
Hoe selecteer je de beste regiobestuurder? 

'Kunnen werken 
als smeerolie' 
Wat moet een goede regio
bestuurder in huis hebben? 
Van Leeuwen: 'Een belangrijke 
eigenschap voor een regio
bestuurder is dat hij of zij com
municatief goed in elkaar zit. 
Als regiobestuurder heb je een 
smeeroliefunctie. Je moet zor
gen dat het goed draait tussen de 
afdelingen onderling, en tussen 
de afdelingen en de landelijke 
partij. Je moet mensen kunnen 
enthousiasmeren en je moet 
waar nodig ook op scherp kun
nen zetten. Watje daarbij beslist 
niet kunt gebruiken, is een hou
ding van ik weet het allemaal 
wel.' 

Uitgebreide ervaring binnen de 
SP, hoe belangrijk is dat? 
'Ervaring is zeker belangrijk. 
Het is een groot voordeel als je 
van de hoed en de rand weet bin
nen de partij. Het wordt bijvoor
beeld moeilijk om afdelingen te 
adviseren bij het raadswerk, als 
je daar zelf nooit mee te maken 
hebt gehad. Maar het is een mis
vatting om te denken dat je bij 
wijze van spreken eerst jaren 
folders uitgedeeld moet hebben 
voordat je iets kunt betekenen in 
de SP. Er is natuurlijk al heel 
veel ervaring binnen de partij en 
binnen de regio's, en daarvan 
kun je als regiobestuurder uit
stekend gebruik maken. Voor de 
begeleiding van het raadswerk 
kun je bijvoorbeeld heel goed 
een beroep doen op een ervaren 
raadslid in jouw regio. Je moet 
als regiobestuurder dan ook 
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Achthonderd afgevaardigden kiezen 
op zes regioconferenties in april twin
tig SP' ers tot regiobestuurder en daar
door automatisch ook tot lid van het 
partijbestuur. De vraag voor de afge
vaardigden op de conferenties zal 
zijn: wie is daarvoor het beste ge
schikt? Waar moet ik op letten als de 
kandidaten zich presenteren? Als 
hulpmiddel bij het maken van de juis
te keuze volgt hier een handreiking 
in de vorm van de kijk op het regiobe
stuurderschap van Hans van Leeuwen, 
afdelingenbegeleider op het landelijk 
partijbureau. 

vooral niet solistisch te werk 
gaan, maar een netwerk opbou
wen van mensen die jou kunnen 
helpen. In goed Nederlands: je 
moet een open mind hebben. 
Zowel in je benadering van de 
afdelingen als in het bedenken 
hoe je anderen kunt inschake
len.' 

Regiobestuurders zijn ook lid 
van het landelijk partijbestuur. 
Levert dat nog extra aspecten op 
voor het maken van een afgewo
gen keuze?' 
Regiobestuurders moeten hun 
werk in de regio goed doen. In 
het bestuur hebben ze daarnaast 
de taak om de landelijke partij te 
voeden vanuit de basis. Dus niet 
optreden als pleitbezorger voor 

de eigen regio, maar de ervarin
gen inbrengen die onze leden 
aan de basis opdoen. Daarbij is 
het heel goed als ze de ambitie 
hebben om de balans binnen de 
partij wat te verschuiven: naast 
mee te helpen de landelijke par
tij te besturen te zorgen dat er 
meer aandacht komt voor deout
wikkeling in de afdelingen.' 

Niet in elke regio is er een mo
gelijkheid om te kiezen tussen 
meerdere kandidaten. Hoe kan 
dat? 
'Simpel: daar heeft maar één 
iemand zich kandidaat gesteld. 
Soms omdat anderen zeiden: 
tegen hem of haar wil ik geen 
tegenkandidaat zijn, want hij of 
zij is er geknipt voor. Daar is 
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weinig tegen in te brengen. 
Maar soms ook is het puur een 
gebrek aan beschikbare kandi
daten. En dat is jammer.' 

Is de verkiezing nog wel nodig, 
als er maar één kandidaat is? 
'Jazeker, want zo iemand moet 
wel het vertrouwen verwerven 
van de stemgerechtigde afge
vaardigden op de regioconfe
rentie. Is er slechts één kandi
daat, en krijgt die de steun van 
minder dan de helft van afge
vaardigden van de regio, dan is 
hij of zij niet gekozen.' 

En wat dan? 
'Dan is dat een duidelijk signaal 
aan de leden in de regio dat 
er andere kandidaten moeten 
komen. Ik ga ervan uit dat zo'n 
signaal opgepikt wordt, dat er 
mensen komen die zich alsnog 
kandideren en dat vervolgens de 
beste gekozen wordt.' • 




