
Bouwstenen 
voor een 

effectieve 
campagne 

Positiebepaling 

Wouters: 'Belangrijk is dat je de 
verkiezingen ergens over laat 
gaan. Over een concrete, bran
dende kwestie in je gemeente. 
Dan hoef je de mensen niet uit te 
leggen, dat ze moeten gaan 
stemmen. En hoe beter de uit-

slag is, hoe groter de kans is dat 
je het na de verkiezingen kunt 
waarmaken. Een mooi voor
beeld is Uden, waar de SP in de 
aanloop naar de verkiezingen 
actie voerde tegen het riool
afvoerrecht en vervolgens in de 
college-onderhandelingen voor 
elkaar kreeg die werd opgeno-

Ger Wouters en Piet de Ruiter maken deel 
uit van het campagneteam, dat de afdelin
gen de komende tijd op ruime schaal gaat 
voorzien van adviezen voor een 
doeltreffende campagne. Met vragen en 
voor commentaar op ideeën kunnen ze 
altijd gebeld worden. In het wekelijkse 
Campagnenieuws geven ze beste ideeën 
door als tip aan alle afdelingen. En in deze 
Spanning trappen ze af met hun visie 
op een aantal wezenlijke aspecten van 
een goede campagne. 

men in de OZB. Alle andere par
tijen waren voor, alleen de SP 
was tegen. Hoe groter de tegen
stelling bij dit soort onderwer
pen, hoe makkelijker het wordt. 
Dan is het voor de mensen heel 
duidelijk waar je als partij staat. 
Denk eens aan de bibliotheek of 
de sportverenigingen in je 

woonplaats. Kijk of zoiets lééft 
onder de mensen. Als je zo'n 
actuele, brandende kwestie tot 
speerpunt van je campagne 
maakt, gaan mensen in de bieb 
of in de sportkantine erover 
práten. Daar kan geen verkie
zingscampagne tegenop. Het 
beste is dat je je positie via 
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acties duidelijk 

maakt. En dat hoe-
Campagp~". Imago 
-=:;;;;E~ meuws 

De Ruiter: 'Zet in ven zeker niet altijd 
voor de hand liggen
de dingen te zijn. 

Denk eens goed na 
wat je kunt doen. 
Hoe ziet onze plaats 
eruit? Bij de herinde
lingsverkiezingen in 
Horst, een sterk 

EVEN VOORSTELLEN ~· 
HETCAMPAGNETEAM =.:::~ 

de eerste dagen 
van de campagne 

de toon en bedenk 
daarbij heel goed 
welk imago je als 
partij wil uitstra
len. Wiljefris, vro-

== ST.EMMING 
• ~~~E~ ___ ._., 

agrarische gemeente, liet de SP 
zich zien op agrarische punten. 
Er werd bijvoorbeeld een uitste
kend bezocht debat over gen
tech gehouden en de Horster SP 
deed het prima bij de verkiezin
gen. In Den Haag richt de partij 
zich met name tegen de sloop
plannen en de prestigeprojecten 
van de gemeente. Ook een goed 
punt, omdat de SP-mening op 
dit punt sterk afwijkt van die 
van de andere partijen.' 
De Ruiter: 'Het is ideaal als je je 
campagne met een actie kunt be
ginnen . Als dat niet lukt, maak 
dan toch gebru ik van je rechten! 
Stel schriftelijke vragen, haal de 
publiciteit. Begin meteen na I 
januari, maar noem nooit het 
woordje 'verkiezingen'. Ande
ren zullen jouw sloopactie als 
verkiezingsstunt proberen uit te 
leggen. Benadruk dan dat de SP 
altijd voor de mensen opkomt en 
dat die sloopplannen echt niet 
van de SP afkomstig zijn.' 

De laatste peiling van 

Nova/Interview zet de SP 
op 4.4 procent, goed voor 

ruim zes zetels. Vergeleken 

met de huidige samenstel
ling van de Kamer staan 

naast de SP ook WO {plus 

2) en ChristenUnie {plus 1) 

op winst. PvdA {min 4), 

CDA {min 1), 066 {min 7) 

en Groenlinks {min 2) 

verliezen. leefbaar Neder

land wordt gepeild op 10 

zetels. Het verschil tussen 
SP en 066 bedraagt nog 

slechts 0,2 procent 

{in het voordeel van 066). 

lijk of misschien 
radicaal overkomen? Het hangt 
af van waar je als partij staat in 
je plaats. Als je voor de eerste 
keer meedoet, mag je best een 
radicaal imago hebben . Het 
'nieuwe' aspect maakt datje zo
wel aan de kiezer als de media 
opvalt. Heb je als afdeling al een 
aardige staat van dienst, kies 
dan een actief imago. Of wel
licht dat van de SP als 
collegepartij: Wij willen mee-

besturen!'. 

Planning 

Wouters: 'Een fout die vaak 
voorkomt is, dat afdelingen 
enthousiast hun verkiezings
materiaal gaan verspreiden en er 
volgens achter komen dat ze in 
de laatste week niets meer heb
ben. Ik raad aan, om 'teruguit' te 
plannen. Als de verkiezingen op 
6 maart zijn, redeneneer je als 
volgt: alles wat op 5 maart niet 
kan, doe je op 4 maart. Dan kom 
je vanzelf op een datum uit 
waarop de campagne kan begin
nen.' 
De Ruiter: 'Je hebt natuurlijk 
mensen nodig met wie je de 
campagne voert. In Voorburg/ 
Leidschendam hadden we een 
maand lang elke dag mensen. 
Toen de campagne goed begon 
te lopen, meldden zich spontaan 
mensen aan die wilden helpen. 
Succes genereert succes. We 
hadden in ons team een organi
satiesecretaris, die onder meer 
leden opbelde en regelde dat er 
steeds voldoende mensen wa
ren. Het is niet de bedoeling dat 
de lijsttrekker zich met al dat 
soo1t dingen gaat bemoeien, wat 
je ook wel vaker ziet. De lijst
trekker is politicus en moet dat 
vooral blijven. Verder is het aan 
te raden, dat je consequent elke 
week met onder meer de cam-

pagneleider en de afdelings

voorzitter een zondagmiddag
overleg houdt. Dan bespreek je 
op een rustige plek de toonzet
ting en de voortgang van de 

campagne en ook je imago. Wat 
gaat er goed en wat gaat er fout? 
Moeten we scherper worden of 
niet? Wat is onze toonzetting 
komende week? Zo'n overleg 
werkt in de regel heel verhelde
rend .' 

Pers 

De Ruiter: 'Naast de campagne
planning heb je de persplan
ning. Met het oog op de media 
staat of valt je campagne bij 
deadlines . Maak bij alles wat je 
doet een persbericht, verstuur 
het via fax én e-mail en bel er 
nog eens achteraan. Wees op de 
hoogte van de deadlines bij de 
pers en zorg vooral dat je 
nieuws er op tijd is. Als er ver
slaggevers komen, vang ze op 
als het qua tijd wat uitloopt; bij
voorbeeld met koffie. Het klinkt 
allemaal nogal intensief, maar 
zachtlopers zijn in de campagne 
doodlopers. In Voorburg/Leid
schendam verklapten wij als het 
ware een deel van de campagne 
aan de pers. Tijdens een pers
conferentie meldden we bij
voorbeeld dat er brandweerau
to's ingezet zouden gaan wor
den en dat we bij de mensen aan 
de deur zouden komen. Ook 
legden we die 'Stem vóór'- slo
gan uit en dat was ook nieuw 
voor de pers.' 
Wouters: 'Let er goed op dat je 
de pers met verstand benadert. 
Realiseer je dat het voor de 
media pas interessant wordt, als 
je echt iets te vertellen hebt.' 

Peilingen 

'Éike Amsterdammer weet het: 
de SP is de partij van de actie 
voor het Slotervaartzieken huis,' 
zegt Meta Meijer van de 
Amsterdamse SP. Volgens een 
recente peiling in de hoofdstad 
uit zou de SP van 3 naar 6 zetels 
gaan in de gemeenteraad. Vol
gens Meijer heeft dat alles te 
maken met de ziekenhuisactie, 
die uitzonderlijk brede steun 
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van de bevolking had. De Ruiter 
vindt het echter raadzaam om 
niet te veel waarde aan peilin
gen te hechten. 'Als de peilin
gen slecht zijn, kan dat je leden 
ontstemmen. Heel jammer, 
want de SP staat vaak slecht in 
de peilingen, maar juist goed in 
de verkiezingen!' 

Brandweerauto's 

De vloot brandweerauto 's waar
over de SP beschikt, kan vol
gens De Ruiter op verschillende 
doeltreffende manieren ingezet 
worden: 'Allereerst is er de sta
tische mogelijkheid. De brand
weerauto staat stil op een plein 
en fungeert als marktkraam. 
Dynamisch is hij , als hij ingezet 
wordt als geluidswagen die door 
de wijk rijdt. En het mooiste is 
een combinatie. De brandweer
auto rijdt snel van de ene plek 
naar de andere en gaat telkens 
een half uurtje ergens staan. Het 
actieve imago van de partij 
wordt op die manier mooi bena
drukt. Maak dus een zinvolle 
route voor de brandweerauto.' 

Nazorg 

Wouters: 'Zorg datje ná 6 maart 
ook een leuke actie hebt. Als 
bewijs dat de SP niet alleen vóór 
de verkiezingen actief is. Verder 
zag je in het verleden wel eens 
dat er meteen na de verkiezin
gen interne ruzies ontstonden. 
Heel erg jammer, want daar 
word je ook op afgerekend. Niet 
doen dus!' 
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