
Hoe zorg je dat nieuwe actieve leden 
hun draai vinden in de partij? 

eauten en 

Hans van leeuwen 

bij het begin: ken je 
Het is een open deur, 
aarom niet minder waar. 

Het is veel makkelijker om 
vanuit Rotterdam de ledenpas
jes en het welkomstcadeautje te 
sturen, maar het is niet voor 
niets dat de SP er aan hecht dat 
nieuwe leden bezocht worden. 
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de toekomst 
De SP heeft een niet aflatende behoef
te aan nieuw talent, nieuw elan en 
nieuwe creativiteit. We hebben immers 
veel te doen, voor veel mensen. En nog 
steeds is het een veel gehoorde klacht 
dat te veel taken op de schouders van 
te weinig mensen terechtkomen. De 
hamvraag is dan ook: hoe vinden we 
de nieuwe mensen om méér te kunnen 
doen en het werk beter te verdelen? 
Een antwoord van landelijk afdelin
gencoördinator Hans van Leeuwen. 

Dé uitgelezen kans om nader 
kennis te maken. Wederzijds: de 
SP met het nieuwe lid en, 
andersom, het nieuwe lid met de 
SP. Een eerste indruk kun je 
maar één keer maken. Zorg dus 
dat die goed is en schakel daar 
de beste mensen uit de afdeling 
voor in. Iemand met goede con-

tactuele eigenschappen, repre
sentatief en natuurlijk goed op 
de hoogte van de ins en outs van 
de SP. Kijk goed in je afdeling 
wie over deze capaciteiten 
beschikt. En doe ter lering en 
vermaak vooraf eens een rollen
spel. Dan kom je er ook snel 
achter dat je niet iemand op pad 
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moet sturen waarvan de hele 
stad weet dat die 24 uur per dag 
7 dagen in de week met de SP 
bezig is . Dat werkt eerder af
schrikkend dan uitnodigend. 

Verreweg de meeste nieuwe 
leden kiezen voor de SP omdat 
ze gruwen van de neoliberale 



koers die Nederland, Europa en 
de rest van de wereld vaart én 
omdat zij zich herkennen in de 
standpunten van de SP. Een dui
delijke politieke keus derhalve. 
Kies dat dan ook als invalshoek. 
Een kennismakingsgesprek be
ginnen met: 'Hallo, goed dat u 
hd geworden bent want we kun
nen wel iemand gebruiken voor 
... ' is dan ook niet zo'n sterke 
binnenkomer. Voer, kortom, een 
normaal gesprek, stel jezelf en 
de SP voor, vertel wat er op 
lokaal gebied gebeurt en infor
meer naar de belangstelling en 
de interesses van het lid. Leg 
gelijk even uit dat de SP een 
actieve partij is, geen actiepar
tij. Maak zonodig een afspraak 
voor een vervolggesprek. De 
volgende stap: creëer zoveel 
mogelijk kansen om je leden 
beter te leren kennen. En neem 
daar de tijd voor. Om weder
zijdse teleurstellingen te voor
komen. 

Zorg dat je veel 
verschillende 

mogelijkheden om mee te 
doen in de aanbieding 

hebt 

Zoals gezegd blijkt uit de laatste 
enquête dat veel leden best wel 
iets voor de SP willen doen. Gro
te vraag: wat is dat 'iets'? Om er
voor te zorgen dat leden niet 
alleen thuis hóren maar zich ook 
thuis vóelen bij de SP is het zaak 
een ruime keuze te bieden. Wat 
hebben we zoal in de aanbie
ding? Om te beginnen een heel 
scala aan bijeenkomsten waar
voor je zeker de leden persoon
lijk uitnodigt waarvan je denkt 
dat ze in de toekomst van waar
de voor de partij kunnen zijn. 
Kennismakingbijeen komsten, 
ledenavonden, algemene leden
vergaderingen, bezoeken aan 
Tweede Kamer of het landelijk 
bureau, Festival Tomaat, enz. 
Elke SP-bijeenkomst moet er 
eentje zijn waar je spijt van hebt 
als je niet geweest bent. Inspire-

rend, motiverend en leerzaam. 
En ook nog leuk. 
Dat geldt ook voor lokale scho- · 
lingen, de politieke basisvor
ming. De bewezen kweekvij
ver voor nieuw talent. Als het 
goed is, weet je lokale scho
lingscoördinator precies hoe 
die aangepakt moeten worden. 
Vaak heeft hij of zij de handen 
vol om het klasje in het gareel 
te houden en op een interactie
ve manier alle deelnemers bij 
de scholing te betrekken. Zorg 
dus dat er altijd iemand bij is 
die oren en ogen openhoudt op 
zoek naar nieuw talent. 

In de actiepraktijk 
wordt duidelijk wat 
iemand kan en wil 

Het past bij de SP om samen op 
te trekken en zoveel mogelijk 
mensen actief in te schakelen. 
Er is een hoop denk- en doe
werk, en vele handen maken 
licht werk. Dat geldt zeker op 
het actiefront Toen de SP het 
nog alleen van lokale bekend
heid moest hebben, was dat dé 
manier om de leden beter te 
leren kennen. En dat geldt nog 
steeds. Daar valt snel op wie 
voorop loopt, de boel enthou
siasmeert, over organisato
rische talenten beschikt of 
goed het woord kan voeren. 
Daar valt ook op wie over ana
lytisch vermogen beschikt en 
vooruit kan denken. Daarvoor 
moet je wel je leden bij alle 
facetten van het actievoeren 
betrekken. 

Het politieke werk van de SP 
is teamwerk. Op een bepaald 
moment verdient het echter 
aanbeveling om één op één te 
werken. Bijvoorbeeld als je een 
lid vraagt om wat meer voor de 
SP te willen doen. Dat doe je 
pas als dat lid in positieve zin is 
opgevallen tijdens de scholing 
of een actie en je al een redelij
ke indruk hebt van zijn of haar 
capaciteiten en mogelijkheden. 
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Een persoonlijk gesprek werkt 
dan veel beter en wordt vaak zeer 
op prijs gesteld. Stippel een spe
ciaal traject uit en maak duidelijk 
dat de SP graag wil investeren in 
opleiding en begeleiding. Ga dus 
zorgvuldig om met nieuwe talent 
en gooi niemand in het diepe. 
Maatwerk derhalve, zodat ieder 
de kans krijgt te doen wat het 
beste bij hem of haar past. En de 
kans krijgt zich te ontwikkelen, 
want het moet wel blijven 
boeien. Dat geldt voor alle taken 
in de SP, maar zeker voor de 
kaderfuncties zoals bestuurslid 
of volksvertegenwoordiger. Met 
het oog op dat laatste: over twee 
jaar zitten we midden in de ver
kiezingscampagne voor de 
gemeen teraads verkiezin gen. 
Hoog tijd om nu te beginnen met 
hetscoutenen opleiden van nieu
we kandidaten (voor zover je 
daarmee niet al begonnen was). 
Spoor snel potentiële kandidaten 
op en laat ze warm draaien bij de 
fractie. Als een afdeling voor het 
eerst aan verkiezingen mee gaat 
doen, is het leerzaam om eens 
een kijkje te nemen in het ge
meentehuis. Leg in ieder geval 
de SP-regels van het spel uit en 
wijs ze op de verplichte scholing 
voor raadsleden. 

Zorg dat de juiste man 
of vrouw op de 
juiste plek komt 

Het past een socialist om uit te 
gaan van het goede in de mens. 
Er is echter wel een verschil tus
sen het goede in de mens en goe
de mensen voor de vele taken die 
in de SP gedaan moeten worden. 
Natuurlijk is het hartstikke leuk 
als leden zich met de beste be
doelingen voor allerlei klussen 
melden. En die kans moeten we 
ze ook gunnen. Maar we moeten 
er wel voor zorgen dat de juiste 
mensen op de juiste plekken 
terechtkomen. Die plekken heb
ben we en die mensen zitten 
tussen de ruim 40.000 leden. 
Zeker weten. • 
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