
'Een stevige kwaliteitsimpuls 
is hard nodig' 

Hoe staat de partij ervoor? 
'Kwantitatief zijn we sterk, 
kwalitatief krakkemikkig. Daar 
bedoel ik mee, dat het in veel 
afdelingen heel aardig gaat, 
maar dat heel wat andere, 
minstens de helft, een stevige 
kwaliteitsimpuls nodig hebben. 
En dat geldt overigens ook 
voor het landelijke partijbureau 
waar de organi satie nog sterk 
verbeterd kan worden. Dat 
is niet zo vreemd: we hebben 
het afgelopen jaar een enorme 
groei doorgemaakt en zijn 
nu aan het verbouwen terwijl 
de verkoop gewoon doorgaat.' 

Hoe gaan we die kwaliteits 
impuls realiseren ? 
'Op afdelingsniveau zal dat 
moeten gebeuren door scholing 
van het kader en scouting van 
nieuw kader. Een goed voor-
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beeld van hoe dat kan gaan, 
zien we bij ROOD. Daar heb
ben we nu de een goede groep 
jongeren die de kar trekt, en het 
gevolg is dat de slagkracht van 
partij met sprongen is toegeno
men. 
Concreet raad ik afdelingen 
aan als een speer de informatie 
te benutten van de ledenenquê
tes. Betrokken leden dienen 
zich daarin op een presenteer
blaadje aan, en toch wordt er 
soms nauwelijks iets met die 
informatie gedaan. En vervol
gens moeten die mensen op de 
juiste manier ingeschakeld 
worden. Het gebeurt te vaak, 
dat mensen die kennis hebben 
van een bepaald onderwerp en 
daar graag wat mee willen 
doen, niet aan bod komen. Het 
werk voor de SP bestaat ni et 
enkel uit fo lders uitdelen en 

posters plakken. Betrek men
sen bij het opzetten van acties 
op het terrein waar ze verstand 
van hebben, laat ze een enquête 
bedenken en uitvoeren of on
derzoek doen voor de afdeli ng 
of de fractie. We moeten het 
aanbod voor de leden verbre
den en ze allerlei mogelijkhe
den bieden om zich met hun SP 
te verbinden. Hierdoor kunnen 
we het netwerk van de partij 
versterken en de kwaliteit van 
de afdelingen structureel ver
beteren.' 

Dat is al vaker verteld. Maar 
daarmee is het probleem niet 
opgelost. 
'Klopt. Wat ik nu zie, is dat het 
in nieuwe afdelingen vaak be
ter gaat. Bij bestaande afdelin
gen zie je vaste patronen die 
niet simpel te veranderen zijn . 
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De oplossing zal vaak bestaan 
uit het opnemen in het bestuur 
van nieuwe mensen, en vervol
gens zien te komen tot goede 
samenwerking, op grond van 
een duidelijke taakverdeling 
tussen de bestuursleden. Zaken 
die niet goed lopen, moeten 
zeker niet op zijn beloop gela
ten worden, maar in het bestuur 
besproken en gecorrigeerd. 

Over op het landelijk bureau 
Hoe staat het daarmee? 
'De kwaliteit die het landelijk 
bureau levert, moet omhoog. 
Met de motivering en de inzet 
van de mensen die er werken 
zi t het wel goed, maar er moet 
slimmer gewerkt worden. Om 
een voorbeeld te noemen: af
delingen die een mailtje naar 
het partijbureau sturen, krijgen 
nu regelmatig geen zichtbare 



reactie. Dat gaan we veran
deren door mailtjes niet meer 
aan personen te laten sturen, 
maar naar functieadressen, 
zoals bestellingen @sp.nl of 
verslagen@sp.nl. We gaan ook 
de distri butie va n materialen 
stroom lijnen. En voor de leden
administratie komt een nieuw 
systeem, waartoe afdelingen 
makkelijker toegang kunnen 
krijgen. Kijk, iedere organi sa
tie moet permanent kijken hoe 
het handiger kan. Gezien de 
groei die we doormaken , geldt 
dat voor de SP dubbel. ' 

Zijn we er met alleen organi
satorische verbeteringen? 
'In het verleden is de SP 
gegroeid door de inzet van 
vrijwill igers. Deze vrij willi 
gers zijn binnen de organisatie 
doorgegroeid naar functies 
waarvoor ze soms minder ge
schikt zijn . Dat is nog te mana
gen als je een kleine partij bent, 
maar door de groei die we 
doormaken, dreigen we de effi
ciëntie kwijt te raken . Daar 
moeten we goed voor waken.' 

Kunnen we de groei wel 
bijbenen? 
Ja, als we tenminste in staat 
zijn de afdeli ngen zich beter te 
laten ontwikkelen. Als we door 
scholing en waar nodig reorga
nisatie overal een goede werk
wijze kun nen neerzetten -
waarbij ook het regionetwerk 
optimaal benut wordt. Uitwis
seling van informatie, kennis 
en ervari ngen is van cruciaal 
belang.' 

Maar het regio-overleg is juist 
afge chaft op het congres ... 
'Het congres heeft - naast de 
regioconferenti es - geen ver
plichte vorm vastgelegd voor 
het regionaal overleg. Dat bete
kent niet, dat afdelingen in de 
regio niet mogen samenkomen 
om ervaringen ui t te wisselen. 

Een regio-overleg kán heel 
goed werken , maar de ervarin 
gen kunnen ook op andere ma
nieren uitgewisseld worden. 
De regiobestuurder heeft zicht 
op de ken ni s of ervaring die in 
de ene afdeling aanwezig is, en 
in de andere mogelijk ont
breekt. Dan kan hij die afdelin
gen samenbrengen zodat ze het 
wiel ni et opnieuw hoeven uit te 
vinden. De indruk die ik heb, is 
dat de nieuwe structuur met 
kleine regio 's aardig werkt, 
vooral in de gebieden waar we 
genoeg afdelingen hebben om 
de regio compact te houden. 
Dan kunnen de afdelingen ge
makkelijk contact houden en 
zijn er veel gemeenschappelij 
ke politieke thema's. Een knel
punt blijft bestaan in regio's die 
uit slechts enkele afdelingen 
bestaan. Maar ook daar is vol
gens mij wel sprake van een 
verbetering ten opzichte van de 
oude structuur.' 

Waar leg jij persoonlijk de 
prioriteiten binnen je omvang
rijke takenpakket? 
'Mijn prioriteiten zijn de inter
ne partijdemocratie - zowel de 
formele kant, als de vitali teit en 
slagkracht van de organisatie -
en het funct ioneren van het par
tijbureau. Ook ga ik veel op be
zoek bij afdelingen - vooral bij 
afdelingen die ik nog niet zo 
goed ken. Pakweg 90 procent 
van mijn tijd gaat hi erin zitten. 
Voor andere taken - zoals het 
onderhouden van contacten 
met zusterpartijen in het bui 
tenland en het opzetten van 
campagnes - blijft momenteel 
nog wei ni g tijd over.' 

Voorheen werkte j e bij de 
fractie in Den Haag. Je ziet 
de partij mt vanuit een heel 
ander perspectief. Levert 
dat nog verrassingen op? 
' Ik ben natuurlijk niet nieuw in 
de partij, en had al een redelijk 

beeld van waarin ik terecht zou 
komen. Maar een aantal afde
lingen kende ik voorheen nog 
niet. En dan word je inderdaad 
wel eens verrast, soms nega
tief, maar vaak ook positief: er 
lopen een heleboel competente 
en initiatiefrijke afdelings
bestuurders rond bij de SP.' 

Is het werk te combineren met 
het fractievoorzitterschap in 
Utrecht? 
'Dat is knap lastig. Bij een baan 
als die van mij zie je al gauw 
meer mogelijkheden om zaken 
aan te pakken, dan wat je qua 
tijd kunt doen. Dus moet ik wel 
keuzes maken. Ik ben echter 
wel van plan om in de raad te 
blijven tot de nieuwe verkie
zingen. Om Utrecht niet met 
problemen op te zadelen, en 
ook omdat je je functie als ge
meenteraadslid niet lichtvaar
dig moet nemen.' 

Heb je jezelf ook doelen ge
steld? Wat wil je bijvoorbeeld 
over één jaar gerealiseerd heb
ben? 
'Ten eerste moet er een soepel 
systeem komen van informatie
uitwisseling. Binnen de afde
lingen tussen de afdelingen on
derling en tussen de landelijke 
partij en de afdelingen. Alhoe-
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wel veel regio's de handschoen 
reeds hebben opgepakt en zich 
heel goed aan het ontwikkelen 
zij n kunnen we hierin nog veel 
verbeteren. Ten tweede streef 
ik naar een uitbreiding van het 
kader. Dus meer leden, maar 
di e ook actiever betrekken bij 
de partij. Breder scholen, een 
bredere visie creëren en breder 
gebruik maken van hun moge
lijkheden. Ten derde wil .ik de 
centrale organisatie, het partij
bureau , beter laten voldoen 
aan de vragen uit de afdelin
gen, en het de afdelingen ef
fectiever laten ondersteunen. 
Als we dat allemaal binnen 
één jaar gerealiseerd hebben 
ben ik meer dan tevreden!' 

Nog een laatste boodschap 
aan de Spanninglezers? 
' Ja, die heb ik wel. We zijn 
een uitgesproken club, en we 
trekken ook uitgesproken 
types aan . Het is prima als die 
di scussiëren over politiek, 
maar ik zie ook nogal eens 
scherpslijperij over persoon
lijke zaken. Dat heeft te maken 
met gebrek aan vertrouwen, 
of met persoonlijke rancune. 
Daar moeten we echt vanaf. 
Dat kost zoveel energie van 
all e betrokken en is zó onpro
ducti ef.' 
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