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Nog maar een kleine week tot de 
raadsverkiezingen. Bijsturen in de 

campagne is heel moeilijk. Doorgaan 
tot het allerlaatste uur, en er een 

schepje bovenop doen, kan nog wel. 
En daar is alle reden voor. Een goede 

uitslag is immers van het allergrootste 
belang voor de verdere ontwikkeling 

van de SP. Plaatselijk, en landelijk. 

Nieuwe groei over vier jaar 
begint met een succesvolle 
campagne voor 15 mei 
De afgelopen weken zijn 55 afdelingen hard aan 
het werk geweest om toe te werken naar D-day: 
6 maart, de datum van de raadsverkiezingen. lets 
meer dan twee maanden later wacht echter alweer 
een nieuwe uitdaging: de Kamerverkiezingen. En 
dus: even op adem komen, de plaatselijke resulta
ten vieren, en dan gauw weer verder. Want goede 
resultaten versterken elkaar. 
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Tweede Ka
mer eruit kan zien. En het zal 
duidelijk zijn, dat groei voor de 
SP op de kiezers veel beter over
komt dan stabilisatie of verlies. 

Dat is reden nummer één waar
om winst op 6 maart belangrijk is 
voor 15 mei. Een tweede is, dat 
het gemakkelijker is mensen 
wéér op de SP te laten stemmen, 
dan ze voor het eerst over te 
halen van een andere partij . En 
verder levert goed een resultaat 
op lokaal niveau het beeld op van 
de SP als winnaar. En ook dat 
moeten we hebben in de aanloop 
naar de Kamerverkiezingen. 
Is plaatselijke winst belangrijk 
voor de landelij ke verkiezingen, 
andersom geldt dat even hard. 

Een fors deel van de plaatselij ke 
kiezers wordt immers aangelokt 
door het landelijke beeld van de 
SP. En bovendien: een groei van 
de Kamerfractie betekent ook 
méér poli tieke inhoud op méér 
terreinen, en daardoor ook meer 
steun aan de afdelingen: steun 
in de vorm van standpunten, van 
acties die opgezet worden van
uit de Kamerfractie en van 
Kamerleden die plaatselijk een 

uithangbord van de partij zijn, 
bijvoorbeeld op avonden en in 
debatten. 
Lokaal en landelijk zijn van 
elkaar afh ankelijk en steunen 
elkaar. De beste uitgangspositie 
voor nieuwe groei bij de 
gemeen teraads verki ez ingen 
realiseer je daarom al op 15 
mei. Door te zorgen dat we ook 
dan winnen. 

Vergeet je eigen mensen niet 
Op de avond van de verkiezingen gaan we de SP
stemmers bedanken met stroken op de verkiezings
borden. Maar even belangrijk is het de mensen te 
bedanken die het succes mogelijk maken: de vele 
medewerkers. Nodig ze uit voor een feestelijke 
uitslagenavond (en maak daar echt iets feestelijks 
van), geef ze een gratis kaartje voor de Dag van de 
Tomaat (als de afdelingskas het kan lijden), of stuur 
ze op zijn minst meteen na de verkiezingen een 
bedankbrief waarin je de uitslag weergeeft en 
verklaart en waarin je ook de Voorkeursstemmen 
vermeldt en de percentages in de verschillende 
wijken, zodat de mensen zien wat hun inspanning 
opgeleverd heeft. 
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De kracht van laatste dagkaartjes met een laag inkomen steeds 
minder genegen zijn te stem

men. Zo' n campagne kan voor 
de pers interessant zijn. Verstuur 
er dus een persbericht over. En 
het beste is natuurlijk, als je dan 

het kaartje niet in de brievenbus 
gooit, maar aanbelt. Juist die 
van-mens-tot-mens-benadering 
is één van de specifieke kenmer
ken van de SP. En een heel 
krachtig middel. Afdelingen die 
het nog niet gepland hebben , 
raad ik aan toch voor maandag 
en dinsdag een ploeg mensen te 
organiseren die gaat aanbellen 
en afgeven. En neem dan met
een de laatste schuursponzen 
mee. Dat waarderen de mensen 
bijzonder.' 

'Raak je stem niet kwijt,' is de boodschap die de 

komende dagen in zevenhonderdduizend-voud zijn 

weg vindt naar de kiezers. Op laatste-dagkaartjes 

die mensen oproepen in ieder geval wél te gaan 

stemmen, en die de SP in beeld moeten houden. 

Naast de 'ga stemmen-oproep' 
bevatten de meeste kaartjes een 
korte samenvatting van het 
belangrijkste plaatselijke speer
punt en een opsomming van 
andere belangrijke SP-thema's. 
'Ze zijn snel en makkelijk te 
verspreiden,' vertelt Piet de Rui
ter, medewerker van de cam
pagneteam. 'En ze zien er heel 

fraai uit. Een prima middel om 
thuisblijvers alsnog naar de 
stembus te krijgen.' Volgens De 
Ruiter is het wel zaak om een 
beetje tactisch met de versprei
ding van die kaartjes om te 
gaan. 'Denk even na over de 
meest optimale verspreiding. 
Dan kunnen de beste SP-wijken 

Belangrijk: 
maak een 
uitgebreid verslag 
Maak meteen na 6 maart een uitgebreid ver
slag van de campagne. Wat heb je allemaal 
gedaan? Wat leverde publiciteit op, en wat 
niet? Wat deden de concurrenten, en welke 
lessen kun je daaruit trekken? Hoeveel fol
ders en affiches had je besteld -was dat 
genoeg? En vooral ook: welke fouten heb je 
gemaakt? Wees eerlijk. En bespreek het 
verslag uitvoerig in het bestuur en je verkie
zingsteam. Berg het vervolgens zorgvuldig op. 
Over vier jaar ben je heel veel belangrijke 
details vergeten. Zorg dat je ze kunt terug
lezen en daarmee de nieuwe campagne 
alweer voor een fors deel in de steigers hebt 
staan. 

zijn, om de kiezers te laten 
weten: '0 ja, het is bijna zo ver. 
Ik moet straks even naar het 
stembureau.' Of wijken waar 
traditioneel de opkomst laag is. 
Dan doe je er verstandig aan er 
een campagne van te maken, 
waarmee je de strijd aanbindt 
met de ontwikkeling dat mensen 

Kaart of brief? 
Bijna alle afdeling hebben voor een laatste dag
kaart gekozen als aanvulling op de verkiezings
folder. De lijsttrekkersbrieven -die we in het ver
leden op ruime schaal inzetten, worden nu alleen 
gebruikt door de afdelingen Nijme
gen en Landgraaf. 
Laatste dagkaartjes met een andere 
oproep dan raak je stem niet kwijt 
zijn er ook. Boxmeer heeft bijvoor
beeld als leus Stem de SP in het col
lege. Brunssum heeft gekozen voor 
Poets Brunssum schoon (in combina
tie met de schuurspons) en 
Culemborg pakt de niet-stemmers 
stevig aan. Op voor kant van de kaart 
staat Geen excuses. Op de achter
kant wordt uitgelegd dat er veel rede-
nen zijn om niet te gaan stemmen. En één heel ster
ke om het wel te doen: In Culemborg kan veel meer! 
Welke aanpak het beste werkt? Op 6 maart krijgen 
we er een aanwijzing voor- maar ook niet meer dan 
dat. Want alleen een kaart of brief is niet voldoende 
om de verkiezingen te winnen. 
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