
Heel veel nieuwe leden = heel grote kansen 

'Thuis laten voelen van nieuwe leden 
moet topprioriteit afdelingen zijn' 
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Hans van Leeuwen, als mede
werker van het landelijk partij
bureau onder andere actief als 
adviseur van afdelingen: 'We 
zijn een andere partij geworden. 
Niet langer de partij die heel 
groot is in Oss en Heerlen, maar 
nu een partij die vooral heel 
groot is in Amsterdam. Een par
tij ook, die overál leden heeft 
zitten. De toestroom van het 
laatste jaar is voor een groot 
deel gerealiseerd via Internet, 
op basis van het landelijke 
beeld van de partij . De nieuwe 
leden komen daardoor niet lan
ger voor een groot deel uit de 
plaatsen waar we al actief zij n. 
Daarnaast verandert ook · de 
samenstell ing van ons leden
bestand: opvallend is bijvoor
beeld de toename van jongeren. 
Uit de enquête die we vorigjaar 
hielden bleek overigens dat de 
nieuwe leden - net als de 'oude' 
- de ongelijkheid op wereld
schaal als grootste probleem 
zien. Het is geruststellend 
dat we wat betreft de standpun
ten van de leden dus niet veran
deren.' 

'Niet in een keurslijf 
persen, wel duidelijk 

maken dat we al langer 
bestaan en een aantal 

waarden en 
werkmethoden hebben' 

Van Leeuwen: 'De grote leden
groei schept enorme mogelijk
heden - op meerdere fronten. 
Het bes luit van de Partijraad 
van september, om in 2003 het 
aantal afdelingen te verdubbe
len, ligt nu wel heel erg binnen 
handbereik. In veel plaatsen 
zijn ruimschoots genoeg leden 

Begin 2002 telde de SP 27.291 leden. 

Inmiddels zijn het er bijna 40.000. Een 

toename dus van 12.500 leden, wat een 

haast onvoorstelbare groei betekent met 

ruim 45 procent in nog geen 14 maanden tijd . 

Wat betekent dat voor de partij? 
voor een eigen afdeling en bij de 
afgelopen verkiezingen is ge
bleken dat een fors deel van die 
leden te activeren is. Als daar
aan op een verstandige manier 
een vervolg wordt gegeven, 
kunnen de nieuwe afdelingen 
niet uitblijven. 
Een ander probleem waarbij de 
ledengroei een stevige bijdrage 
kan leveren aan de oplossing, is 
het gebrek aan kader. Afdelin
gen klagen daar altijd over. Wel, 
ze krijgen nu de enthousiaste, 
betrokken mensen in de schoot 
geworpen.' 

Hoe kunnen afdelingen 
optimaal gebruik maken van 
de mogelijkheden die ze nu 
gekregen hebben? 
'De opdracht die de afdelings
besturen zich moeten stellen, is 
de nieuwe leden zich thuis te la
ten voelen in de partij. Dat wi l 
zeggen dat ze vertrouwd ge
maakt moeten worden met de 
opvattingen en werkwijze van 
de SP en dat ze aan de andere 
kant volop ruimte moeten krij 
gen hun eigen ideeën naar voren 
te brengen. De SP is geen keurs
lijf waarin iedereen geperst 
wordt, maar is ook geen organi
satie die nu opgericht wordt. We 
hebben een aantal waarden en 
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werkmethoden die uitgekristal
liseerd zijn in de 30 jaar van ons 
bestaan. Nieuwe leden moeten 
op zijn minst weten wát die zijn, 
en waarom we ze hanteren.' 

Kun je dat wat concreter 
maken? 
'Investeer in je nieuwe leden. 
Bezoek ze, maak kenn is. Nodi g 
ze uit voor een introducti ebij 
eenkomst Zet een scholings
programma op. Organi seer 
debatten. En vooral ook: betrek 
ze bij het werk. Denk bij activi
teiten niet dat doen we zelf als 
bestuur wel, want dat gaat het 
snelst, maar schakel juist nieu
we mensen in . Geef di e ook 
verantwoordelijkheden - maar 
laat ze niet verzuipen. Geef het 
opnemen van nieuwe leden 
grote priori teit binnen de af
deling. Zet het onderwerp pro
minent op elke vergadering van 
het afdelingsbestuur. De kans 
die we nu hebben om de leden
groei om te zetten in kwantita
tieve en kwalitatieve groei van 
ons kader is werkelijk fantas
ti sch. Die móeten we grijpen. 
Natuurlij k gaan we het daar 
ook over hebben in de congres
voorbereiding. Maar wacht 
daar niet op. Ga nu aa n de slag. 
De campagne voor de Staten-



verki ezi ngen is een uitsteken
de ge legenheid om de mensen 

in te schakelen die rond de lan
delijke verkiezingen SP ' er zijn 
geworden.' 

'Nieuwe leden hebben 
gekozen voor de 
partij zoals we 

daadwerkelijk zijn' 

Her en der is in de media 
door deskundigen voorspeld 
dat de SP interne problemen 
gaat krijgen door de grote 

toestroom van nieuwe leden. 
Hoe zie jij dat? 
'Er is geen enkele reden om dat 
te denken. De mensen die de af
gelopen tijd lid geworden zijn, 
hebben gekozen voor de SP 
zoals we zijn . In de media en . 
door onszeifi s geen ander beeld 
van ons uitgedragen dan van een 
hardwerkende partij met een 
consistent links geluid. Dáár 
zijn de mensen op af gekomen, 
en dat zijn we. Problemen krijg 
je als je je anders voordoet dan 
je bent, en mensen op dat ver-

Hoe jong zijn de nieuwe 
leden'? 
De indeling in leeftijdscategori eën van de meuwe leden 
afgezet tegen die van het totale ledenbestand. 

Nieuwe leden in2002 alle leden 

aantal perc. aantal perc. 
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Waar zit de grootste groei'? 

Overzicht van de ledenontwikkeling in 2002 uitgesplitst 
naar de provincies. 

01 jan 03 01jan 02 Groei 
Limburg 3.76 1 3.389 11 % 
Noord-Brabant 7.287 6. 147 19% 
Groningen 2.024 1.694 19% 
Zuid-Holland 6.645 4.886 36% 
Gelderland 4.472 3.272 37% 
Zeeland 566 410 38% 
Overijssel 1.855 1.284 44% 
Flevoland 505 348 45% 
Friesland 1.044 696 50% 
Drenthe 613 407 51% 
Utrecht 2.626 1.572 67% 
Noord-Holland 4.585 2.435 88% 
Buitenland 62 46 44% 
Totaal 36.045 26.586 36% 

keerde beeld afkomen. Wat ook 
wel gesuggereerd wordt, is een 
tegenstelling tussen de arbei
dersleden van vroeger en de in
tellectuele leden van nu. Dat 
verschil bestaat niet. Zowel de 
mensen die al langer lid zijn als 
de nieuwe leden, zijn qua oplei
ding en maatschappelijke posi
tie uiterst divers.' 

Zijn er dan geen risico's? 
'Die zijn er natuurlijk altijd. 
Maar er zijn nu vooral kánsen. 
Die moeten we grijpen, en 

natuurlijk moeten we daarbij 
zorgvu ldig te werk gaan. 
Afdelingen zullen met name 
heel veel moeten investeren in 
het overdragen van kenni s, 
inzicht en ervaring aan nieuwe 
afdelingen. en ni euwe club ac
tieve SP'ers moet je niet laten 
zwemmen. Nieuwe afdelingen, 
al dan niet in oprichting moeten 
er gewoon op kunnen rekenen 
dat ze alle noodzakelijke bege
leiding krij gen en dat ze behoed 
worden voor het maken van gro
te fouten.' 

Hoe snel groeien we'? 
De ontwikkeling van het aantal SP-leden door de jaren heen. 
Aantallen per 1 januari van het betreffende jaar. 
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