
'Waar deden we het de afgelopen jaren niet goed?' 

(teling Uden 
kijkt aandachtig 

in de spiegel 
Er moet meer aandacht komen voor de politieke 
prestatie van de partijafdeling, staat te lezen in 
Nieuwe kansen grijpen (Hoofdstuk 3, voorstel 6: 
versterking afd~lingsleiding) . De SP in Uden ging 
onlangs serieus aan de slag met die congres
afspraak. Een tienkoppig gezelschap van één van 
's lands oudste en meest ervaren afdelingen trok 
zich een dagje terug 'om elkaar eens goed in de 
ogen te kijken'. In een Brabantse abdij werden de 
nodige (harde) noten gekraakt. Het resultaat licht 
er nu in de vorm van het 'Actieplan 2003-2006'. 

Over hoe een bezinningsdag tot nieuwe accenten, 
maatstaven en prioriteiten voor de nabije 

toekomst leidde. 

'De eigenlijke aanleiding om 
eens een dagje de hei op te 
gaan vormde de vraag: 'Waar 
willen we als afdeling staan in 
2006 en wat willen we dan 
bereikt hebben? Ook speelde 
mee de slechte uitslag tijdens de 
raadsverkiezingen van vorig 
jaar. Dat vonden we twee goede 
redenen om ons eigen functio
neren eens kritisch onder de 
loep te nemen.' Dat zegt Spen
cer Zeegers, sinds jaar en dag 
boegbeeld van de SP in Uden.ln 
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het Brabantse stadje huist één 
van de meest ervaren afdelingen 
in het land. In de periode 1998-
2002 leverde de SP met Spencer 
Zeegers en Wim Somers twee 
wethouders en opereerde een 
zes man sterke fractie in dege
meenteraad. De terugslag volg
de bij de gemeenteraadsverkie
zingen van 2002, toen de SP een 
derde van haar kiezers zag ver
dwijnen. College- deelname zat 
er niet meer in en de partij moest 
met vier zetels verder. Zeegers: 

'In 2006 willen we zeven zetel s 
halen. De beste manier om er
achter te komen wat je dan moet 
doen is terugredeneren: waar 
deden we het als afdeling de af
gelopen jaren niet goed?' En dus 
trok het Udense bestuur zich 
een dagje terug uit de alledaagse 
hectiek. En wel op een plek die 
op zichzelf al aanzet tot herbe
zinning en overpeinzing: een 
abdij in Heeswijk-Dinther. 'We 
vonden dat wel een geschikte 
locatie om elkaar eens diep in de 
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ogen te kijken,' zegt Wim So
mers. 'Er zouden best gevoelige 
onderwerpen aan de orde ko
men, zoals de soms haperende 
onderlinge samenwerking en 
andere wrijvingen. Daar moetje 
serieus en in alle rust over kun
nen praten.' 
Om te voorkomen dat de 'ses
sie' zou uitdraaien op alleen 
maar brainstormen, werd geko
zen om volgens het zogenaamde 
INK-model te werken. Het 
model van INK (Instituut 
Nederlandse Kwaliteit) bestaat 
uit negen aandachtsgebieden 
die in samenhang worden beke
ken, waarna prioriteiten vast
gesteld kunnen worden. De aan
dachtsgebieden die de Udense 
SP hanteerde waren: leiding van 
de afdeling, strategie en beleid, 
medewerkers, middelen, waar
dering (door leden, kiezers, 
medewerkers en samenleving) 
en resultaten. Elke punt werd 
geanalyseerd vanuit vier stan
daard vragen: 1: hoe is het nu? 
2: hoe moet het zijn? 3: welke 
acties zijn daarvoor nodig? en 
4: wie doet dat en wanneer? 
Geleid werd de sessie door een 
onafhankelijk gespreksleider. 
Somers: 'Hij is van beroep zelf
standig procesbegeleider en ik 
kende hem nog van mijn tijd 
als wethouder. Hij is daarnaast 
SP-lid en kent de processen bin-



lid en kent de processen binnen 
de partij en weet hoe wij com
municeren. Zijn deelname heeft 
goed uitgepakt. Hij pushte ons 
echt om eruit te gooien wat eruit 
moest. Als we het zonder hem 
gedaan hadden, waren de wre
vels nooit zo duidelijk naar 
voren gekomen. ' 

Zorgen dat de 
aanwezige kwaliteiten 
beter benut worden 

Somers en Zeegers schetsen wat 
er zoal uit kwam rollen. Zee
gers: 'Bij ons stond het dage
lijks bestuur bijna helemaal los 
van de fractie. Het DB geeft lei
ding aan de acties en de fractie 
aan het raadswerk. Beide draai
den naast elkaar en dat is niet 
goed. Dus gaan we het DB uit
breiden met de fractievoorzitter 
en de lijsttrekker.' Somers: 'Op 
het punt van ledenactivering is 
gebleken dat wij van heel wat 
leden niet goed weten of en hoe 
zij een actief steentje kunnen en 
willen bijdragen aan de verster
king van de SP. We moeten 
hen de kans geven om op meer
dere terreinen actief te zijn. 
Iemand kan bijvoorbeeld min
der geschikt zijn om de wijken 
in te gaan, maar aan de andere 
kant aardige schrijverskwalitei
ten hebben. Als afdeling moetje 
zoiets gewoon weten. Kortom: 
de kwaliteiten moeten beter 
benut worden.' Bijzondere aan
dacht ging uit naar het thema PR 
en publiciteit. Zeegers: 'Ik ben 
ervan overtuigd dat- naast ex
terne factoren - één van de oor
zaken van ons slechte resultaat 
bij de raadsverkiezingen lag in 
het feit dat we het ons niet vol
doende gelukt is om datgene 
wat we bereikt hebben over het 
voetlicht te brengen. We claim
den onze successen niet genoeg, 
wat een slechte zaak is, want de 
SP is meer afhankelijk van de 
resultaten dan andere partijen. 
Maar wij dachten dat we er 
waren als we een succes dat in 
de raad behaald was even met 
een berichtje op de internetsite 
meldden. Naast het gericht be-

Wim Somers (I) en Spencer Zeegers 

naderen van de pers moet de 
afdeling veel meer haar eigen 
nieuws brengen, zodat we min
der afhankelijk van de pers wor
den . Dus naast een actuele en 
leeswaardige website en contac
ten met de pers, moeten deel
nemers aan acties en onder
zoeken veel meer en beter geïn
formeerd worden over de 
resultaten ervan. Ook wijk
bezoeken dragen bij aan betere 
PR en publiciteit. Dus als men
sen hebben meegedaan aan bij
voorbeeld een enquête, breng 
ze dan op de hoogte van de uit
slag. Ons 'naar de mensen toe ' 
imago moet ook voor publici
teit gelden. Ik denk trouwens, 
dat veel van waar wij in de toe
komst aan moeten werken, neer
komt op het intensiveren van 
het contact met de mensen in 
de wijk. En dan bedoel ik het 
consequent organiseren van die 
contacten. Bijvoorbeeld via 
contact-avonden: er zijn voor
beelden genoeg.' 
Met name Spencer Zeegers mag 
zich met recht het boegbeeld 
van de Udense SP noemen. Ook 
Wim Somers is al jaren een vas
te en bekende SP-kracht in zijn 
woonplaats. Heeft het tweetal 
eigenlijk ooit nagedacht over 
opstappen ten gunste van nieuw, 

jong bloed? Somers: 'Dat is af
hankelijk van wat het Actieplan 
2003-2006 gaat opleveren. Een 
belangrijk onderdeel van dat 
stuk vormt het thema 'Jongeren/ 
ROOD' . We willen van ROOD 
een levensvatbare club binnen 
de afdeling maken, die zijn ei
gen activiteiten organiseert met 
ondersteuning van het DB. Als 
we op de juiste manier inves
teren in mensen, dan kunnen we 
na verloop van tijd met een 
gerust hart over onze opvolging 
gaan nadenken. Met andere 
woorden: als het Actieplan tot 
een goede uitvoering komt en 
er goed gewerkt wordt aan con
tacten met de leden, komen er 
vanzelf nieuwe- en ook jonge
mensen naar voren. De nieuwe 
generatie SP-leden is zeker niet 
minder ideologisch dan de 
oude. Alleen weet de nieuwe 
aanwas vaak nog niet zo goed 
wat de beste aanpak is. En dat is 
nou precies waar ons Plan over 
gaat.' 

Geen blauwdruk, wel het 
advies een vergelijkbaar 

proces te doorlopen 

Het belang van het Udense 
Actieplan voor de afdeling is 
evident. Wim Somers gaat 
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zover, dat dat belang zelfs 
zwaarder kan uitpakken dan 
hernieuwde collegedeelname 
in 2006: 'Het is niet uitgesloten, 
dat wij over tweeënhalf jaar vin
den, dat de kracht van de 
afdeling prioriteit heeft boven 
collegedeelname. En in dat 
geval leveren we dus opnieuw 
geen wethouders.' 
Het SP-tweetal bestrijdt dat hun 
Actieplan een blauwdruk voor 
andere afdeling is. Zeegers: 'Het 
plan is een concreet stapeltje 
A4'tjes. Niets meer en niets min
der. Maar wat écht belangrijk is, 
is de manier waarop we er samen 
aan gewerkt hebben en hoe het 
ontstaan is. Iedereen in de afde
ling voelde dat we iets moesten 
doen en het Actieplan is het re
sultaat van het feit dat we kri
ti sch naar onszelf gekeken heb
ben. Er moesten gewoon een he
leboel dingen gezegd worden en 
dat is ook gebeurd. Ik ben blij dat 
we er de tijd voor genomen heb
ben. Dus het Actieplan zelf is 
geen blauwdruk; maar het proces 
van hoe het tot stand kwam wel 
degelijk.' 

Binnenkort wordt het Udense 
Actieplan door het DB als voor
stel aan het afdelingsbestuur 
gepresenteerd. 
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