
Nieuwe leden- nieuwe afdelingen- nieuwe stap voorwaarts 

sne 
'De bestuursleden gaan snel alle 
nieuwe leden bij langs,' meldt 
voorzitter Vincent Mulder van 
de afdeling Hengelo. 'We geven 
het ledenpasje en het welkomst
cadeau af, en vragen of het 
nieuwe lid belangstelling heeft 
voor een kennismakingsgesprek. 
Daarvoor maken we dan meteen 
een afspraak. De praktijk is, dat 
meer dan de helft van de nieuwe 
leden ervoor voelt. Dat gesprek 
voeren we niet aan de hand van 
een formulier. Wel komen vaste 
onderwerpen ter sprake als: 
waarom ben je lid geworden, 
wat doe je als werk of als hobby 
en wat zou je kunnen en willen 
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doen voor de SP? En natuurlijk 
hebben we het daarbij nu vooral 
over de verkiezingscampagne. 
Na afloop noteert het bestuurs
lid de informatie die voor de 
afdeling van belang is. Verder 
organiseren we regelmatig een 
avond voor nieuwe leden. Dit 
jaar inmiddels drie keer. We be
ginnen dan met rondje waarin 
we mensen vragen wat over 
zichzelf te vertellen en aan te 
geven waarom ze lid geworden 
zijn van de SP. Dat kost aardig 
wat tijd, maar het levert de aan
wezige bestuursleden een goed 
beeld op van de nieuwe mensen. 
Vervolgens komen de vragen 
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aan bod. En om te voorkomen 
dat de avond te veel over de lan
delijke partij gaat, vertellen we 
het laatste half uur welke activi
teiten er de komende tijd op 
stapel staan en nodigen we de 
mensen uit met eigen ideeën te 
komen en aan te geven op welke 
manier zij zich actief willen 
inzetten. Dat kan bijvoorbeeld 
door lid te worden van de kern
groep. Die bestaat inmiddels uit 
!Sleden, bijna allemaal mensen 
die het afgelopen jaar lid gewor
den zijn. 
Op zo' n avond voor nieuwe le
den is ook het initiatief geboren 
voor een groot debat over de 



Met een toename van meer 
dan zevenduizend leden is 
2002 een topjaar voor de SP: 
een aanwas van meer dan 
zevenduizend extra hoofden 
en veertienduizend extra 
handen om mee te denken, 
mee te beslissen en mee aan 
te pakken. De toevloed van 
nieuwe leden -van wie er 
veel graag meer willen doen 
dan contributie betalen -
moet het mogelijk maken 
ook de komende jaren forse 
stappen vooruit te zetten. 
Maar dan moeten de afdelin
gen er wel voor zorgen dat 
de nieuwe mensen zich thuis 
kunnen voelen in de partij en 
dat ze in staat gesteld wor
den de bijdrage te 
leveren die het beste past 
bij henzelf en bij de SP. 
Hoe realiseren we dat? Een 
aantal ervaringen en tips. 

zorg. Een aantal mensen bleek 
in de zorg te werken en daar 
veel problemen te ervaren. We 
spraken toen af daarover een 
keer apart bij elkaar te komen. 
Dat resulteerde uiteindelijk in 
een massaal bezocht debat.' 

Wat heb je mensen nog meer 
te bieden? Kent de afdeling 
werkgroepen waarin mensen 
blijvend georganiseerd worden 
rond een bepaald thema? 
Mulder: 'Die hebben we niet. 
Misschien komt het er ooit nog 
wel van, maar we zien het risico 
dat het voortsudderende groep
jes worden die niets doen of 

heel gezochte zaken aanpakken 
omdat er op hun terrein niets 
actueels speelt. We moeten onze 
energie vooral kunnen richten 
op de zaken die op dat moment 
het meest spelen, en we moeten 
waken voor stokpaardjes en 
hobbyisme.' 

Veel afdelingen kijken als er 
wat gedaan of uitgezocht moet 
worden erg snel naar de groep 
die ze kennen en die al dicht
bij het bestuur staat. Hoe zorg 

. je ervoor dat de kwaliteiten 
van álle leden in beeld blijven? 
'In de eerste plaats natuurlijk 
door die kwaliteiten goed te 

registreren. De kennismakings
gesprekken zijn daarvoor heel 
belangrijk, en verder de gege
vens van de landelijke enquête. 
Alle informatie moet vervol
gens zorgvuldig en toegankelijk 
geregistreerd worden. Zodat we 
met enkele drukken op de knop 
een overzicht hebben van bij
voorbeeld alle WAO'ers in de 
afdeling, of de mensen die in de 
zorg werken.' 

Neem de tijd en steek 
ook veel tijd 

in nieuwe mensen 

Hans van Leeuwen werkt op het 
partijbureau in Rotterdam en 
heeft onder andere de advise
ring van afdelingen tot taak. Wat 
is zijn advies over de verwel
koming van nieuwe leden? 
'Meer nieuwe leden betekent 
niets anders, dan wat afdelingen 
altijd al behoren te doen: zorgen 
dat ze hun leden kennen. Daar 
begint alles mee. Concreet bete
kent het dat de nieuwe leden 
bezocht worden door de juiste 
mensen. Dat moeten mensen 
zijn, die wat kunnen vertellen 
over de SP, die iets weten van de 
standpunten en van de organisa
tie. Loopt het eerste contact 
slecht, dan kun je dat moeilijk 
herstellen. Van belang is verder, 
datje te weten komt waar de in-

Vincent Mulder 
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teressegebieden van je nieuwe 
leden liggen. Niet omdat je hen 
alleen iets kunt aanbieden wat 
daarbij aansluit, maar omdat het 
goed is te weten welke kennis 
mensen hebben, en hoe je die 
kunt benutten. Thematische 
werkgroepen kunnen daarbij 
een goed middel zijn, maar al
leen als er op dat terrein echt 
wat aan de hand is. Vaak zullen 
het meer projecten zijn: tijdelij
ke werkgroepen. In Delft gaat 
nu bijvoorbeeld een groepje 
mensen aan de slag met een 
avond over het openbaar ver
voer. Twee gaan op zoek naar de 
beste locatie, twee anderen zoe
ken gastsprekers, weer anderen 
gaan de Belgische minister in
terviewen die aan de wieg stond 
van het gratis vervoer in Has
selt. De mensen vinden het leuk 
om te doen, ze doen ervaringen 
op en al doende leert het bestuur 
hen ook beter kennen.' 

Hoe vind je nieuw kader onder 
de nieuwe leden? 
'Door de tijd te nemen, en ook 
volop tijd in te steken. Veel te 
praten met mensen, waarvan je 
denkt die is misschien wel wat 
als bestuurslid of raadskandi
daat. Betrek ze bij het werk, 
geef ze ruimte voor eigen initia
tieven. Wees vooral niet te 
gehaast, en houd er rekening 
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mee, dat positieve verwacht
ingen wel eens niet kunnen uit
komen.' 

Veel behoefte aan 
informatie en debat 

Met meer dan achthonderd 
nieuwe leden in 2002 is Am
sterdam koploper. Hoe gaat de 
afdeling daarmee om? 
Fractievoorzitter en bestuurslid 
Remine Alberts: 'We hebben 
onlangs voor nieuwe leden een 
avond over de geschiedenis van 
de SP georganiseerd. Kees Sla
ger vertelde daar over Oss en 
Harry van Bommel over de ont
wikkeling van Amsterdam. Het 
was een geweldig succes. Qua 
opkomst: we moesten mensen 
wegsturen omdat de zaal uit
puilde. En ook qua inhoud en 
discussie. Een conclusie die we 
eruit getrokken hebben, is dat 
we meer discussiebijeenkom
sten en politiek cafés moeten 
gaan organiseren: de behoeft er
aan is heel groot.' 

Lukt het jullie om de 
nieuwe leden persoonlijk te 
bezoeken? 
'Daarin was wel wat vertraging 
geslopen. Daarom hebben we 
nu de stad opgedeeld in 18 stuk
jes, waarvoor steeds een 
bestuurslid verantwoordelijk is. 
Die bezoekt de nieuwe leden in 
zijn wijk en organiseert vervol
gens een bijeenkomst voor de 
mensen die erg geïnteresseerd 
zijn. Op de bestuursvergaderin
gen houden we de vinger aan de 
pols voor de hele stad.' 

Als grootste groeier moeten 
jullie een aardig beeld hebben 
van wat het voor mensen zijn, 
die nu lid worden, en van wat 
hun motivatie is. 
'Onze nieuwe leden vormen een 
geweldige dwarsdoorsnede van 
alles wat er op twee benen rond
loopt. Gestudeerden, mensen 
met weinig opleiding, gehandi
capten, kunstenaars. Er zit echt 
van alles tussen. Wat ze heel 
vaak zeggen, is jullie zijn de eni-

ge die . . . waarna het erg ver
schilt waarfn we de enige zijn. 
De enige actieve partij, de enige 
kritische, de enige die dit of dat 
hoog in het vaandel heeft, enzo
voorts. ' 

Mogelijkheden in 
alle buitengebieden 

Elke bestaande afdeling ontwik
kelt in de loop van 2003 een 
gedeelte van haar gebied tot 
nieuwe afdeling, hebben de 
afdelingsvoorzitters op de Par
tijraad afgesproken. De grote 
aantallen nieuwe leden -die bo
vendien meer dan ooit verspreid 
zijn over het hele land - en de 
komende campagne zijn daarbij 
een grote steun. Hoe staat het er 
inmiddels mee, is de vraag aan 
Hans van Leeuwen die onlangs 
de stand van zaken opmaakte 
voor het partijbestuur. En wat 
raadt hij afdelingen hierbij aan? 
'Van 33 afdelingen heb ik in
middels begrepen dat ze serieus 
bezig zijn met de ontwikkeling 
van één of meer nieuwe afdelin
gen. En op de komende Partij
raad worden de verzoeken 
behandeld om acht nieuwe afde
lingen-in-oprichting toe te laten. 
Dus er wordt zeker aan gewerkt. 
Wat ik iedere afdeling aanraad, 
is om overal de leden in de bui
tengebieden bij elkaar te roepen 
en het over de komende cam
pagne te hebben. Schrijf de 
mensen aan, of beter nog: bel 
ze op. De ervaring is dat de 
opkomst erg groot is. Welk per
spectief dat oplevert, hangt 
natuurlijk helemaal af van de 
mensen die komen. Campagne
voeren zal overal lukken, maar 
een nieuwe afdeling is minder 
vanzelfsprekend. Daarvoor zul 
je ook hier de tijd moeten 
nemen, en er veel tijd in moeten 
stoppen. Roep de mensen een 
aantal keren bij elkaar, heb het 
over de landelijke politiek, de 
ontwikkeling van de SP en kijk 
wat er plaatselijk te doen valt. 
Verstandig is het één bestuurslid 
verantwoordelijk te maken. Die 
moet de nieuwe groep enerzijds 
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vertrouwd maken in de SP
manier van doen, en anderzijds 
de ruimte geven zelf zaken te 
ontdekken. Een houding van ik 
weet alles beter heeft veelbelo
vende potentiële afdelingen wel 
eens ter ziele doen gaan.' 

Wat moet }e met mensen die 
meteen beginnen over deel
nemen aan de raadsverkiezin
gen van 2006? 
Van Leeuwen: 'Daar is niets mis 
mee. We willen immers toch dat 
zoveel mogelijk mensen dan op 
de SP kunnen stemmen. Maar 
van belang is wel, dat een nieu
we club niet als enig actiemiddel 
het bezoeken van de raads- en 
commissievergaderingen heeft. 
Waar het om draait, is de combi
natie van parlementair en bui
tenparlementair werk. Nieuwe 
afdelingen moeten dat beseffen, 
en het ook in de praktijk waar
maken. De gemeenteraad vol
gen kan ook als je er niet in zit, 
best zinvol zijn. Zolang het 
maar gebeurd vanuit de opstel
ling wat kunnen we als SP met 
wat we daar horen? 

Tot slot de 'uitbreidingservarin
gen' van de afdeling Hengelo. 
Vincent Mulder: 'We zijn m 
meerdere plaatsen bezig- zeker 
nu met de Kamerverkiezingen -
en het verst in Oldenzaal. Daar
voor is één bestuurslid verant
woordelijk gemaakt, die alle 
'oude' leden bezocht heeft en 
ook de nieuwe leden bezoekt 
die zich aanmelden. Er is nu een 
clubje van vijf, zes man, dat de 
komende campagne gaat doen 
en daarbij ook de folders per
soonlijk gaat afgeven. Voor hen 
hebben we de afgelopen maan
den drie scholingavonden ge
organiseerd: over zaken als 
'onze ideologie', en 'lokaal 
activisme ' . Volgende stappen 
zullen zijn dat we samen met 
hen gaan kijken naar plaatselijke 
zaken die we kunnen aanpakken 
en dat we kijken of er iemand uit 
Oldenzaal de bestuursvergade
ring van Hengelo kan bijwo
nen.' • 




