die spelen op zo-
wel kamerkring- als landelijk niveau 
soms onvoldoende. 
Ook op het punt van de dienstverle-
ning is steeds een kritische benade-
ring nodig. Dat begint bij de dienst-
verlening aan de kiezer, door afdelin-
gen aan leden, door kamerkringen aan 
afdelingen, door landelijke besturen 
en het partijbureau aan andere gele-
dingen, kamerkringen, afdelingen en 
opnieuw leden en kiezers. 
Deze twee zaken, communicatie en 
dienstverlening, staan bij deze lei-
draad centraal. Het is als het ware de 
olie in het apparaat van een politieke 
partij. Voor activiteiten geldt dat de 
politiek nog teveel vastzit in oude stra-
mienen en vormen waarvan de aan-
trekkingskracht sinds lang versleten 
is. Dat betekent dat we af moeten van 
bijeenkomsten in het kerkzaaltje, de 
rokerige vergaderingen en alleen 
maar grijze heren die te lang met el-
kaar discussiëren. 
Voor het aantrekkelijk maken van de 
politiek kan gedacht worden aan acti-
viteiten die een betere aansluiting 

• hebben op: 
- De agenda van ,,het gesprek op 
straat"; 
- nieuwe bewegingen, zoals de one-is-
sue-achtige groepen; 
- cultuurelementen als muziek, film, 
sport en hobby; 
- behoefte aan vorming en scholing, in 
het bijzonder bij groepen die zich in 
een achterstandspositie bevinden; 
zaken die op de ,,werkvloer" van het 

dagelijks bestaan van de mensen Spe-
len en in hun direkte omgeving. 

8.3 Traject 

Elementen als muziek kunnen de politiek aantrekkelijker maken. (Foto Hans Hordijk) Voor wordt ingegaan op een aantal 
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instrumenten, is het goed om kort in te 
gaan op een aantal algemene uit-
gangspunten van organisaties. 
Het functioneren van elke Organisatie 
is in grote lijnen te schetsen langs een 
drietal kernbegrippen: cultuur, struc-
tuur en processen. De cultuur van het 
CDA wordt bepaald door het gemeen-
schappelijke dat ons bindt. Van daar-
uit krijgt het politiek handelen handen 
en voeten. Om dat te bereiken zal men 
ervaren dat er over motieven en doel-
stellingen verschillend gedacht kan 
worden. Dat hoeft helemaal geen pro-
bleem te zijn, als er maar over wordt 
gepraat. Een probleem kun je vaak 
vanuit verschillende optieken benade-
ren: één gelijk bestaat zelden. De wijze 
van omgaan met elkaar mag niet be-
paald worden door het op voorhand 
weten van het eigen gelijk. Communi-
catielijnen zijn vaak te ingewikkeld en 
omslachtig. En hoe langer de lijn, hoe 
kwetsbaarder. Toch kan het nog mis 
gaan bij een perfecte structuur als de 
processen die bij het politieke bedrijf 
horen, niet beheerst worden. Elke stap 
moet van tevoren met elkaar worden 
afgesproken. Men moet afspraken 
maken over wie wat, wanneer en 
waarom moet doen. Het gaat er dus 
om taken en middelen toe te delen, 
maar ook om aan te geven wanneer 
een taak wel of niet is uitgevoerd. Alle 
processen voltrekken zich volgens een 
kringloop. Zonder koppeling kan geen 
sturing plaatsvinden. Veel handelin-
gen worden nu nog te vaak ad-hoc 
uitgevoerd en zijn niet gepland. Een 
afdeling op die wijze besturen wordt 
dan meer een incidentenbeleid. 

atnsgimenten 

8.4.1 Interne organisatie 

a. Overzicht van de taken 

De organisatie moet zo plat mogelijk 
zijn d.w.z. met zo weinig mogelijk hiër-
archie en goede dwarsverbanden; 
communicatie moet over zo weinig 
mogelijk schijven lopen. Maak een 
schematisch overzicht van de taken en 
verdeel ze over alle bestuursleden en 
stel zonodig commissies in. Spreek dit 
organisatieschema met elkaar door, in 
respectievelijk bestuur, ledenvergade-
ring, fractie. Wie ergens verantwoor-
delijk voor is, krijgt concrete taken en 
moet daarop getoetst kunnen worden. 

Het verdient aanbeveling dat fractiele-
den ook actief zijn binnen commissies 
van de afdeling. Op die wijze komen 
informele contacten tot stand met de 
leden van de afdeling. Bovendien heb-
ben leden van de gemeenteraad 
meestal meer kennis van actuele poli-
tieke zaken die in de gemeente spelen. 
b. Besluitenlijst 
De wijze van totstandkoming en uit-
voering van afspraken hangt af van 
personen, de cultuur en de structuur 
waarbinnen men werkt, maar vooral 
ook door spelregels die men met el-
kaar afspreekt. Geen enkele Organisa-
tie, ook een vrijwilligersorganisatie, 
kan functioneren zonder een bepaalde 
mate van discipline. Afspraken moe-
ten dan ook zoveel mogelijk in beslui-
tenlijsten worden vastgelegd, zodat er 
een regelmatige voortgangscontrole 
plaatsvindt. 
c. Ondersteuning 
Zorg dat personen die op één of ande-
re manier met coördinatie zijn belast 
(vaak de secretaris) ondersteund wor-
den. In de grotere afdelingen is een 
tweede secretaris daartoe een goede 
oplossing. Ook kunnen vrijwilligers 
die geen lid zijn van het bestuur, de 
secretaris of andere bestuursleden 
ontlasten door een aantal uitvoerende 
werkzaamheden te verrichten. 
d. Versterking informele contacten 
Behalve een formele Organisatie IS er 
ook een informele. Deze is minstens 
evenzeer van belang, met name om de 
cultuur van de afdeling of fractie te 
versterken. Gedacht kan worden aan 
een gezellige avond voor het kader, 
maar ook aan activiteiten voor alle le-
den, zoals excursies. 
e. Gebruik netwerk 
Elke afdeling of fractie maakt deel uit 
van een alomvattend netwerk van 
contacten met anderen. Het leiden van 

r3  9 UI-26  

Het bestuur moet niet op de stoel van de 
fractie willen zitten. 

een afdeling of fractie is onmogelijk 
zonder gebruik te maken van dit net-
werk. Dit netwerk is deels formeel 
georganiseerd, maar voor een belang-
rijk deel ook informeel. Het in stand 
houden van deze netwerken moet een 
expliciet punt van aandacht zijn (zie 
ook hoofdstuk 5 over politieke discus-
sie en hoofdstuk 7 over leden- en ka-
derbeleid). 
f. Dienstverlening 
De dienstverlening die men in de partij 
aan elkaar en aan de kiezer verleent 
moet kwalitatief aan bepaalde eisen 
voldoen. Ook hier geldt dat elk orgaan 
precies moet weten wat van hem ver-
wacht wordt en wat verwacht mag 
worden. Concrete afspraken zijn dan 
ook aan te bevelen (zie ook de Werk-
wijzer). 

g. Planning 
Omdat het politieke werk in processen 
te vatten is, is het noodzaak goed te 
plannen. Een afdeling of fractie doet er 
goed aan een plan voor vier jaar op te 
stellen, dat jaarlijks wordt geëva-
lueerd. De cyclus kan worden opge-
hangen aan de verkiezingen. Het is 
daarnaast aan te bevelen een dergelij-
ke planning op te splitsen in (jaarlijkse) 
projecten, die als hapklare brokken op-
gepakt kunnen worden. 
Een dergelijke aanpak kan ook gehan-
teerd worden voor inhoudelijke on-
derwerpen. (Zie hoofdstuk 5 ,,Politieke 
discussie"). 
h. Verhouding afdelingsbestuur en 
fractie 
De verhouding tussen afdelingsbe-
stuur en fractie is belangrijk voor de 
sfeer in een gemeentelijke afdeling. 
Maak duidelijke afspraken met elkaar 
wie voor wat verantwoordelijk is (bij-
voorbeeld de Organisatie van fractie- 
begeleidingsgroepen  etc.).  Het be-
stuur moet niet op de stoel willen zit- 
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ten van de fractie. Daarnaast mogen 
fractieleden zich niet verbergen achter 
hun ,,autonome" positie van lid van 
een publiekrechtelijk lichaam. Belang-
rijk is dat iedereen het werkwoord ,,sa-
menwerken" als uitgangspunt neemt. 
Vanaf dat startpunt kan een goede en 
gezellige politieke afdeling worden 
opgebouwd. 
I. Afvaardiging Partijraad 
De afvaardiging van de Kamerkringen 
naar de Partijraad moet zoveel moge-
lijk bestaan uit leden die rechtstreeks 
uit de afdelingen komen en kunnen 
verwoorden wat er leeft onder de le-
den. Daarbij moet gestreefd worden 
naar een verdeling over de regio's. Zo 
wordt de wederzijdse communicatie 
tussen de Partijraad en de Afdelingen 
versterkt. 
j. Consulenten 
Reeds eerder is in dit rapport gespro-
ken over personen of consulenten die 
in bepaalde situaties afdelingen of 
fracties van advies kunnen dienen, of 
zonodig kunnen bemiddelen. Dat kan 
zijn bij conflicten, loopbaanbegelei-
ding, het beter organiseren van afde-
lingen, het structureren van de ver-
houding tussen besturen en fracties, 
kader en vorming enz. In elk geval 
dienen afdelingen altijd een beroep te 
kunnen doen op kamerkring en lande-
lijk bureau. Daarnaast kunnen ook op 
regionaal niveau, tussen afdelingen, 
dergelijke personen worden gezocht 
onder vrijwilligers. 

8.4.2 Activiteiten 

a. Jaarkalender 
Het hanteren van een jaarkalender of 
jaarplan, waarin alle activiteiten van 
het CDA vermeld zijn. Dit schema 
moet breed bekend gemaakt en ver-
spreid worden, onder andere met be-
hulp van het op te zetten netwerk aan 
contacten. Jaarthema's kunnen zeer 
dienstig zijn (zie hoofdstuk over ,,Poli-
tieke discussie"). 
b. Sociale activiteiten 
Thans worden activiteiten meestal ge-
koppeld aan bestuurlijke vergaderin-
gen. Voor de sociale binding van leden 
en kiezers zullen ook zelfstandige so-
ciale activiteiten moeten worden ont-
wikkeld als politieke excursies, groot-
schalige manifestaties met landelijke 
sprekers, enz. (ook voor niet-leden in-
teressant). Dit kan plaatselijk maar ook 
regionaal opgezet worden. 

Partijpolitieke discussies 
c. Partijpolitieke discussies zijn be-
langrijk voor het politiek functioneren 
van afdelingen. Zo'n activiteit verdient 
bij voorbereiding en uitvoering veel 
aandacht. Het initiatief voor zo'n dis-
cussie kan op landelijk niveau maar 
ook bij de kamerkring of de afdelingen 
liggen. Het is noodzakelijk om het dis-
cussiedocument in leesbare en toe-
gankelijke vorm en taal op te stellen, 
zodat iedereen kan meedoen. Ook is 
het belangrijk een handzaam behan-
delingsmodel (het Steenkampinsti-
tuut heeft goede voorbeelden) en goe-
de discussievragen te hebben. Een 
lijst met mogelijke inleiders, litera-
tuurverwijzingen e.d. is nuttig. 
d. Planning discussie 
De planning moet zodanig zijn dat alle 
betrokkenen bij de discussie goed tot 
hun recht komen. De termijnen hoe-
ven echter niet altijd lang te zijn. Soms 
kan de actualiteit een korte procedure 
noodzakelijk maken. Daar moet een 
discussie dan ook op ingericht worden 
door bijvoorbeeld de discussievragen 
goed af te perken. 
e. Verwerking resultaten 
Ook de verwerking van de discussie is 
wezenlijk. Landelijke discussies kun-
nen soms ook aspecten hebben die op 
gemeentelijk of provinciaal niveau 

Er dient spoedig een informatienetwerk 
ontwikkeld te worden. (Foto Hans Hordijk) 

toepassingen hebben. Dat moet dan 
ook, zichtbaar voor de deelnemers, 
zijn beslag krijgen. 
De verwerking van resultaten op ka-
merkring- en landelijk niveau dient 
ook inzichtelijk te zijn voor de afdelin-
gen. Als sommige conclusies niet wor-
den overgenomen moet duidelijk wor-
den gemaakt waarom dat niet is ge-
beurd. Resoluties moeten helder zijn 
in taalgebruik en in de politieke gevol-
gen ervan voor alle niveaus in de par-
tij. Zie verder de leidraad over de Poli-
tieke discussie. 
f. Planning activiteiten 
Bij de planning van activiteiten voor 
leden en kiezers moet steeds worden 
nagegaan of deze zowel inhoudelijk 
als organisatorisch voldoende aan-
sluiten bij de interessesfeer van de 
doelgroep. 
Het zoeken van ontspannende ele-
menten en orginele vormen bij activi-
teiten is een investering die zich terug-
verdient. Ruimte voor informeel sa-
menzijn, informatiemarkten, sprekers-
hoeken, culturele of sportieve onder-
delen en korte wervelende inleidingen 
kunnen bijdragen tot een grotere aan-
trekkelijkheid. 

8.4.3 Informatie 

a. Communicatiekanalen 
In het kadervan een goede informatie-
verschaffing aan alle geledingen van 
de partij is het belangrijk de kanalen 
die hiervoor bestaan optimaal te ge-
bruiken. Dat geldt voor de informatie 
vanuit het landelijk CDA naar kamer-
kring, afdelingen en leden, maar even-
zeer voor informatie van kamerkrin-
gen en afdelingen naar leden en kie-
zer. Een ieder, die de christen-demo-
cratie vertegenwoordigt in een be-
paalde functie moet kunnen beschik-
ken over de nodige informatie vanuit 
de verschillende niveaus. Eerst zal de 
informatiebehoefte in kaart moeten 
worden gebracht. Vervolgens zullen 
de bestaande communicatiekanalen 
daarvoor zo optimaal mogelijk benut 
en zonodig ook gecreëerd moeten 
worden. Dat geldt voor bijvoorbeeld 
de CDA-Krant; de regiopagina's in de 
CDA-Krant; de provinciale en lokale 
organen; de organen van Bestuur-
dersvereniging en W.l.; werkbijeen-
komsten en vergaderingen tussen ver-
tegenwoordigers van de verschillende 
niveaus; persoonlijke contacten; net-
werken; enz. 
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b. Ledencontactblad 
Optimale informatievoorziening en 
voorlichting kan met behulp van een 
ledencontactblad gegeven worden. 
Een goed verzorgd blad, dat huis-aan-
huis kan worden aangeboden en bij- 
voorbeeld met behulp van adverten- 
ties zichzelf financiert behoort tot de 
mogelijkheid van elke afdeling. Geef 
een redactie van een dergelijk belang-
rijk blad een volledig eigen verant-
woordelijkheid en belast ze niet met 
ander bestuurlijk werk. 
c. Nieuwe communicatiemiddelen 
Nieuwe communicatiemiddelen in de 
sfeer van telecommunicatie zullen in-
tensiever gebruikt moeten worden. De 
plannen die in dit kader bestaan om 
een informatienetwerk te ontwikkelen 
dienen daarom spoedig tot stand te 
komen. Op deze wijze kunnen fracties 
op verschillende niveaus elkaar direkt 
per modum van de nodige informatie 
voorzien. Voorlopig zal ook nog een 
schriftelijke component noodzakelijk 
zijn. Hetzelfde geldt voor politiek en 
organisatorisch partijnieuws. Afde-
lingsbesturen kunnen za snel door ka-
merkring- en landelijk bestuur worden 
geïnformeerd. Het verdient aanbeve-
ling gebruik te maken van een voort-
schrijdend activiteitenoverzicht. Op 
grond daarvan zullen afdelingen een 
goede planning moeten maken zodat 
ook de leden weten waar zij aan toe 
zijn. 

8.4.4 Financiën 
a. Financiëel beheer 

Het financiële reilen en zeilen van een 
afdeling moet niet alleen afhankelijk 
zijn van contributie-afdrachten. Door 
creatieve oplossingen kunnen kosten 
worden bespaard. De grootte van het 
financiële budget is een belangrijke 
randvoorwaarde voor de strategie die 
men kiest. Het is duidelijk dat zaken als 
adverteren in provinciale en lokale 
bladen en via de nieuwe media, zoals 
lokale tv- en busreclame, nogal wat 
geld kosten. 
b. Praktische richtlijnen 
Bij het bepalen van de strategische lijn 
voor de komende jaren hoort ook een 
budgettaire onderbouwing. Van de 
nieuwe contributieregeling wordt ver-
wacht dat deze hogere inkomsten ge-
nereert voor de gemeentelijke afdelin-
gen. Los daarvan geldt voor de afde-
lingen een aantal praktische richtlij-
nen.  

Reserveer ieder jaar een bedrag 
- Reserveer ieder jaar een bedrag voor 
verkiezings-campagnes en voor de 
permanente campagne. 
U heeft gemiddeld met vier verkie-
zingscampagnes per 4 jaar te maken 
(Europees, landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk). Uit ervaring kunt u na-
gaan hoe hoog uw uitgaven zijn voor 
een campagne. Rekening houdend 
met de specifieke inkomsten ten be-
hoeve van de verkiezingscampagnes 
kunt u nagaan hoe groot uw reserve-
ring per jaar moet zijn. 
Mogelijkheden voor inkomsten 
- Mogelijkheden voor inkomsten ten 
behoeve van permanente- en verkie-
zingscampagnes zijn: 
* Een financiële actie onder uw leden. 
* Een financiële actie onder uw eigen 
lokale politieke vertegenwoordigers, 
waarbij u een richtlijn, minimum- of 
vastgesteld bedrag kunt overeenko-
men. 
* Fondswerving 
Richtlijn is momenteel dat het CDA 
geen giften van bedrijven of instellin-
gen accepteert van meer dan f1. 5000,-. 
Deze richtlijnen worden momenteel 
heroverwogen. Eind 1991 vindt hier-
over nadere besluitvorming plaats. 
Sponsoring is wel mogelijk. Er dient 
dan een redelijke tegenprestatie te zijn 
zoals naamsvermelding of adverten-
ties. Dit kan natuurlijk ook in de vorm 
van diensten door een (sympathise-
rend) bedrijf zoals een drukker, of door 
gebruikmaking van advertentiecon-
tracten, vergaderruimte, horecavoor-
ziening tijdens activiteiten, e.d. Doe 
deze zaken steeds in de openbaarheid 
en blijf ver van politieke belangenver-
menging. 
* Zorgvuldige prioriteitstelling. 
Niet elke actie tijdens campagnes 
hoeft veel geld te kosten. Soms heb-
ben zaken die niets of weinig kosten 
veel meer effect dan kostbare folders 
en dergelijke (denk bijvoorbeeld aan 
free  publicity).  
* Niet alle materialen hoeft u gratis te 
verstrekken. Een kleine vergoeding 
voor bijvoorbeeld programma's, bro- 
chures of iets dergelijks is niet onre-
delijk. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld 
een kop koffie tijdens een spreekbeurt. 
* Het winnen van nieuwe leden, en 
behouden van bestaande leden, is één 
van de beste bronnen van inkomsten. 

Over 1990 ontvingen de afdelingen 
meer dan f1. 300.000 aan inkomsten 

van nieuwe leden. De contributie in 
het eerste jaar komt immers geheel 
ten goede aan de afdeling. Daarna 
gaat een vast percentage per contribu-
tie-afdracht naar de afdeling. Een 
beetje succesvolle ledenwerfcampag-
ne kan de kas dus flink spekken, en 
heeft bovendien alle voordelen zoals 
reeds genoemd bij leden- en kaderbe-
leid. Het verdient aanbeveling zo'n 
campagne jaarlijks of twee-jaarlijks te 
ondernemen. Rondom verkiezings-
campagnes is de trefkans voor leden-
werving, door verhoogde aandacht, 
extra groot. 
* Een aantal afdelingen heeft sympa-
thisanten die regelmatig een donatie 
doen. Advies is hiermee uiterst terug-
houdend te zijn. Op korte termijn is het 
financiële gewin aantrekkelijk, maar 
op lange termijn devalueert daarmee 
het volwaardig CDA-lidmaatschap. 
Mensen die anders misschien toch lid 
zouden zijn, blijven of worden nu do-
nateur. Het CDA wijst ,,tientjesleden" 
of varianten daarvan af. Mensen die 
het CDA willen steunen kunnen dat 
doen door volwaardig lid te worden. 
Als men de minimumcontributie niet 
kan betalen, is het beter een regeling 
met de plaatselijke penningmeester te 
treffen. 
* Tenslotte dienen afdelingen met 
fractieleden goede afspraken te ma-
ken over de vrijwillige afdracht van 
raadsleden en wethouders aan de af-
deling zoals is aangegeven in de daar-
toe (landelijk) vastgestelde bijdragere-
geling (zie handboek penningmees-
ters). 
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De contacten met maatschappelijke organisaties dienen versterkt te worden. 

HOOFDSTUK 9 

LEIDRAAD V - VERSTERKING CONTACTEN MET 
KIEZERS, MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD - 

EN MEDIA 

A. CONTACTEN  MT  KIEZERS EN 
HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 

9.1 Doelstelling 

Het CDA heeft vanouds een sterke 
band met het maatschappelijk mid- 
denveld. Vanuit onze filosofie van de 
verantwoordelijke samenleving be-
trekken wij het middenveld bij het tot 
stand brengen van beleid. In veel ge-
vallen is het middenveld zelf belast 
met de formulering en uitvoering van 
het beleid. Op zichzelf genomen is dat 
een goede zaak en behoeft dat geen 
verder betoog. Er zijn veel geschriften 
voorhanden die deze maatschappijvi-
sie onderbouwen. 
Door veel partijen bij de vormgeving 
van het beleid te betrekken, wordt het 
draagvlak van de besluiten immers 
vergroot. Maar tegelijkertijd kan de 
afstand groter worden en wordt 
steeds minder zichtbaar hoe het beleid 
tot stand komt. Goede banden n con 
tacten met het (georganiseerde) mid-
denveld zijn, zeker vanuit de CDA-ge-
dachte, haast vanzelfsprekend. Zo 
vanzelfsprekend zelfs dat men het pro-
fijt van een extra investering in contac-
ten met deze organisaties over het 
hoofd kan zien. Maatschappelijke or-
ganisaties zijn als zodanig niet over 
één kam te scheren. Elke organisatie 
vergt zijn eigen aanpak. Het omgaan 
vergt dan ook maatwerk, want een 
werkgeversorganisatie is bijvoor-
beeld heel wat anders dan een wijk-
vereniging. Het middenveld biedt ook 
een uitstekende gelegenheid de kiezer 
aan te spreken, met name waar deze 
zich bewust georganiseerd heeft. Vrij- 

wel alle kiezers maken deel uit van één 
ol ander verband (scholen, werkkrin-
gen, vakorganisaties, kerken, enz.). 
Hiermee kan de kiezer ook heel recht-
streeks in zijn eigen belangen door de 
politiek worden aangesproken. Die 
kans kan een partij als het CDA niet 
onbenut laten. 

9.2 Probleemstelling 

Zoals gesteld zijn goede contacten en 
samenwerking met het maatschappe- 

lijk middenveld voor de CDA-politiek 
essentieel. Zowel de partij als de frac-
tie zijn daarbij betrokken. In het werk-
gebied van de CDA-afdeling is meestal 
een breed scala aan organisaties ac-
tief. Het is meestal onmogelijk met alle 
groepen uit het middenveld even in-
tensief het contact te onderhouden. 
Waar we echter een 'afnemende be-
trokkenheid van kiezer constateren, is 
het des te belangrijker mensen te be-
reiken op plaatsen of met onderwer-
pen waarbij zij wel betrokken zijn. Het 
zoeken naar kanalen in het midden-
veld om communicatie tussen kiezer 
en politiek te bevorderen is één van 
onze grootste uitdagingen. 

(Foto Hans Hordijk) 
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In dit proces zit ook een element van 
cultuurverandering, namelijk het 
doorbreken van het ,,saaiheidsimago" 
van politiek. Politiek dicht bij mensen 
brengen in dit kader betekent ook dat 
een partij in haar activiteiten beter 
aansluit op de interessesfeer van het 
publiek. Daarvoor is het nodig om te 
doordenken wat er leuk en aantrekke-
lijk kan zijn aan politiek. Daarvoor is 
een doelgroepsgewijze aanpak nood-
zakelijk. Het denken vanuit de bele-
vingswereld van de burger kan ook 
betekenen dat een politiek element 
wordt ingebracht in de niet-politieke 
activiteiten van de burger. Dat vergt 
een creatieve samenspraak met de or-
ganisatoren en initiatiefnemers van 
die andere niet-politieke activiteiten. 

193Tràjeci 

Een systematische aanpak werkt ook 
hier het beste. Vaak is het de gewoon-
te in tijden van verkiezingen de organi-
saties op te zoeken en eventueel te 
betrekken bij het opstellen van het ver-
kiezingsprogramma. Meestal wordt 
dat als zeer plezierig en positief erva-
ren. Een vaak gemaakte opmerking is 
echter ook dat het zo jammer is dat 
men de politici alleen dan ziet, en niet 
door het jaar heen. Er wordt vaak be-
terschap beloofd zonder er gevolg aan 
te geven. Gesprekken, werkbezoeken 
en andere activiteiten met de organi-
saties, los van verkiezingen, zijn zeker 
zo effectief. In de regel heeft men dan 
ook meer tijd voor elkaar. 
Uiteraard doen zich in het politieke 
leven talrijke momenten voor waarop 
een gedachtenwisseling met maat-
schappelijke organisaties en kiezers 
mogelijk is, en moet zijn. Daarbij moet 
het begrip maatschappelijke organisa-
tie niet al te eng worden verstaan. 
Naast vakbeweging, werkgeversorga-
nisaties en zorgverenigingen, vallen 
daar ook de buurt- en wijkcentra, mi-
grantenorganisaties enz. onder. Elke 
fractie en afdeling moet duidelijk een 
keuze maken welke organisaties en 
groepen kiezers belangrijk zijn voor 
het politieke werk. Van wezenlijk be-
lang is ook in het middenveld te stre- 
ven naar een goed democratisch ge-
halte en draagvlak van activiteiten. 

Vanuit de politiek mogen in dit ver-
band zeker randvoorwaarden worden 
geformuleerd. Organisaties en instel-
lingen dienen geregeld te hebben dat 
degenen die zij pretenderen te verte-
genwoordigen ook daadwerkelijk hun 
standpunten steunen. 

9.4 Instrumenten 

Hieronder is kort aangegeven langs 
welke weg de contacten met de maat-
schappelijke organisaties versterkt 
kunnen worden. Uiteraard is een an-
dere aanpak denkbaar; het zijn slechts 
handreikingen. 

9.4.1 Afspraken tussen bestuur en 
fractie 

Voordat u werkelijk begint met het be-
naderen van organisaties, is het goed 
om tussen fractie en bestuur afspra- 
ken te maken. In de ene Afdeling ligt 
het voor de hand dat de fractie het 
voortouw neemt, in het andere geval 
de Afdeling. Ook kunt u afspreken bij 
welke gesprekken u samen optreedt. 
In veel gevallen zullen de ,,dagelijkse" 
contacten verlopen met de fractie om-
dat er belangen in het spel kunnen zijn, 
die samenhangen met de werkzaam-
heden van de gemeenteraad. Het is 
handzaam om een schema te maken 
van de organisaties waarmee u con-
tact wilt hebben. Daarin kunt u al prio-
riteiten aangeven, bijvoorbeeld eens 
per half jaar een gesprek, eens per 
twee jaar  etc.  Begrotingsvoorberei-
dingen, eigen voorstellen en plannen, 
maar ook werkbezoeken zijn goede 
momenten om het middenveld bij het 
werkte betrekken. In de plannen moet 
ook genoeg ruimte zijn om flexibel aan 
verzoeken gehoor te geven. Als er zich 
opeens een specifiek probleem voor-
doet, dan moet snel een afspraak ge-
maakt kunnen worden. 

Soms is het verstandig om de delega-
ties van beide kanten niet te groot te 
maken, zodat er alle ruimte is voor een 
brede gedachtenwisseling. Het is aan 
te bevelen korte verslagen te maken 
van de gesprekken. Het geeft achteraf 
een goed beeld van de besproken on-
derwerpen en van gemaakte afspra-
ken. 

9.4.2 Opzetten netwerk geregelde 
contacten 

Het opzetten van een netwerk van ge-
regelde contacten kan het beste ge-
beuren aan de hand van een tevoren 
besproken plan. De fractievoorzitter 
en de voorzitter van heti bestuur kun- 
nen met hetqpstellen daarvan worden 
belast. Daar waar één van de twee het 
voortouw neemt, wordt de ander op 
de hoogte gehouden van het plan. 
Dat plan kan ier als volgt uitzien: 
a. Inventarisatie van de voor het CDA 
relevante organisaties van burgers die 
actief zijn in het werkgebied. Dat zijn 
uiteraard de welzijnsorganisaties, vak-
beweging, ouderenorganisaties, Ka-
mer van Koophandel e.d.(, maar ook de 
buurt- en wijkorganisaties, sportver-
enigingen, organisaties van allochto-
nen of misschien zelfs de carnavals-
vereniging. Het zal niet altijd mogelijk 
zijn met alle organisaties regelmatig 
contact te hebben. Een selectie is dan 
noodzakelijk.Het is beter met een be-
perkt aantal goede relaties te onder-
houden, dan imet allemaal, maar dan 
slecht. 
b. Nagegaanwordt welke CDA-leden 
in de geselecteerde organisaties actief 
zijn. Deze lijst moet steeds geactuali-
seerd worden. 
c. In de fractie of het bestuur wordt 
voor elke organisatie of ,,tak" (bijvoor-
beeld ,,de sport") een contactpersoon 
aangewezen.iHet is goedtde betreffen-
de Organisatie, instelling of ,,tak" 
daarvan op de hoogte te stellen, zodat 
de communicatie vlot kan verlopen. 

9.4.3 Coic1en  maatschappelijk 
middenveld 

Een sterk pont van het CDA is dat veel 
leden ook1actief  zijn bij het werk in het 
maatschappelijk middenveld (zie 
9.4.2b). Dit maakt dat contacten over 
en weer gemakkelijk kunnen verlopen. 
Het opzetten van een netwerk is een 
handig instrument om de contacten 
gestructureerd te laten verlopen. Eni-
ge voorzichtigheid is geboden. Im-
mers, ,,dübbelfuncties" kunnen leiden 
tot verstrengeling van belangen. Met 
name als' persoonlijke belangen zich 
dreigen te vermengen met het alge-
mene belang, dient iedere politicus 
afstand te, nemen van de zaak die het 
betreft. De: politiek ethische afweging 
dient in dit kader steeds opnieuw te 
worden gemaakt. 
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9.4.4 Voortgangsoverzicht 

Breng met enige regelmaat de voort-
gang ter kennis van de andere be-
stuurs- en/of fractieleden. Ookvoorde 
leden is het interessant om te weten 
met wie de contacten worden onder-
houden. In het Iedencontactblad kan 
daarvan verslag worden gedaan, dan-
wel worden organisaties uitgenodigd 
hun stem te laten horen. 

9.4.5 Vergroten betrokkenheid 

Ook vanuit het maatschappelijk mid-
denveld zal het streven naar vergro-
ting van betrokkenheid en versterken 
van het samenspel gedragen moeten 
worden. De politiek hoeft daarbij zeker 
niet de enige factor te zijn; het is im-
mers een gezamenlijke behoefte. De 
stevige geworteldheid van christen-
democraten in het maatschappelijk 
middenveld kan hierbij een positieve 
rol spelen. Niet om te domineren, 
maar om op te bouwen. 
Activiteiten in dit verband kunnen het 
verder uitbouwen van overleg- en 
werkstructuren en contacten zijn. Acti-
viteiten die landelijk plaatsvinden tus-
sen politiek en verwante maatschap-
pelijke organisaties in het kader van 
,,100 jaar Rerum Novarum", congres-
sen en uitbouw van het christelijk so-
ciaal netwerk, zoals het convent op 
landelijk en provinciaal niveau verdie-
nen lokaal zeker navolging. 

9.4.6 Organiseren van activiteiten 

Een aantal kiezers laat zich niet berei-
ken via de kanalen van het georgani-
seerde maatschappelijk middenveld. 
Naast de mogelijkheden via de media 
kunnen canvasachtige activiteiten, 
ook buiten verkiezingstijd, een nuttige 
functie v- ' 'len. Een middel waar- 
mee goe varing is opgedaan bij 
het herstellen van de aansluiting tus-
sen kiezer en gekozene is de huis-aan-
huis-enquete. Daarbij wordt in bepaal-
de wijken door politici schriftelijk en, 
of later, persoonlijk geïnventariseerd 
welke wensen, noden en behoeften er 
onder de kiezers leven. Het mes snijdt 
daarbij aan twee kanten. Enerzijds 
wordt zo duidelijker Wat de mensen 
bezighoudt. Anderzijds heeft de bur-
ger het idee dat christen-democraten 
hen niet links laten liggen, maar luiste-
ren en met hen in gesprek willen gaan. 
Het is juist belangrijk om dit soort ac-
ties buiten harde campagnes te onder- 

De ombudsfunc 
watermerk van 
CDA-vertegenwc 

nemen om zo ook in verkiezingstijd 
geloofwaardig over te komen. 

9.4.7 Ombudsfunctie 

Reeds eerder kwam de ombudsfunctie 
van het CDA aan de orde. Belangrijk is 
dat allen die het CDA vertegenwoordi-
gen in fracties en besturen een om-
budsfunctie dienen te hebben. De aan-
spreekbaarheid voor de burger, met 
individuele problemen of vragen is 
een watermerk voor iedere CDA-verte-
genwoordiger. Het is nodig daarbij in-
zichtelijk te maken wie over welk on-
derwerp aanspreekbaar is. Een cen-
traal adres is hierbij belangrijk. 

Verder kan een aparte ombudsper-
soon, naast de andere aanspreekbare 
CDA-politici, een goede functie ver-
vullen. Een goed voorbeeld is het om-
budsbureau van de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer. 

B. CONTACTEN MET 
DE MEDIA 

9.5 Doelstelling 

Het CDA heeft als opdracht een voor 

de burgen herkenbare politiek te voe-
ren. De media vormen daarbij een on-
misbare schakel. Van belang is uiter-
aard dat onze politieke boodschap zo 
authentiek mogelijki door de media 
worden 'vertolkt, zodat een goede bij-
drage wordt geleverd aan het maat-
schappelijk beleid. Een goede relatie 
met de media draagt daar in belangrij-
ke mate'aan bij. 

9.6 Probleemstelling 

De relatie tussen een politicus en een 
journalist,is een bijondere. Ze zijn van 
elkaar afhankelijk maar tegelijkertijd 
willen ze afstand tot elkaar behouden. 
Beide worden dagelijks geconfron-
teerd metiuiteenlopende ingewikkelde 
onderwerpen. De politicus moet zich 
daarover snel een oordeel vormen ter-
wijl de journalist de opdracht heeft 
een kort ien helder artikel voor zijn 
krant te sQhrijven. Politieke verschillen 
zijn vaak marginaal terwijl de journa-
list in de krant niet de ruimte krijgt die 
uitvoerig toe te lichten. Politici vinden 
zich vaaktekort gedaan door de me-
dia. Van i een fundamenteel betoog 
wordt veelal niets teruggevonden in 
de verslagen. Uit het grote aanbodvan 
aangeboden nieuwsfeiten kiest de po- 
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litieke journalist meestal de politiek 
relevante en gevoelige onderwerpen. 
Die afweging maken journalisten niet 
op eigen gezag. Veelal werken ze in 
een team dat voortdurend met elkaar 
in overleg staat over de politieke gang 
van zaken. Ook raadplegen zij voor 
hen relevante opinieleiders zoals 
ambtenaren, raadsleden, bestuursle-
den of leden van een actiegroep. Door 
te behoren tot de groep opinieleiders 
van een journalist, kan men een voor-
sprong opbouwen. Men kan dan in-
vloed uitoefenen. 
Binnen het werkgebied van de CDA-af-
deling zijn verschillende soorten me-
dia actief. Naast de geschreven media 
- kranten, huis-aan-huis-bladen - ont- 
wikkelen de lokale (regionale) radio en 
televisie zich zeer snel. Gemeentelijke 
Afdelingen zullen op die ontwikkelin-
gen moeten inspelen, gezien het enor-
me bereik van deze media. 

Bespreek in fractie en bestuur wie 
waarover door de media kan worden 
aangesproken; stel een mediaplan op 
waarbij spelregels worden opgesteld. 
Dat maakt de verhoudingen duidelijk, 
zowel intern in de fractie als voor de 
journalisten. 
Maak een lijst van de media die actief 
zijn in het werkgebied van de afdeling. 
Dit is niet alleen de (plaatselijke editie) 
van de regionale krant maar denk ook 
aan de huis-aan-huisbladen, de kabel-
krant en de wijkbladen. Soms geven 
buurt- en wijkorganisaties ook hun ei-
gen kranten/bladen uit. In dit kader 
worden de uitgaven van de plaatselij-
ke kerken vaak vergeten. Deze zijn 
(soms) bereid berichten over bijeen-
komsten en activiteiten op te nemen. 
Uiteraard moeten de regionale en lo-
kale omroepen steeds goed op de 
hoogte worden gehouden van de 
CDA-activiteiten. Hiermee wordt een 
grote groep mensen in korte tijd be-
reikt. De kijk- en luisterdichtheid is 
vaak hoog en in korte tijd kan een 
duidelijke boodschap worden afgege-
ven. Maar ook de zogenaamde zie-
kenomroepen willen aandacht aan 
activiteiten besteden mits ze tijdig van 
te voren op de hoogte worden gesteld.  

Kortom, een scala aan mogelijkheden 
waaruitsoms een keuze moet worden 
gemaakt. Bij het maken van die keuze 
kan men ook te hoog grijpen. Bedenk 
wel dat in de regel de huis-aan-huis-
bladen beter worden gelezen dan de 
dagbladen. Bovendien is er in de 
huis-aan-huis-bladen meestal meer 
ruimte beschikbaar dan in de krant 
waar door journalisten gevochten 
moet worden om een bericht(je) ge-
plaatst te krijgen. 

9 B Instrumenten 

9.8.1 Perberichten  

Maak bij het uitgeven van persberich-
ten steeds de afweging of een persbe- 
richt moet worden uitgegeven. Over- 
daad schaadt, ook hierbij. Journalis-
ten moeten erop kunnen vertrouwen 
dat persberichten ook daadwerkelijk 
nieuwsfei ten bevatten, met de nadruk 
op ,,nieuws". Bij een overdaad aan 
persberichten bestaat het grote risico 
dat in het geval er echt iets te melden 
valt, er door de journalisten geen acht 
op wordtgeslagen. 
Houd de persberichten kort en duide-
lijk; geef persberichten altijd uit in de-
zelfde vorm, maak herkenbaar dat het 
een persbericht betreft. 
Selecteer, welke media moeten wor-
den benaderd. Bij die keuze moet het 
onderwerp van het bericht een rol 
spelen. 2:0 kan een commentaar op 
plannen van het college van B en W 
met een buurthuis zeer interessant zijn 
voor het desbetreffende buurt- of wijk-
blad en niet voor de regionale krant. 
Voor presentaties van een verkie-
zingsprogramma of een rapport kan 
een persontmoeting worden georga-
niseerd. 

9.8.2 Verstrekking van speeches 

Stel (onder embargo) op schrift gestel-
de speeches van tevoren aan de jour-
nalist beschikbaar; deze moet vaak in 
een zeer korte tijd erg veel opmerkin-
gen verwerken. Als hij tijdig over de 
CDA-bijdrage kan beschikken en zo op 
zijn gemak een en ander kan voorbe-
reiden, verhoogt dat de kans aanmer-
kelijk dat er, wat van terugkomt in zijn 
verslaggeving. De kans bestaat dat hij  

ermee naar de ,,andere kant" loopt 
voor een reactie. Bijna altijd zijn daar 
goede afspraken over te maken. Be-
denk wel dat cie journalist ook gebaat 
is bij een goede vertrouwensrelatie. 

9.8.3 Woorivoerder  

Maak in de fratie duidelijke afspraken 
wie over welke onderwerpen met de 
media praat. De fractievoorzitter 
treedt in de regel als eerste woord-
voerder van de fractie op. 

9.8.4 Goede voorbereiding 

Wellicht is het overbodig aan te geven 
dat men in contacten met de media 
altijd goed voorbereid moet zijn. Ga 
tevoren na wat de bedoeling van de 
journalist is Beding bij igeschreven 
interviews steeds dat het voor publica-
tie gelezen kart worden (autorisatie). 

9.8.5 Gactualiseerde 

informatievoorziening 

Zorg ervoor, dat journalisten steeds 
over geactulieerde gegevens zoals 
telefoonnummers kunnen beschik-
ken. Omgekeerd is het' nuttig dat 
raadsleden over de telefoonnummers 
van de journalisten beschikken. 

9.8.6 Informeel contact 

Organiseer regelmatig een informeel 
contact met journalisten. Probeer een 
vertrouwensrelatie op te bouwen; 
praat met hen ook eens over andere 
zaken dan de politiek. Dewandelgan-
gen lenen zich uitstekend ivoor het uit-
wisselen van i gedachten' zonder dat 
het direct in de krant komt. Ook jour-
nalisten komen afen toe graag in een 
café. 

9.8.7 Kritiek 

Tot slot: negatieve kritiek in de krant is 
doorgaans geen bedenksel van de 
journalist zelf. Het kan ingestoken zijn 
door de concurrentie. Het kan ook zijn 
dat de observatie voor meer mensen 
het beeld is van de werkelijkheid. 
Journalisten zijn boodschappers, ook 
van slecht nieuws. Het zijn zelden de 
veroorzakers ervan. 
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r. 

BIJLAGE 

SAMENVATTING ENQUETE BIJ GEMEENTELIJKE AFDELINGEN 

Het is ondoenlijk om van de 205(3) 
geretourneerde formulieren een 
kwantitatieve weergave te geven. Om-
dat de vragen open waren gesteld (de 
vragen zijn hierachter bijgevoegd), 
zijn door de Afdelingen bij de vragen 
de accenten anders gelegd. Zo is bij-
voorbeeld niet expliciet gevraagd of 
een afdeling een eigen ledenblad ver-
zorgt. Een groot aantal Afdelingen 
geeft weliswaar wel aan een dergelijk 
blad te hebben, maar op basis van die 
gegevens kan geen betrouwbaar 
beeld worden gegeven omtrent het 
onderwerp ,,huisorgaan". 
Vanwege het bovenstaande is daarom 
gekozen voor een kwalitatieve samen-
vatting op basis van de reacties. Voor-
dat die volgt, is het goed om aandacht 
te vragen voor de hoge respons. Voor-
af had de commissie niet vermoed dat 
zoveel Afdelingen op serieuze wijze de 
vier vragen zouden beantwoorden. 
Wellicht dat hieruit de eerste, voor-
zichtige conclusie getrokken mag wor-
den. De Afdelingen hebben blijkbaar 
behoefte aan contact met het landelijk 
niveau. Hieronder zal blijken dat dat 
contact wordt benut om een aantal 
,,negatieve" signalen naar boven af te 
geven. Daarnaast worden tal van inte-
ressante ontwikkelingen en initiatie-
ven genoemd die of in de hoofdstuk-
ken al zijn verwerkt of hieronder wor-
den weergegeven. Ook is een aantal 
Afdelingen zeer benieuwd naar de er-

varingen van andere Afdelingen. 
Aan de hand van een aantal catego-
riën worden diverse signalen gerang-
schikt. 

Financiën 
Bijna alle Afdelingen geven aan in gro-
te financiële nood te zitten, danwel 
gehinderd te worden in de uitvoering 
van hun activiteiten door de schaarste 
aan financiële middelen. Regelmatig 
is de scheve verdeling van de afdracht 
naar het landelijk- en Kamerkringni-
veau genoemd. 
Ook moet onder deze categorie wor- 

den genoemd dat de financiële acties 
niet altijd in dank worden afgenomen. 
De onduidelijkheid over het doel van 
die acties en de frequentie leiden tot 
irritatie. Gekoppeld aan de als scheef 
ervaren afdracht wordt die irritatie al-
leen maar groter. 
Regelmatig is ook de minimumcontri-
butie als te hoog gekwalificeerd. On-
der de categorie ,,leden" wordt hierop 
teruggekomen. 

Leden 
De meeste Afdelingen kampen met 
een verouderd ledenbestand, weinig 
mensen die actief willen zijn en nau-
welijks aanwas van jongeren. Vooral 
dat laatste gegeven baart zorgen. De 
participatiegraad in de Afdelingen 
schommelt gemiddeld tussen de 10 en 
20% van het ledenbestand. Opvallend 
is wel dat actieve Afdelingen eerder bij 
het laatste getal zitten dan bij het eer-
ste. Een relatief kleine groep mensen 
is aangewezen om de werkzaamhe-
den te verrichten. Zij is vaak zwaar 
belast. 

Diverse Afdelingen geven aan dat le-
den beperkte tijd beschikbaar hebben. 
Zij hebben een aantal andere bezighe-
den en zijn niet bereid actief te partici-
peren binnen het CDA. Zij steunen 
echter wel bewust het CDA. Binnen 
deze groep wordt de hoogte van de 
contributie als een drempel ervaren. 
Enkele Afdelingen hebben echter po-
sitieve ervaringen opgedaan met le-
den te vragen voor een beperkte taak. 
Op die wijze hebben die Afdelingen 
een aantal leden tijdelijk actief gekre-
gen bij bijvoorbeeld het schrijven van 
het programma voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Een actieve, per-
soonlijke benadering oogst veel suc-
ces. Wellicht dat op die wijze ,,papie-
ren" leden en sympathisanten actief 
kunnen worden binnen het CDA en de 
partij op plaatselijk niveau een breder 
kader kunnen geven. Daaruit kan dan 
geput worden voor het vervullen van 
vacatures in het bestuur en de fractie. 

Structuur op gemeentelijk 
niveau 
Binnen een aantal Afdelingen is on-
duidelijkheid over de verhouding tus-
sen bestuur en fractie en tussen de 
fractieleden en de wethouder(s). Af-
delingen vragen zich af of een fractie 
geheel zelfstandig mag opereren zon-
der ruggespraak met de Afdeling. In 
een aatital gemeenteraadsfracties 
doet zich de loyaliteitsvraag voor in 
het monistische systeem. Is een wet-
houder onderdeel vanide fractie of van 
het collega van burgemeester en wet-
houders? 
Een aantalAfdelingen heeft net een 
gemeentelijke herindeling achter de 
rug. Geconstateerd moet worden dat 
de culturirvan de verschillende ,,ou-
de" afdelingen niet altijd op elkaar is 
afgestemd. 

MaatsIi appel ij k 
m idderiveld 
Het contact met het maatschappelijk 
middenveld is veelat aangepast aan 
de plaatselijke situatie. In kleinere ge-
meenten zijnde contacten veelal infor-
meel geregeld en leiden ook dubbele 
bestuursfuncties ertoe dat de informa-
tie in voldoende mate beschikbaar is. 
In de grotere gemeenten is meestal 
sprake v in een geregeld overleg. Op-
vallend is wel dat de ene Afdeling dat 
doet aan de hand van een plan, terwijl 
de andere Afdeling dat ,,ongeorgani-
seerd" op zich af laat komen. Ook 
moet worden opgemerkt dat in een 
aantal Afdelingen die contacten exclu-
sief zijn voorbehouden aan de fractie. 

Relatie met hogere CDA-
niveau 
Heel wat Afdelingen hebben kritiek op 
het landelijk niveau. Die kritiek moet 
echter gesplitst worden in een aantal 
onderdelen. 
De servicevan het landelijk partijbu-
reau wordt door een aantal Afdelingen 
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als onvoldoende beoordeeld. Eén en 
ander wordt dan meestal in verband 
gebracht met de afdracht van contri-
buties. Zo wordt regelmatig ervaren 
dat van de Afdelingen van alles wordt 
verwacht (campagnes, partijpolitieke 
discussies, enz.), maar dat er omge-
keerd vaak niets terugkomt. Zo wordt 
de geringe (financiële) ondersteuning 
bij landelijke campagnes zeer negatief 
beoordeeld. Vaak wordt dan ook op-
gemerkt dat de Gemeentelijke Afde-
ling wel goed is om het landelijk beleid 
uit te leggen naar de kiezers, maar dat 
de goede ondersteuning (bijvoor-
beeld informatie over de problemen) 
ontbreekt. 

Ook wordt opgemerkt dat een aantal 
,,landelijke" zaken, zoals het model-
gemeenteraadsprogramma en de pro-
cedures voor de verkiezingen, te laat 
beschikbaar komt. Eenzelfde opmer-
king wordt gemaakt ten aanzien van 
de produkten van Kamerkringen en 
Provinciale Afdelingen. Een enkele 
keer is de partijpolitieke discussie als 
handzame vorm omschreven voor de 
Gemeentelijke Afdeling. Een goede 
planning en een hanteerbare, begrij-
pelijke vorm blijven noodzakelijk voor 
succes in de toekomst. 

Het beleid van kabinet en Tweede Ka-
merfractie wordt niet altijd begrepen. 
Sterker, de CDA-leden op plaatselijk 
niveau worden er op aangesproken, 
terwijl zijzelf ook vraagtekens zetten 
bij het gevoerde en het te voeren be-
leid. Vooral in verkiezingstijd, als men 
de straat opgaat wordt dit als zeer on-
plezierig ervaren. 

Een aantal Afdelingen heeft het gevoel 
dat er te weinig door het landelijk ni-
veau naar hen wordt geluisterd, waar-
door een vorm van vervreemding 
dreigt te ontstaan. 

Media 
De rol van de media wordt steeds be-
langrijker. De  ,,one-issue"-bewegin-
gen weten meestal goed de weg en 
krijgen relatief veel aandacht. Politieke 
partijen moeten vaak vanuit een ge-
nuanceerd oordeel hun geluid laten 
horen. Gezien het belang van de mas-
samedia (denk aan lokale en regionale 
tv, radio en gedrukte vormen) hebben 
al heel wat Afdelingen oog voor die 
mogelijkheden. Echter, een goede 
training ontbreekt meestal en een in- 

haalactie wordt dan ook als wenselijk 
beschouwd. 

De vragen zoals de 
Gemeentelijke Afdelingen 
die ontvingen 

1. Wat doet uw Afdeling om het Poli-
tiek functioneren te versterken? 
2. Op welke manier(en) worden kie-
zers en maatschappelijke organisa-
ties, met name buiten de verkiezings-
tijd, door bestuur en fractie benaderd? 
3. Wat doet u als Afdeling en fractie 
om de betrokkenheid van de kiezers bij 
de politiek te vergroten en de leden 
meer bij het werk van de Afdeling te 
betrekken? 
4. Welke problemen ervaart u in het 
functioneren als Afdeling van het 
CDA? 

Enkele signaleringen per 
afdeling 

Nijmegen: ieder halfjaar vaste afspra-
ken met middenveld; gaan de wijken 
in 
Lisse: CDA-blad wordt huis-aan huis 
bezorgd. Ook in Schipluiden/Den 
Hoorn en Haelen 
Rijssen: heel actieve afdeling 
Bussum: specifieke folder voor wijken 
(probleem toegesneden) 
Groningen(stad) :organiseert thema-
dagen 
Heiloo: houdt weekend met fractie en 
bestuur voor evaluatie en strategie 
Weert: heeft CDA-ombudsteam (ook 
in Waalre en Capelle a/d IJssel); heeft 
succes met overleg middenveld mel-
den zichzelf aan) 
Velsen: positieve reactie van midden-
veld 
Alkmaar: organiseert driemaal per 
jaar een thema-avond (een CDA-inlei-
der, een van buiten); programmacom-
missie bestond uit 40 personen 
Castricum: heeft eigen commissie in 
het leven geroepen die bekijkt hoe po-
litiek dichter bij mensen kan komen 
Horst: nieuwe leden krijgen een men-
tor 
Heerlen: heeft vier werkgroepen die 
territoriaal zijn ingedeeld 
Belfeld: heeft meerjarenplan '90-'94 
Geleen: organiseert eens per twee 
jaar een actie voor een goed doel 
Roden: elke maand afwisselend in de 
buitendorpen een commissie-verga-
dering  

Voorschotr: heeft ervaring met en-
quete 
Venlo: heftpolitiek café 
Aalten: heeft maandelijkse leden-
werfactie irngt 200 adressen 
Zeist: heeft goede ervaringen met fo-
rumavondn tijdens verkiezingscam-
pagne 
Emmen: hft werkplan voor raadspe-
riode 
Raalte: cafwasactie heeft betrokken-
heid van loden vergroot 
Werkendain speciale burgeravonden 
met gerichte dorpsaandachtspunten 
(ouderhuisvesting, kinderboerderij, 
enz.) 
Heumen/Orasselt: heeft gesprek-
ken met rnnsen die representatief 
worden gein voor betreffende dorp 
Roosendal  on  Nispen: regelmatig en-
quete ondrbevolking 
WesterbotVciheel actieve afdeling, zag 
opkomst kdpnavonden beter worden 
toen avoncien minder saai werden ge-
maakt (livermusic, verloting taart, 
enz.) 
Westvoorre drie a vier maal per jaar 
een CDA-atntie aan leden 
Voerendaa:i gaat de wijk in onder 
motto:  'hey  ÇDA komt naar u toe' 
Soest: hee1ftreizende soos 
Barendreclt (waarschijnlijk) gestart 
met functineringsgesprekken 

Beste1Iwijze 

,,PoIitiejdicht bij mensen" is 
te bestllen door / 5,— per ex-
emplaa (inclusief portikos-

ten) ovpr te maken op giro-
numme871441 van de BDU 
O.V.V. 'Ølitiek dicht bij men-
sen" er het aantal exempla-
ren. Bij ien afname van meer 
dan 1Oxemplaren kost het 
rapport f 4,75 p. stuk (incl. 
porti).Naontvangst vandebe-
taling 4n1tvangt u het/de rap-
portenIIiinen een week thuis. 
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Tel. 080 - 448234 (pr) 
080 - 770766 (knt) 
mw.mr. S. Roelofs 
voorzitter afdeling Den Bosch 
Koningsweg 6 
5211 BL Den Bosch 
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Bij een aantil sprekers staat het specialis-
me achter de naam vermeld. 
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ciën) 
drs. C. Bremmer (Campagne) 
drs. R.J. van Ark (Voorlichting) 
drs. T.P.G. Kralt (Buitenland) 
drs. M.C.B. Meijer (Publiciteit/ledenbladen) 
mr. J.J.A.M. Van Gennip (CDAprofiel)* 
drs. C.J. Klop (CDA-profiel) 
mr. W. Eikelboom (Scholing) 
mr. drs. A. van der Veen (Bestuurdersver- 
eniging)  
mw.  M. v.d.Griendt (CDA-Vrouwenberaad) 
J. Mulder (CDJA) 

* Ook de overige medewerkers van het w.i. 
zijn beschikbaar. 

Bij een aantal sprekers staat het specialis-
me achter de naam vermeld. 
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