
Oktoberscholingen 
over beeldvorming, 
vertrouwen en 
campagneplannen 

Hoe gaan we de raadsverkiezingen van 
6 maart 2002 winnen? Dat was dit jaar het 
thema van de oktoberscholingen, gehouden op 
twee zaterdagen en een zondag in Driebergen. 
Jan Marijnissen gaf de inleidingen en leidde de 
discussie met de fractievoorzitters, afdelings
voorzittersen campagneleiders uit het hele land. 
Een samenvatting van de conclusies die 
getrokken werden. 

Bij verkiezingen gaat het in 
essentie om vertrouwen. Verkie
zingen zijn een test hoe je er 
vóór staat; in hoeverre mensen 
vertrouwen hebben in hoe je je 
opstelt. Elementen waarop men
sen het vertrouwen in een partij 
baseren zijn het imago van de 
partij, de staat van dienst, de 
personen die de partij vertegen
woordigen (lijsttrekker, lijst), 
het programma en de organisa
tie. Om rond deze zaken de be
slissingen te nemen die ertoe 
leiden dat het vertrouwen in de 
SP zo groot mogelijk is, heb je 
kennis nodig. Enerzijds moet je 
heel goed weten wat er leeft on
der de potentiële kiezers, (luis
ter naar de mensen, Jees de 
krant, doe onderzoek) en ander
zijds moetje weten hoe de men
sen over jouw afdeling denken, 
en waar dat beeld wellicht bij
stelling behoeft. Kijk daarom 
kritisch naar jezelf, en analyseer 
wat we moeten aanpassen om 
nieuwe mensen te bereiken - of 
om de 'oude' stemmers vast te 
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houden. Is de afdeling in de 
ogen van de kiezers minder ac
tief aan het worden? Hebben we 
het imago dat we er alleen zijn 
voor de allerarmsten? Denken 
mensen dat we wel hard schreeu
wen, maar nooit iets bereiken? 
Allemaal mogelijke beeldvor
ming die een verkiezingssucces 
in de weg kan staan. 

Hoe ga je je profileren om 
het vertrouwen van men

sen te winnen? 

Het antwoord op de vragen die 
spelen bij de campagne begint 
met de strategische keuze: hoe 
ga je je profileren? Oftewel: hoe 
maak je de volgende zin af? De 
mensen moeten in onze ge
meente SP stemmen, en wel 
hierom: . .. 
Belangrijk hierbij is, dat je je 
verbijzondert van de rest. Datje 
niet één van de vele partijen 
bent, maar de kiezer duidelijk 
maakt dat het gaat om de SP of 
de rest. Het maken van de juiste 

strategische keuze is een zaak 
die alleen de afdeling kan doen. 
Een buitenstaander is hiervoor 
altijd onvoldoende ingevoerd in 
de exacte plaatselijke situatie. 
Een belangrijke algemene waar
schuwing is wel te geven. We 
hebben wel onze leuze veran
derd, maar niet de partij. Ook 
met Stem voor moeten wij onze 
tegenstem handhaven. Er moet 
geen breuk komen in stijl, on
derwerpkeuze en strategie. Als 
stem voor gecombineerd wordt 
met aangepast gedrag, en met 
minder acties voeren, dan lopen 
we een groot gevaar en kun je 
een fors verlies verwachten. 

Als je het nog niet gedaan hebt, 
zorg dan dat je snel de strategi
sche keuze maakt en stel vervol
gens een campagneplan op. Ga 
daarbij teruguit plannen vanaf 6 
maart. Wijs een campagneleider 
aan die verantwoordelijk is voor 
de coördinatie van alle activitei
ten en maak een plan hoe je je 
leden maximaal kunt betrekken 
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bij de campagne. Bedenk dat het 
geheim van organiseren is: anti
ciperen. Wees bedacht op wat er 
allemaal kan gebeuren. Richt je 
met name op de wijken waar je 
vorige keer het beste scoorde, 
en vervolgens op de wijken 
waar je veel potentieel ver
wacht. Ook voor de SP geldt dat 
de kiezers van vier jaar geleden 
niet automatisch weer op ons 
stemmen. Maak een uitgebreid 
verslag van de campagne en zet 
dat in de kast voor over vier jaar. 

Start de campagne nu, 
met fraaie plaatselijke 

tomaat -act i efo I ders 

Denk na over publiciteit, maak 
daar een onderdeel van campag
neplan van. Wat breng je nó 
naar buiten, wat later, en wat 
vlak voor de verkiezingen? Veel 
in het nieuws komen is goed, 
maar overkill is ook mogelijk. 
Wees niet publiciteitsgeil. Be
denk dat free publicity altijd 
beter is dan een advertentie. En 
maak optimaal gebruik van de 
eigen media. In de campagne 
kunnen alle afdelingen die mee
doen aan de verkiezingen een 
fraaie folder en een laatste-dag
kaart laten drukken. Ook wordt 
de tomaatschuurspons weer 
ingezet. Deel het materiaal op 
ruime schaal uit en bel daarbij 
zoveel mogelijk aan. Maar 
gebruik vooral ook de komende 
maanden om (voorafgaand aan 



ede eigenlijke campagne) over
ttuigende folders uit te delen. 
Woor al het nieuwe foldermate
riaal maken we gebruik van een 
lansvorm. In plaats van stan

daard A3 of A4-formaten, wer
ken we met opvallende tomaat
modellen. Als verkiezingskrant 
zetten we een dubbele tomaat 
iin, en in de komende tijd kun je 
wolop 'enkele tomaten' laten 
dlrukken, waarmee je uitstekend 
allierlei thema's kunt aankaarten 
dfie bijdragen aan ons imago. 
Maak bijvoorbeeld een over
~cht van alles wat we de afgelo
wen jaren gedaan hebben voor 
die huurders in de gemeente, of 
dle bewoners van een wijk. Of 
gebruik de folder om een actie 
mee te starten of uit te breiden. 
De beste manier om duidelijk te 
maken dat de SP een actieve 
)FMij is, is immers nog altijd het 

oeren van een actie. Contact
l,liiXSoon voor alle folders is 

Peter Verschuren (010) 243 55 
31 I (050) 549 32 20. 

Toon je zelfbewust. Straal uit 
'ons doen ze niets, wij zijn de 
beste'. Dat betekent bijvoor
beeld dat wij het niet accepteren 
als onze affiches weggeplakt 
worden op de verkiezingsbor
den, en dat we ons laten zien 
met standjes, en wel met stand
jes die er fantastisch uitzien. Af
fiches werken vooral goed als 
ze bij mensen voor de ramen 
hangen. Maak hier serieus werk 
van. Neem plakband mee, bel 
bij leden aan en vraag 'zal ik het 
affiche voor het raam hangen?' 

In de campagne heb je veel 
meer aan een aantal heldere 
speerpunten, waarvan je kunt 
zeggen daar gaat de SP voor, 
dan aan een uitgebreid program
ma. De media gebruiken het 
programma wel om partijen te 
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vergelijken. En dan staat het 
stom als in het schema van de 
partijen en de standpunten de 
vakjes bij de SP grotendeels wit 
zijn. Laat je inspireren door je 
programma van vier jaar gele
den, door programma's van an
dere afdelingen en het landelij
ke programma. 

Bereid je nu voor op de 
college-onderhandelingen 

Van collegedeelname kan pas 
sprake zijn als voldaan is aan 
een aantal voorwaarden. De in
terne eisen zijn dat er een sterke 
afdeling moet zijn, en geschikte 
kandidaten zowel voor het wet
houderschap als voor de taak 
van fractievoorzitter. De externe 
voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden, zijn dat er be
trouwbare partners zijn om mee 
samen te werken en dat we in
houdelijk zaken kunnen binnen
halen. Het moet echt wat uitma
ken dat de SP in het college zit; 
we gaan niet 'aanschuiven'. De 
eis die hieruit voortvloeit, is ui
teraard dat we bij de verkiezin
gen eerst genoeg zetels moeten 
krijgen om een koerswending te 
kunnen realiseren. Wordt aan 
één of meer van de eisen niet 

voldaan (en dat zal in verre-
weg de meeste plaatsen het 
geval zijn), dan is deelna
me aan het college ten 
sterkste te ontraden. Voor 
afdelingen waar het nog 
niet duidelijk is of college

deelname eventueel tot de 
mogelijkheden gaat behoren, 

is het belangrijk snel de situatie 
te analyseren en te taxeren. Het 
antwoord op de vraag of je wel 
of niet voor het college gaat, 
stelt immers eisen aan het pro
gramma en de campagne. Ook 
afdelingen die niet voor het col
lege gaan, doen er verstandig 
aan zich op tijd voor te bereiden 
op de college-onderhandelingen 
die meteen na 6 maart starten. • 
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