
De aanloop naar de 
moment om een ke~ 

Druk, druk, druk, klagen de afdelingen - en dan is de aanloop naar verkie
zingsjaar 2002 nog pas net begonnen. De vele activiteiten die we graag 

zouden bedenken, uitwerken en uitvoeren vragen om 
kader. Om mensen die willen meedenken over 

wat er moet gebeuren endie-de één wat 
meer dan de ander - ook de handen uit de 

mouwen willen steken. Een gebrek aan 
leden hebben we in de meeste plaat

sen niet. Wel een gebrek aan be
trokken leden: mensen die méér 
doen dan hun contributie betalen 
en af en toe wat folders uitdelen. 
Als middel om daar wat aan te 
doen, kennen we al enkele jaren 
het fenomeen kerngroep. De 
broodnodige schakel tussen 
leden en bestuur die de SP
politiek boeiend moet maken, 
maar die nog steeds niet door 
iedere afdeling op zijn juiste 
waarde wordt geschat. Daarom 
nu Spanningaandacht voor de 
kerngroep. 'Heb je een beetje 
een stevige afdeling, dan doe je 

jezelf en je leden tekort als je er 
geen opricht.' 

Sinds begin dit jaar heeft 
de afdeling Leeuwarden 

een kerngroep. De groep 
bestaat uit een man of vijf-

tien, en voorzitter Hanny Leh
mann is er tevreden over. 'Aan 
de hand van de ledenlijst en op 
basis van ledenbezoeken stel
den wij de groep samen,' vertelt 
ze. 'We polsten diegenen waar
van wij dachten dat ze geschikt 

Spanning • 14 juni 2001 

zouden zijn. Kijk, formeel mag 
iedereen natuurlijk aanschui· 
ven, maar de selectie deden we 
zelf. Na afloop van elke kern· 
groepbijeenkomst gaan we met 
z'n allen wat drinken, zodat de 
leden elkaar ook als persoon 
goed leren kennen. Zo kristalli· 
seert zich zo'n groep vanzelfuit 
en mocht na een tijdje toch blij
ken dat er een minder geschikt 



rk· ezingen is hét 
oep op te zetten 

'Helft afdelingen kan 

persoon tussen zit, dan wordt hij 
of zij direct door de groep op 
zijn of haar plaats gewezen.' 
Toen de kerngroep gevormd 
was, werd de leden een aantal 

tdingen voorgelegd. Lehmann: 
We begonnen met de vraag: 
boe pakken we het met het oog 
op de verkiezingen aan? Ook 
3egden we een aantal cases voor 
uit de praktijk van het raads
werk. Verkeersproblematiek en 
drugsbeleid bijvoorbeeld: wat 
moet onze insteek daarin zijn? 
Daar kwamen soms heel verras-
ende dingen uit. Vooral toen we 
p een van die bijeenkomsten 

.een gastspreker hadden van het 
Thorbecke-instituut.' 
"Het voordeel van een kern

_groep is, dat je beter zicht krijgt 
op mensen die een toegevoegde 
waarde voor de afdeling kunnen 
!hebben. Je ontdekt bijvoorbeeld 
wie de analyserende en wie de 

<.ereatieve talenten zijn. Een pro
bleem is, dat de kerngroep toch 
vooral geneigd is om te consu
meren. Meestal komen tactiek 
1ln strategie, het signaleren waar 

J.ie actie op kunt voeren , toch 
eer op twee of drie mensen 

meer.' 

Bij de kerngroep hoort 
een zekere mate van 

vrijblijvendheid 

"Wij kunnen niet buiten de kern
groep,' zegt voorzitter Ed Aal

al van de afdeling Lelystad. 
Lelystad heeft een kleine kern
groep van zo'n zeven man. Min-

der leuke ervaringen in het ver
leden bracht de afdeling ertoe 
om de kerngroepleden vrij 
streng te selecteren. Aalpol: 
'Een kerngroep moet een vrien
dengroep zijn: mensen die voor 
elkaar opkomen als het moet. Er 
mag best pittig gediscussieerd 
worden, maar regelrechte twist
gesprekken zijn niet de bedoe
ling. In het verleden hebben we 
problemen gehad met mensen 
die te veel hun eigen weg gin
gen, waardoor er ruzies ontston
den. Nu praten we eerst uitge
breid met de kandidaten voor de 
kerngroep.' En als het dan toch 
fout gaat? 'Tja, dan moet je na 
goed overleg in het bestuur toch 
naar die persoon toe. Je zegt bij
voorbeeld: 'Zeg, je ligt niet zo 
prettig in de groep. Wil je dat 
zelf veranderen, of wil je zo 
doorgaan? Zoiets.' De kern
groep van Lelystad komt eens 
per maand bij elkaar. 'We heb
ben het over de aanpak van ac
ties. Of hoe de folders verspreid 
gaan worden. En noe we bij
voorbeeld met het Ouderenplat
form aan de slag moeten. In 
onze kerngroep zit iemand die 
veel verstand heeft van oude
renzaken. Met hem spreken we 
dan af dat hij een kerngroep
vergadering voorbereidt.' Is het 
verschil tussen kerngroep en be
stuur wel duidelijk genoeg? Een 
kerngroep is er toch niet om or
ganisatorische zaken te bespre
ken? Aalpol: 'Organisatorische 
zaken zijn niet helemaal uit te 
sluiten op de kerngroepvergade-

; 

er zo mee 

ringen. We hebben maar een 
kleine kerngroep en het bestuur 
zit overal bij. Toch doen we wel 
ons best de mensen niet meteen 
schrik aan te jagen met een hoop 
werk. Een kerngroep heeft im
mers een bepaalde mate van 
vrijblijvendheid. ' 

'Het verwijdert je 
oogkleppen' 

'Het doel van de oprichting van 
onze kerngroep was verbreding 
van het kader om de ontwikke
ling van de partij te stimuleren,' 
stelt Jules Jding van de SP in 
Oss. De afdeling heeft een kern
groep van ruim 40 man, waar
van er per bijeenkomst ge
middeld zo'n 25 komen 
opdagen. Iding: 'We 
stellen geen al te 
hoge eisen en we 
benaderden voor 
onze kerngroep 
actieve en ge
schikte leden. 
Het moet een 
vrijblijvend ka
.rakter hebben. 
Tijdens bijeen
komsten bespre
ken we ideeën 
voor acties en bij
voorbeeld het 
Meerjaren
perspectief voor de 
stad. Ook dragen de 
kerngroepleden zelf 
gespreksonderwerpen 
aan. Ik ben er best tevre
den over. Je ziet op een ge-
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beginnen' 

geven moment dat de mensen 
niet alleen komen om te praten, 
maar ook hun handen uit de 
mouwen willen steken. Boven
dien komen er vanuit de kern
groep vaak verrassende en ver
frissende dingen naar voren. 
Nieuw bloed, andere ideeën, 
noem maar op. Het verwijdert je 
oogkleppen. Qua doorstroming 
heb ik best goede verwachtin
gen. Eén kerngroeplid zie ik 
zelfs wel zitten als raadslid. Ik 
denk dat een kerngroep een 
ideale manier is om nieuw bloed 
in je organisatie te brengen. Je 



moet als 
afdeling aan de toe

komst denken en je vleugels 
uitslaan. Hoe meer betrokken 
leden, hoe meer resultaat je in 
de toekomst kunt boeken.' 

'We werken al langer met een 
kerngroep,' laat Peter Verschu-

8 

' H e I f t afdel i ni 

re n 
uit Gro

ningen we
ten, 'en we 

merken dat hij 
steeds beter gaat draaien 

naarmate we nadrukkelijker de 
bestuursperikelen weghouden 
van de vergaderingen. Met een 
klein bestuur en een aantal en
thousiaste mensen in de kern
groep is de verleiding groot om 
allerlei organisatorische kwes
ties aan de orde te stellen. Dat is 
jammer. Dan komt er iets gefor
ceerds over de vergadering, ter
wijl het juist een inspirerende 

avond moet zijn die helemaal 
toegesneden is op de wensen 

van de kerngroepleden.' 
Groningen werkt met 

een vaste opzet. Ver
schuren: 'Eerst een 

klein uur verslag 
van de activiteiten 

in de afgelopen 
maand en een 
royale rond
vraag, en dan 
een discussie
thema met als 
het even kan 
een gastspre
ker. Die kan 
van binnen 
de partij 
komen, bij
voorbeeld de 
Statenfractie, 
de voorzitter 
van ROOD of 
milieuman 

Harry Voss, 
maar ook van een 

plaatselijke orga
nisatie waarmee de 

kerngroepleden 
graag in een discussie 

nader kennis willen 
maken. Een gastspreker 

maakt de bijeenkomst net 
wat spannender, en dus 

aantrekkelijker om bij te wo
nen.' 

'Scholingsgroep 
prima kweekvijver 
voor kerngroep' 

De afdeling Hengelo heeft (nog) 
geen echte kerngroep, maar wil 
de huidige scholingsgroep uit 
laten groeien tot een kerngroep. 
'Die scholingsgroep is nu zo'n 
twee jaar bij elkaar,' vertelt af
delingsvoorzitter Vincent Mul
der. 'We proberen de mensen bij 
elkaar te houden en steeds meer 
bij de afdelingsactiviteiten te 
betrekken. Gaandeweg komen 
er steeds meer plaatselijke on
derwerpen ter sprake, ook zaken 
die in een kerngroep horen. Het 
voordeel van het werken vanuit 
de scholingsgroep, is dat de 
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mensen bij de start van de kern
groep al geschoold zijn. Ze heb
ben 'Heel de mens' onder de 
knie en weten het nodige over 
de geschiedenis van de SP. De 
scholingsgroep is een prima 
kweekvijver voor de kern
groep.' 

'Een frisse wind kun 
Je ook laten waaien 
zonder kerngroep' 

Dongen en Heerlen, twee oude 
en ervaren afdelingen, werken 
vooralsnog zonder 'echte' kern
groep. 'Wij brengen niet zo'n 
strikte scheiding aan tussen be
stuursvergaderingen en bijeen
komsten van actieve leden,' zegt 
René Roovers uit Dongen. 'Het 
loopt allemaal een beetje door 
elkaar. We hebben een groep 
van een man of tien die mee
draait met de afdeling en ook 
met onderwerpen en ideeën 
komt aanzetten voor de fractie. 
Bovendien hebben we redelijk 
veel ervaring om dingen op 
touw te zetten en over het alge
meen slagen wij er goed in om 
mensen op te trommelen voor 
activiteiten. Natuurlijk is door
stroming belangrijk, maar ik 
denk datje vreselijk moet uitkij
ken dat zo'n kerngroep niet een 
soort hulpgroepje van het be
stuur wordt. Als je een kern
groep hebt, dan moeten die 
mensen ook hun eigen verant
woording kunnen nemen. Want 
anders blijven toch de oude rot
ten in het bestuur de dienst uit
maken.' De afdeling Heerlen 
had een kerngroep die dood
bloedde. Riet de Wit: 'Die groep 
hield zich onder meer bezig met 
zaken als de hulpdienst en het 
vouwen van folders. Ik vond 
niet dat hij veel toevoegde. Ook 
werd na een tijdje duidelijk, dat 
de mensen een bestuursfunctie 
niet erg zagen zitten. We hebben 
nu een wisselende groep men
sen die in feite doen wat ze leuk 
vinden. Dat kan zijn de straat op 
gaan en actievoeren, maar ook 
het organiseren van ons jaar-



nn k a n e r z ó mee beginn e n ' 

1 feest 'Spassemix' waar afgelo
pen jaarzo'n veertig mensen ac
tief aan meewerkten. Die men
sen zijn ontzettend enthousiast 
in wat ze doen, en wij kunnen 
heel gemakkelijk een beroep op 
hen doen . Natuurlijk, ook wij 
hebben een frisse wind hard no
dig. Maar volgens mij hoeft dat 
niet per definitie met een kern
groep. Als je lange tijd met el
kaar samenwerkt, leer je je men
en goed kennen en heb je door 

wie er zou kunnen doorstromen 
en wie niet. Er zijn wel duizend 
manieren om mensen te stimu
leren; de vorm is totaal onbe
I'angrijk. Ik denk dat het pro-
leem 'm in de binding zit. 
ensen langere tijd vasthou

den, en met name in een be
~tuursfunctie, is niet zo gemak
kelijk gebleken.' 

'Wij moeten 
concurreren met alle 

andere dingen die 
Iemand in zijn vrije tijd 

kan doen' 

Binnen het Afdelingsteam is 
vooral Hans van Hooft jr een 
warm pleitbezorger van het op
zetten van een kerngroep. Met 
hem namen we een aantal zaken 
door die in de rondgang door het 
land aan de orde kwamen. Aller
eerst de vraag of een kemgroep 
weJ zinvol is voor een afdeling 
vaar de scholingen goed be
wcht worden. 
·Een scholingsgroep en een 
kerngroep hebben allebei de 
functie om meer SP' ers bij de 
partij en de afdeling te betrek
ken. Als het goed is, gaat het bij 
allebei om interessante discus
sies waar je wat van opsteekt. 
Een verschil is, dat het bij de 
kerngroep veelal om de lokale 
politiek zal gaan, en dat daar
door de stap kleiner zal zijn om 
•de vraag te stellen en wat gaan 
1re er nu aan doen ? Je zult daar

ltloor binnen de kerngroep ge-
makkelijker een groepje vinden 
dat zich aanmeldt om actief te 

orden. Een goed draaiende 

kerngroep of goed draaiende 
scholingsgroep is mooi, maar 
afdelingen zouden er naar moe
ten streven dat ze allebef goed 
draaien. Waar wij voor moeten 
zorgen, is dat we avonden orga
niseren die zo boeiend zijn voor 
onze leden dat ze er graag naar 
toe gaan. Voor de één zal dat 
meer de algemene politiek zijn, 
voor de ander plaatselijke on
derwerpen . In afdelingen waar 
zowel kerngroep als scholing 
goed draaien, zie je ook duide
lijk overlap. Mensen die echt 
geïnteresseerd zijn, komen naar 
allebei. Wij moeten een breed 
pakket interessante avonden 
aanbieden. Interessant, voor de 
mensen die komen. Nfet voor 
het afdelingsbestuur. Je moet 
dus niet halverwege de pakket
ten folders onder de tafel van
daan halen . Je kunt het wel heb
ben over hoe je acties aanpakt. 
Maar behalve als je de kern
groep erg klein wilt houden , zou 
ik de kostbare tijd niet besteden 
aan het organiseren van wie 
wanneer waar is, om wat te 
doen. Je moet beseffen dat we 
moeten concurreren met alle an
dere zaken die iemand in zijn 
vrije tijd kan doen: thuis voor de 
buis zitten, naar de bioscoop 
gaan, naar de kroeg. Wij moeten 
ze een avond bieden die het 
daarvan wint, zodat de volgende 
keer weer komen. Je moet de 
kerngroepleden daarom ook 
duidelijk maken dat het belang
rijk is dat ze op de vergaderin
gen komen. Dus ruim van tevo
ren de vergaderingen plannen. 
Een week voor de datum nog 
een herinnering sturen en daar
bij bijvoorbeeld knipsels of an
der informatiemateriaal bijvoe
gen.' 

'Als je· ooit 
wilt beginnen met 

een kerngroep, doe 
het dan nu' 

Hoe kom je aan goede leden 
voor je kerngroep? 
'Het bestuur moet de ledenlijst 

pakken, nagaan welke mensen 
kwaliteit hebben en die per
soonlijk uitnodigen. Daarbij 
moet je denken aan mensen met 
een politieke visie, mensen die 
willen meedenken en meepraten 
over waar het met de afdeling 
heen moet. Zo moet je ze ook 
benaderen: vragen of ze willen 
meedenken hoe de SP het in hun 
stad nog beter kan doen . 
In de kerngroep komen de men
sen bovendrijven die ook in de 
fractie kunnen meedraaien of in 
het bestuur. Dat zal overigens 
niet de meerderheid van de 
kerngroepleden zijn. Maar ook 
bij de anderen zal het lidmaat
schap van de kerngroep de be
trokkenheid bij de SP bevorde
ren. Ze zullen veel eerder bereid 
zijn mee te helpen in drukke 
tijden, zoals verkiezingen. De 
naderende raadsverkiezingen 
zorgen er overigens voor dat het 
moment nu ideaal is om een 
kerngroep op te zetten, als je die 
nog niet hebt. De betrokkenheid 
van mensen groeit naarmate de 
verkiezingen in zicht komen, je 
kunt uitstekend nu al met de 
kerngroepleden de di scussie 
starten over de verkiezingen: 
welke thema's kiezen we, wat 
zijn de sterke en zwakke punten 
van de afdeling, wat is de positie 
van andere partijen, hoe stellen 
we ons imago nog bij . Je haalt er 
mensen uit die belangrijk zijn in 
de campagne, en - als je snel 
bent - wellicht ook nog nieuwe 
raadsleden uit. Als je ooit wilt 
beginnen met een kerngroep, 
doe het dan nu.' 

Hoe zie je de relatie kerngroep
bestuur? 
'Volgens mij moet het hele afde
lingsbestuur deel uitmaken van 
de kerngroep. Maar het bestuur 
moet wel een bescheiden rol 
spelen; alle ruimte geven aan 
nieuwe mensen. Bestuursleden 
hebben nogal eens de neiging 
elk geluid dat niet helemaal met 
hun opvatting strookt, meteen 
de kop in te drukken. Dat moe
ten ze dus niet doen. De sleutel 
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voor succesvolle kerngroepver
gaderingen is volgens mij dat je 
selecteert op mensen die een 
fatsoenlijke redenatie kunnen 
opzetten, en dat het bestuur niet 
de betweter uithangt.' 

'Om met een kerngroep 
te kunnen beginnen, 

heb je een 
bestuur nodig met 

enig overwicht' 

Raad je iedere afdeling aan een 
kerngroep op te zetten? 
'Een kerngroep is natuurlijk 
geen doel, maar een middel. 
Een middel om meer mensen 
structureel bij de afdeling te 
betrekken. Ik ruil de kerngroep 
graag in voor een beter middel, 
maar ik ken het niet. Toch zou ik 
niet overal zomaar met een 
kerngroep durven beginnen. Je 
moet wel een politiek bewust 
bestuur hebben, dat goed weet 
wat het wil. Het bestuur moet 
enige omvang hebben en enig 
overwicht. Anders wordt het 
een speelbal van de kerngroep 
en dreigt het risico dat degene 
die het hardste roept, de koers 
van de afdeling gaat bepalen. 
Maar heb je een beetje een ste
vige afdeling met een bestuur 
dat functioneert, dan doe je je 
leden en jezelf tekort als je geen 
kerngroep opzet. Je sluit leden 
buiten die betrokken willen zijn 
bij de afdeling en je ontneemt 
jezelf de mogelijkheden om het 
kader uit te breiden. Natuurlijk, 
het kan zijn dat je te weinig 
leden hebt om een behoorlijke 
kerngroep uit te rekruteren -
aan een man of tien , vijftien 
naast het bestuur moet je daarbij 
al gauw denken . Dan kun je be
ter eerst een goede ledenwerf
campagne opzetten. En heb je 
niet de mensen in huis om een 
kerngroepbijeenkomst goed te 
leiden, dan kun je het beste eerst 
contact opnemen met het Afde
lingsteam. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat de helft van de af
delingen zó met een kerngroep 
kan beginnen.' • 
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