
S-tearn uit de startblokken 

H etS-team bestaat uit Hans van Leeuwen, 
Rosita van Gijlswijk, Riet de Wit, Paul 
Lempens en Nico Heijmans. Zij krijgen 

als taken: 
• het door middel van scholing verhogen van het 

politiek niveau in elke afdeling 
• het scouten en opleiden van nieuw kader 
• het opleiden van scholingsbegeleiders. 
Concreet gaan de S-team medewerkers in nauw 
overleg met de afdelingen en de regiobestuurders 
bekijken waaraan per afdeling op scholingsgebied 
de grootste behoefte is. Op basis daarvan wordt 
vervolgens voor elke afdeling een toegesneden 
plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Voor de 
praktische uitvoering hiervan is het land opge
deeld tussen de S-tearnmedewerkers. Riet de Wit 
gaat over Limburg Zuid, Noord-Brabant Noord
oost en Utrecht. Het werkgebied van Paul Lem
pens omvat Limburg Noord, Noord-Brabant Zuid 
en West en Zeeland. Ni co Heijmans neemt Gelder
land, Overijssel en Flevoland onder zijn hoede, 
Hans van Leeuwen Zuid-Holland en Noord-Hol
land en Rosita van Gijlswijk Drenthe, Friesland en 
Groningen. 

Waarvoor kunnen afdelingen nou precies 
aankloppen bij 'hun' S-Teammedewerker? 
Rosita van Gijlswijk: 'In overleg met de regio
bestuurders zullen de S-teammedewerkers zelf 
contact zoeken met de afdelingen om te bespreken 
hoe de situatie er op het gebied van scholing voor
staat, en wat er verbeterd moet worden. Wij gaan 
vooral niet op de stoel van de regiobestuurder zit
ten en als sparringpartner van de afdeling funge
ren. Wat wij willen bereiken is dat er overal 
geschoold wordt, in overeenstemming met de mo
gelijkheden en wensen van de afdelingen. Dan 
heb ik het over politiek-ideolgische en politiek-
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Er moet meer en beter geschoold worden in de 
afdelingen, is al jaren een constatering binnen de 
partij. En er is bij SP'ers behoefte aan kennis. Op 
alle scholingsbijeenkomsten blijkt telkens weer de 
deelnemers een hoop opsteken, graag meer willen 
weten en het geleerde dolgraag in de praktijk 
willen brengen. Om te zorgen dat vraag en aan
bod nu écht bij elkaar komen, is op 1 november 
het S-team (van scholing) van start gegaan. 

organisatorische scholingen. Voor allerlei prakti
sche vaardigheden blijven gewoon de cursussen 
van de cursuskalender het aangewezen middel. 
We willen vooral bereiken dat de scholingen gege
ven worden door mensen uit de regio zelf. Daar
voor gaan we scholingsleiders opleiden en gaan 
we ook goed inventariseren welke ervaren krach
ten er in een regio allemaal rondlopen. Maar het 
zal zeker ook voorkomen dat wij zelf scholingen 
geven. Die zullen niet per definitie in de afdeling 
zelf plaatsvinden. Als in een regio meerdere afde
lingen met dezelfde scholingswensen zitten, dan 
zullen we al gauw kiezen voor een gezamenlijke 
opzet.' 

Jullie gaan naar alle afdelingen toe. Op welke 
termijn? 
'We gaan eerst met de regiobestuurders om tafel 
zitten en dan met de afdelingen. Ik verwacht dat 
we binnen enkele maanden overal geweest zijn.' 

En wat doet een afdeling die zo lang niet kan 
wachten met een scholingsprobleem? 
'Die belt de regiobestuurder, en overlegt met hem 
of haar of het zinvol is om onmiddellijk contact te 
zoeken met ons. In spoedgevallen zijn wij natuur
lijk heel flexibel.' • 
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