
Naast positieve 
waardering ook veel 
verbetersuggesties 
voor SPnet 
Hoe bevalt SPnet? En hoe kunnen 
we het medium verbeteren? 
Over die vragen heeft Fetse Visser 
als onderdeel van zijn afstudeer
opdracht voor de opleiding 
Communicatie onlangs een 
enquête gehouden onder de 
lezers van Spanning en De Lijn. 
Een beeld van de uitkomsten. 

Opvallend was de uitkomst op 
de vraag of men van het bestaan 
van SPnet op de hoogte is. 
'Nee,' antwoordde 13 procent 
van de deelnemers aan de 
enquête. Wel, SPnet (www. 
spnet.nl) is de website voor 
leden van de SP, waarop je kunt 
komen door je lidnummer en je 
postcode in te toetsen, en waar
op je een schat aan informatie 
vindt die niet op de gewone SP
site staat. Informatie die vooral 
voo! actieve SP-leden erg nuttig 
is. 

informatie geven, ervaren het 
inloggen als een drempel, of 
vinden zichzelf digibeet. Opval
lend is, dat onder onze volks
vertegenwoordigers veel meer 
niet-gebruikers zitten dan onder 
de afdelingsbestuursleden. 

Toegespitst op de verschillende onderdelen 
is de beoordeling ook in hoofdzaak positief: 

Van de mensen die wel weten 
dat de ledensite bestaat, gaf 25 
procent aan er nooit gebruik van 
te maken. Ze hebben er geen tijd 
voor, vinden dat de andere com
municatiemiddelen voldoende 

10 

Beoordeling goed uitstekend geen oordeel, 
nooit gebruikt 

Informatie over de partij 68 13 4 

Van de mensen die SPnet wél 
gebruiken, komt de helft gemid
deld één keer per week een kijk
je nemen. Ruim negen procent 
zelfs elke dag. 
Ruim driekwart van de gebrui
kers vind dat SPnet aan de eer
ste verwachtingen voldoet. 
Minder dan een kwart had er 
méér van verwacht. Ook over de 
gebruiksaspecten is bet oordeel 
positief, vooral over de vorm
geving. 

Contactgegevens 

medewerkers 
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Op de vraag wat mis je op SPnet, kwamen veel antwoorden, 
een selectie: 
• Informatie uit de afdelingen alleen voor leden. 
• Partijstructuur organogram 
• Onderwerpen en bijdragen van het wetenschappelijk bureau 
• Informatie over hoe je een persbericht maakt 
• Partijstandpunten over actuele kwesties. 
• Actuele informatie uit de Lijn (bijvoorbeeld over regioconferen

ties) 
• Mededelingen regiovoorzitters 
• Plaatsing van de (meest actuele) Lijn en met terugwerkende kracht 

'oude' Spanningen digitaal ontsluiten 
• Verwijzingen naar andere sites (politiek) 
• Aparte afdeling voor de webmasters, met uitleg over de mogelijk

heden van de sites 
• Zeer uitgebreide SP-agenda/kalender 
• Dossiers over zaken die op alle afdelingen afkomen, zoals Wwb, 

woonruimtewet, afschaffen OZB. Het is nu te veel gericht op de 
landelijke politiek. 

Ook voor het verbeteren van de interactiviteit kwamen de 
nodige suggesties: 
• Een intern, alleen voor SP leden toegankelijk forum. 
• Elkaar enthousiast maken 
• Levendige discussiepagina 
• Landelijke en plaatselijke succesverhalen/ideeën 
• Ervaringen van andere afdelingen 
• Bepaalde dossiers (Essent, huur, etc), waardoor lokale afdelingen 

van elkaar kunnen leren. 
• Naslagmateriaal 
• FAQ's over verschillende onderwerpen 
• Databank voor raadsleden 
• Oproepjes, opmerkingen e.d. (prikbord) 

Tips om het contactdeel te verbeteren 
• Mailinglist medewerkers Rotterdam 
• Een duidelijk overzicht van de vele fracties in het land en hun 

contactgegevens. Nu is dat veel te afhankelijk van de kwaliteit van 
de respectievelijke afdelingssites. 

• Contactsite met SP' ers uit andere afdelingen 
• Overzicht SP-personeel met foto en taak en bereikbaarheid 

Suggesties voor verbetering van het onderdeel scholing 
• On-line cursusmateriaal. 
• Digitale versie van folders en cursusboekjes 
• Scholing voor aanstaande gemeenteraadsleden 
• Cursus via meerkeuzevragen, soort ' testjes'. 

Fetse Visser legt momenteel de laatste hand aan 
zijn adviesrapport, dat vervolgens uitgebreid 
besproken zal worden met het SP-webteam en 
toet dagelijks bestuur van de partij. Dat alle ant
woorden en suggesties zullen leiden tot een 
duidelijke uitbreiding en verbetering van SPnet, 
is zeker. Wat er exact gaat veranderen, daarvan 
houden we je via Spanning op de hoogte. 

~t~ft ij best l:J"Lrr 
Regiobestuurders 

Cor Vergeer (Zuid-Holland), Hennie Hemmes (Gronin
gen) en Riek Renkers (Drenthe) worden welkom geheten 
als nieuwe regiobestuurders. Ze zijn gekozen op de on
langs gehouden regioconferenties. 

Prepensioenactie 
Op de inderhaast belegde bijeenkomst over het prepen
sioen in Utrecht waren 120 mensen. De inschatting van 
de uitkomst van de onderhandelingen is een compromis 
dat door veel bondsleden als teleurstellend ervaren zal 
worden. Belangrijk is dat de acties doorgaan, en dat de 
folder uitgedeeld blijft worden. Voor het vervolg van de 
arbeidsvoorwaardenstrijd wordt gedacht aan een 'De 
maat is vol'-actiecomité, met mensen uit alle bonden. 
Gewerkt wordt aan het vinden van 25 initiatiefnemers. 

No claim? No way! 
De campagne No claim? No way! moet een centrale rol 
gaan spelen in de Europese campagne. Pas na de zomer 
komt het kabinet met definitieve voorstellen. Dat biedt 
alle gelegenheid om op lokaal niveau bondgenoot
schappen te sluiten met patiënten- en ouderenorgani
saties en stevig actie te gaan voeren. Regiobestuurders 
moeten beter het belang van de campagne duidelijk 
gaan maken. Ook wordt bekeken wat daar landelijk aan 
kan gebeuren. 

Europese verkiezingen 
Bij de Europese verkiezingen hebben we lijst 7. De start 
van de campagne is de bouw van een alternatief voor
lichtingsbureau. Oss zet een grote campagne op om het 
EK-opkomstbevordering te winnen; in Utrecht gaan we 
met honderd jongeren het grootste 'politiek meezing
concert' organiseren. De poster 'Dit Europa, best inhalig' 
mag niet meer geplakt worden, om problemen met één 
van de afgebeelden te voorkomen. 

Irakreis 
Het verslag van het bezoek aan Irak is bijna klaar. Onze 
aanwezigheid is zeer op prijs gesteld: veel Irakezen zijn 
bang over te blijven met de Amerikanen en vergeten te 
worden door de rest van de wereld. Het verzoek van 
vooral de seculiere partijen aan de internationale 
gemeenschap is betrokken te blijven. 
De delegatie heeft veel verzoeken om informatie gekre
gen en zal die doorspelen aan de betreffende instanties. 
Ideeën voor een steunprogramma zullen snel op papier 
gezet worden. Ze zullen ons de kans bieden aanvallen
der te kunnen opereren rond Irak, bijvoorbeeld met een 
oproep en een plan om de seculiere partijen te steunen 

Spanning • 27 mei 2004 11 




