
Hoogste tijd om fase 1 af te ronden: 

Strategiebepaling 
en scouting 

Nog heel veel dagen tot 8 maart 2006. Achteroverleunen 
dus eerst maar, en na de zomervakantie van 2005 eens 
gaan nadenken over de raadsverkiezingen? 'Nou nee,' 

zeggen scholingscoördinatoren en afdelingenbegeleiders 
Rosita van Gijlsw ijk en Paul Lempens. 'Behalve als je 

verschrikkelijk af wil gaan.' 

Lempens: '1\vee zaken zijn nu 
al erg urgent: scouten en oplei
den van aspirant-raadsleden en 

nadenken over je strategie als af
deling in de kleine anderhalf jaar 
die je nog hebt.' 

wat ze daarvoor nu moeten doen, 
is analyseren hoe de plaatselijke 
politieke verhoudingen liggen, 
wat het beeld van de SP is, en 
waar op 8 maart 2006 voor ons 
het gat ligt. Om vervolgens aan 
de slag te gaan dat gat te vullen.' 
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leg eens uit wat je met 
dat laatste bedoelt. 
'Voor een deel krijgen we bij 
raadsverkiezingen landelijke 
stemmen: van mensen die de SP 
een goede partij vinden, maar 
zich niet zo bezighouden met de 
plaatselijke politiek en die blind 
vertrouwen dat wij het ook in 
hun gemeenteraad wel goed zul
len doen. Maar ook veel mensen 
kijken wel degelijk naar wat we 
plaatselijk voorstellen en base
ren hun gemeenteraadsstem 
daarop. Die stemmen moeten de 
afdelingen zélf verdienen. En 

En nou wat concreter graag. 
'Oké, een voorbeeld. Stel je con
cludeert dat de discussie over ar
moede- en gehandicaptenbeleid 
de komende jaren een belangrijk 
thema wordt in jouw gemeente. 
Dan ga je nu aan de slag om in 
2006 in de hoofden van iedere 
kiezer het beeld geprent te heb
ben dat de SP dé partij is op dat 
terrein. Door, ik noem maar wat, 
een klachtenweek te organiseren 
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en daarover een rapport te ma
ken, door initiatiefvoorstellen in 
de gemeenteraad in te dienen, een 
groot debat te organiseren, elke 
maand folders uit te delen bij de 
sociale dienst, noem maar op. Of 
een ander voorbeeld: stel je kunt 
nu al inschatten dat de verkie
zingsstrijd vooral zal gaan over 
een groot prestigeproject waar 
veel weerstand tegen is. Dan zorg 
je dat iedereen weet dat dat jóuw 
onderwerp is. Door er een huis
aan-huiskrant over te maken, een 
website waarop mensen erover 
kunnen discussiëren, elke gele
genheid aan te grijpen om er je 
mening over te geven - in de ge
meenteraad en daarbuiten, enzo
voorts. Een aantal zaken kun je 



nu al inplannen. Dán de krant, 
dán een fotowedstrijd erover, 
dán een openbare avond met 
prominente tegenstanders. En 
verder moet je alert blijven en 
alle extra mogelijkheden benut
ten die je krijgt.' 

Wat voor thema moet je kiezen? 
'Het beste thema is wervend 
voor de kiezers, actueel in maart 
2006, passend bij de uitgangs
punten van de SP en aansluitend 
bij het beeld dat de kiezers al 
van ons hebben. Heb je nu twee 
zetels in een raad van 39, dan 
moet je vooral geen campagne 
gaan voeren de SP in het colle
ge, want daar trapt niemand in. 
Heb je een stevige naam opge
bouwd op bijstandsgebied, dan 
zul je het extra moeilijk hebben 
om nu de hele campagne te rich
ten op de cultuursector. Enzo
voorts. Wat ik vooral wil zeg
gen, is dat alleen de afdelingen 
zelf hun analyse kunnen maken, 
en dat ze dat nu moeten doen, als 
ze het nog niet gedaan hebben. 
In oktober 2005 is het echt te 
laat om nog een naam op te bou
wen of stevig uit te bouwen.' 

Als je een keuze gemaakt heb, 
moet je dan andere zaken maar 
laten zitten? 
'Je moet natuurlijk je werk blij
ven doen, als afdelingen en als 
fractie. Maar je moet niet bang 
zijn om het op een aantal terrei
nen wat kalmer aan te doen om 
daardoor op het belangrijkste 
thema extra te kunnen vlammen. 
Wat je moet voorkomen, is dat 
de gemiddelde kiezer in 2005 
helemaal geen beeld heeft van 
de plaatselijke SP, doordat je je 
nergens op geprofileerd hebt. 
Want waarom zou hij dan op de 
SP gaan stemmen?' 

Hoe zit het voor nieuwe 
afdelingen, die nog niet in de raad 
zitten? 
'Die hebben het voordeel dat ze 

zich kunnen presenteren als fris
se wind in de raad, wat heel zin
vol kan zijn als de huidige raad 
een duf zooitje is Jet wel: dan 
moet je in de campagne natuur
lijk bewijzen dat je zelf wél heel 
swingend en creatief bent, en ze 
hebben als nadeel dat ze de raad 
als podium missen om ook dáár 
aan de weg te kunnen timmeren. 
Maar ook voor nieuwe afdelin
gen geldt: denk na, analyseer, 
kom met een plan, en doe dat 
snel.' 

Nu aanmelden voor cursus 
Lokale Politiek 

Naast de strategie-analyse is 
momenteel ook de scouting en 
opleiding van kandidaten actueel. 
Hoe staat het daarmee? 
Van Gijlswijk: 'Scouting moeten 
de afdelingen natuurlijk zelf 
doen, en ik ga ervan uit dat ze 
daar allemaal allang mee bezig 
zijn. Opleiding is de volgende 
stap. Voor een belangrijk deel 
zal ook die door de afdelingen 
zelf moeten gebeuren - even
tueel samen met een ervaren 
buur-afdeling. Daarnaast organi
seren we landelijk de cursus Lo
kale Politiek, die speciaal ont
wikkeld is voor aspirant-raads
kandidaten. De eerste serie van 
vijf cursusdagen loopt op dit 
moment, de tweede start in ja
nuari. Wat mij opvalt, is dat het 
aantal aanmeldingen nog vrij ge
ring is. De lopende serie geven 
we daarom in slechts drie plaat
sen. In totaal hebben 61 afdelin
gen nog geen of erg weinig men
sen aangemeld voor de huidige 
en de komende cursus. ' 

Maar dan kan toch ook nog wel? En 
er komt in september 2005 toch 
nog een serie? 
'Aanmelden kan zeker nog. 
Maar de cursus die in september 
2005 start, is alleen maar een 
noodvoorziening, die hopelijk 
niet eens nodig is. Op de Partij-
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raad van september 2005 valt 
het besluit in welke plaatsen we 
deelnemen aan de raadsverkie
zingen. En een belangrijk aspect 
waarop afdelingen daarbij be
oordeeld worden, is de mate 
waarin hun kandidaten de cur
sus gevolgd hebben. Het is 
dus écht nodig dat afdelingen 
nu de mensen opgeven voor de 
cursus van januari. Niet omdat 
dat zo nodig moet van het par
tijbestuur, maar omdat je het je 
kandidaten niet kunt aandoen 
om ze onvoorbereid de raad in 
de sturen.' 

Hoeveel cursisten raad je 
afdelingen aan op te geven? 
'Ik zou zeggen: ga uit van het 
dubbele van het aantal zetels dat 
je denkt te halen, waarbij je er
varen zittende raadsleden die 
doorgaan natuurlijk buiten be
schouwing kunt laten. Een aan
tal mensen zal tijdens de cursus 
beseffen dat het raadslidmaat
schap toch niets voor hen is, en 
bovendien: de ervaring leert dat 
het heel verstandig is om enkele 
goed-voorbereide reserves te 
hebben.' 

De cursus Lokale Politiek om
vat vijf zaterdagen waarin de as
pirant-kandidaten een helder 
beeld krijgen van wat het SP
raadslidmaatschap inhoudt. Aan 
bod komen zaken als de ideolo
gie van de SP, het verband tus
sen actie en fractie, de prakti
sche kanten van het raadswerk, 
de werking van het reglement 
van orde, selectie van onder
werpen, speerpunten van de SP, 
omgaan met de media en debat
teren. Tijdens de laatste bijeen
komst houden de cursisten een 
heuse raadsvergadering, waar
in alle aspecten van het raads
werk in de praktijk geoefend 
worden. De cursusplaatsen zijn 
nog niet bekend - verspreid 
over het land worden vijf loca
ties gekozen. • 
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