
Nieuwe leden verdienen optimale aandacht 

Vasthouden en op 
maat inschakelen 
Dat is e kunst 

Verkiezingscampagnes hebben 
als eerste doel het boeken van 
een fraaie verkiezingsuitslag. 
Om dat te bereiken lopen actie
ve leden zich het vuur uit de 
sloffen. Dagenlang staan zij 
achter marktkraampjes met ver
kiezingsmateriaal. Avondenlang 
racen zij door wijken om te fol
deren. En desnoods wordt ook 
nog een deel van de nacht op
geofferd om affiches en stickers 
te plakken. 
Al die activiteiten dragen on
getwijfeld bij aan kJjnkende 
stembusoverwinningen, maar 
kunnen ook nog een belangrijk 
neveneffect sorteren. Immers, 
het wekenlange publiciteits
offensief kan bij mensen slui
merende politieke interesse aan
wakkeren. Juist in campagnetijd 
kan groeiende betrokkenheid bij 
de politiek leiden tot een ingrij
pende stap: de aanmelding als 
lid van de SP. 

Maar dan? Hoe gaan afdelin
gen om met nieuwe leden? Hoe 
wordt het talent dat ieder nieuw 
lid met zich mee brengt, opti
maal gebruikt? 
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'Nieuwe leden worden altijd 
bezocht door één van onze 
afdelingsbestuursleden', vertelt 
Rosita van Gijlswijk van de 
afdeling Groningen. 'Want zij 
weten, als het goed is, alle ins 
and outs van de SP.' Het bezoek 
aan nieuwe leden is dus ener
zijds bedoeld om hen waar mo
gelijk te informeren. Anderzijds 
biedt het persoonlijke contact 
ook de mogelijkheid om wat 
meer over die leden te weten te 
komen. 'Wij hebben een losbla
dig systeem gemaakt, waarbij 
we van ieder lid op een vel 
papier registreren wat hun vak
kennis, hobby's en speciale 
belangstellingen zijn,' vertelt 
Van Gijlswijk. 'Dat is handig 
als we tegen specifieke dingen 
aan lopen. Zo ontdekten we 
dat we een lid hebben die zich 
bezig houdt met videomontage. 
Die hebben we op bepaalde 
momenten gevraagd een speci
fieke klus voor de afdeljng te 
doen.' 
Van Gijlswijk vertelt dat derge
lijke kennis over leden voor
heen vooral in de hoofden van 
bestuursleden zat. Door het vast 

te leggen is ilie kennis ook voor 
andere actieve leden beschik
baar. Het systeem dient overi
gens ook ter controle of nieuwe 
leden inderdaad bezocht zijn . 
Een leeg vel betekent dat dat lid 
nog bezocht moet worden. 

Het activeren van nieuwe leden 
is een uitdaging op zich. 'Vaak 
hangt dat ook af van wat je als 
afdeling te bieden hebt. Wij 
hebben gelukkig een eigen 
pand, dat tegenwoordig de hele 
dag bezet is. Daar kun je men
sen voor inzetten, als zij dat wil
len. En zo kun je ze geleidebjk 
bij meer zaken betrekken,' ver
telt Van Gijlswijk. 

Een ander ontmoetingsmoment 
zijn de ledenvergaderingen. 
Leden die voor het eerst naar 
een vergadering komen, zullen 
zich wellicht onwennig voelen. 
'Laat nieuwe leden die voor het 
eerst op een vergadering komen 
niet zwemmen,' geeft Van Gijis
wijk dan ook als tip. 'Doe een 
beetje moeite om ze op hun 
gemak te stellen en in contact te 
brengen met andere leden.' 
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Mensenkennis 
Volgens Dirk van Kekum, 
bestuurslid en gemeenteraadslid 
in De Bilt, komt de omgang met 
nieuwe en oude leden uiteinde
lijk vooral neer op mensen
kennis. 'Als het even kan, moet 
je proberen aan te knopen bij 
wat de mensen al doen,' meent 
hij. 'Dat betekent dat je bij een 
kennismakingsgesprek vooral 
de mensen de ruimte moet ge
ven om hun verhaal te doen.' 
Van Kekums foefje is om uit
gaande van die persoonlijke 
interesse proberen het contact 
met leden te houden. 'Vaak zijn 
mensen ook al binnen andere 
organisaties actief. Met een 
beetje creativiteit kun je probe
ren daar gebruik van te maken 
en wellicht proberen gezamen
lijk activiteiten te ontwikkelen.' 
In De Bilt is dat overigens lang 
niet makkelijk. 'Er is bij ons 
eigenlijk niet zo veel aan de 
hand,' vertelt Van Kekum. 'We 
hebben een rustig dorp, waar 
éénderde van de gezinnen mil
jonair zijn.' Toch lukt het de 
SP-afdeling zich daar te profi
leren, bijvoorbeeld doordat er in 



villawijken geen ruimte is voor 
kinderspeelplaatsen. 'Zelfs bij 
de happy few kun je dan wijzen 
op een maatschappelijk tekort.' 
Wie langer in de SP meeloopt 
merkt wellicht op dat leden of
wel vreselijk actief zijn, of zich 
helemaal nooit laten zien. 'Dat 
klopt, maar volgens mij is dat 
ook een kwestie van contact 
houden en weten wat mensen 
wel of niet boeit,' vindt Van Ke
kum. 'Eén van onze leden is 
bijvoorbeeld bijstandsmoeder 
en slecht ter been. Die is moei
lijk te activeren, tenzij het om 
kinderen gaat. Dan komt zij 
wel. Als je dat eenmaal weet, 
val je haar niet lastig om te fol
deren, maar beperk je je tot die 
acties waarvoor zij wél warm 
loopt. ' Van Keku m merkt verder 
op dat je domweg moet accepte
ren dat pakweg éénderde van de 
leden slechts hun contributie 
betaald en zich verder nooit laat 
zien. 'Die raak je wellicht na 
drie, vier jaar weer kwijt. Soms 
gaat het om mensen die om de 
een of andere reden niet lekker 
in hun vel zitten en moeilijk zijn 
te activeren. Dat moet je accep-

teren, want we zijn nu eenmaal 
geen therapeuten.' 

Pas op voor het gat 
na de campagne 
Eén van de snelst groeiende af
delingen was het afgelopen half 
jaar de afdeling Hengelo. 'Daar 
zit een verhaal achter,' vertelt 
fractievoorzitter Jean Rouwet 
'De afgelopen twee jaar zijn we 
in Hengelo erg actief geweest 
met tientallen acties. Dat lever
de veel publiciteit op, maar op 
een bepaald moment merkten 
we ook dat het ledenbestand 
terug liep. Al die tijd die we in 
acties stopten, ging blijkbaar 
ten koste van de aandacht aan 
leden.' Die constatering was de 
aanleiding voor een ledenwerf
actie, die veel nieuwe leden 
opleverde. Normaal gesproken 
wordt ieder nieuw lid in Henge
lo bezocht door een vertegen
woordiger van de afdeling. Om
dat het aantal nieuwe leden na 
die actie vorig jaar zo groot 
was, belegde de afdeling een 
bijeenkomst voor nieuwe leden. 
'Erg succesvol,' vertelt Rouw et. 
Het voordeel van dergelijke bij-

eenkomsten is dat je in één keer 
een grote groep mensen bereikt. 
Dat scheelt tijd en energie. 
Ook voor nieuwe leden heeft 
zo'n collectieve kennismaking 
voordelen. Ze kunnen bij elkaar 
steun zoeken in een omgeving 
die ze nog niet goed kennen. Zo 
kunnen ze elkaar stimuleren de 
drempel weg te nemen naar 
actieve bemoeienis bij de SP
afdeling. Wat doet Hengelo daar
na om die nieuwe leden te active
ren én actief te houden? 'Voort
durend bellen,' vertelt Rou wet. 
'Ja, ik geef toe dat dat ook tot 
irritatie kan leiden, maar daar let
ten we goed op. En inmiddels 
weten we zo langzamerhand wel 
welke leden bereid zijn om te 
folderen en welke leden ook aan 
acties willen meedoen.' Rouwet 
wijst er bovendien op dat veel 
nieuwe leden min of meer ver
wachten te worden gebeld voor 
activiteiten. Zij zijn tenslotte niet 
voor niets lid geworden van de 
SP! Voor een afdeling zijn nieu
we leden vergelijkbaar met een 
bloedtransfusie. 'Bij oudere 
leden loert na verloop van tijd 
het gevaar van sleur om de 
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hoek,' merkt Rouwet op. 'Nieu
we leden geven een afdeling een 
nieuwe impuls, waardoor je sa
men weer verder vooruit kunt.' 
In de huidige campagnetijd ko
men nieuwe en oude leden 
natuurlijk volop aan hun trek
ken. Gezamenlijk wordt toe
gewerkt naar spetterende resulta
ten. Het gevaar is echter dat afde
lingen na de verkiezingen in een 
gat vallen. Vooral voor relatief 
nieuwe leden bestaat dan het 
gevaar voor indutten. In Hengelo 
is de afdeling zich van dat gevaar 
bewust. De afdeling heeft ditjaar 
sowieso wat te vieren. In het na
jaar bestaat de afdeling 30 jaar. 
'Dat gaan we groots vieren en 
om dat voor te bereiden organise
ren we al een week na de Kamer
verkiezingen een vergadering,' 
vertelt Rouwet Slim, zo wordt 
het momenturn van de verkie
zingskoorts omgezet in een nieu
we activiteit. Overigens, voor 
afdeljngen die toevallig geen ju
bileum te vieren hebben: er blijft 
genoeg te doen om je voor in te 
zetten en het enthousiasme van 
actieve leden te blijven gebrui
ken. Wees creatief!' 
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