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Rosita van Gijlswijk 

'Ons doel is de aspirant raads
leden een flinke portie bagage 
mee te geven,' legt Rosita van 
Gijlswijk uit, die op 1 februari 
het Afdelingsteam is komen 
versterken. 'Bijvoorbeeld over 
zaken als de ideologie van de 
SP, het verband tussen actie en 
fractie, de praktische kanten van 
het raadswerk, omgaan met de 
media en debatteren. De cursus
deelnemers kunnen zich daar
door een beter beeld vormen 
van het raadswerk, zodat ze 
weloverwogen kunnen beslui
ten zich wel of niet kandidaat te 
stellen.' 
Een goede afweging door de po
tentiële kandidaten is één. Maar 
hoe staat het met de afdelingen? 
Hoe komen die erachter of 'hun' 
kandidaten geschikt zijn? 
'Dat moeten ze vooral zelf 
beoordelen: door de mogelijke 
nieuwe raadsleden veel bij al
lerlei aspecten van het werk in 
te schakelen. Wij gaan geen rap
porten maken of op de stoel van 
de afdeling zitten. Wel lopen 
ook de mensen van de commis
sie Afdelingen rond op de cur
sussen. Zij moeten uiteindelijk 
adviseren over de deelname van 

Vier zaterdagen cursus 
vóór de zomervakantie, en 

twee erna: wie in 2002 
hoog op een SP-lijst wil 

staan voor de gemeente
raadsverkiezingen, zal 

weten waarover hij of zij 
het heeft. 

de afdeling aan de raadsverkie
zingen, en in hun afweging be
trekken zij ook de geschiktheid 
van de hooggeplaatste kandida
ten. Als er reden is daaraan te 
twijfelen, dan zullen ze snel aan 
de bel trekken bij de afdeling. ' 
Kan een voorzitter ook zelf 
komen kijken hoe zijn of haar 
mensen het eraf brengen? 
'Nee, dat is niet de bedoeling. 
Dat heeft ongetwijfeld invloed 
op het gedrag van de cursist, en 
het zal er ook toe leiden dat die 
voorzitter zich met de discussies 
gaat bemoeien. Dat willen we 
allebei niet hebben. ' 

Weekenden Driebergen 
'keileuk' en inspirerend 

Als opmaat voor de cursus Lo
kale Politiek (voor de potentiële 
kandidaten) zijn ook alle zitten
de raadsleden verdeeld over drie 
weekenden op cursus geweest. 
Hoe kijk jij terug op die week
enden? 
Van Gijlswijk: 'Het waren 
steeds heel zinvolle dagen, 
waarin mij twee dingen in het 
bijzonder opvielen. In de eerste 
plaats de grote verscheidenheid 
aan SP-raadsleden en in de 
tweede plaats het sterke besef 
dat we uiterst zorgvuldig moe
ten omgaan met de kandidaat
stelling. De zittende raadsleden 
hebben zich terdege voorgeno
men te leren van wat er in het 
verleden fout is gegaan. En dat 
is geruststellend.' 
En de cursisten zelf, wat vinden 
zij van hun retraite in conferen-
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tieoord Kerk en Wereld in de 
bossen van Driebergen? Thijs 
Cappus uit Horst is het weekend 
uitstekend bevallen. 'De contac
ten met collega SP-raadsleden 
zijn erg inspirerend. Uitwisse
ling van ervaringen is heel be
langrijk.' 
Cappus is pas onlangs in de raad 
gekomen, na de herindelings
verkiezingen van eind vorig 
jaar. Hoe is zijn voorbereiding 
gegaan, en welke tips heeft hij 
voor nieuwe aspirant-raads
leden? 'Ik zat al langer in een 
raadscommissie: dat was een 
goede voorbereiding. Verder 
was er voor de mensen op de 
lijsten bij de herindelingsver
kiezingen een scholingsmiddag 
georganiseerd. Mijn advies aan 
de kandidaten: begin er niet aan, 
als je niet gedreven bent om het 
goed te doen . En zorg dat je 
geïnformeerd bent. Weet waar
over je praat, en begin nu al met 
het volgen van de raadspolitiek. 
Leg bijvoorbeeld een archief 
aan van belangrijke knipsels.' 
Jij zat al in een commissie voor
dat je in de raad kwam. Werkt 
dat? 
' In mijn geval wel, omdat ik er 
samen zat met onze fractievoor
zitter. Ik zou niet aanraden om 
nieuwe mensen die geen raads
lid zijn, alléén in een commissie 
te zetten. Dan gooi je iemand 
wel heel erg in het diepe en krijg 
je ook het probleem dat een 
ander het onderwerp moet over
nemen in de raadsvergadering.' 

'Oude rot' Jan van der Doelen 



eren Cursussen voor oude 
en nieuwe raadsleden 

van e aars 
• 

ervartn 
11it Oss (raadslid sinds 1982) is 
l ok te spreken over het week
tillld. 'Je hoort altijd nieuwe din
•en en het was gewoon kei

lli:uk.' 

De weekenden waren ook be
<ileld om ervaren raadsleden die 
ervaring over te laten dragen. Is 

at gelukt, wilden de 'groentjes' 
wel luisteren? 'Ik denk dat 
iedereen wel wat opgestoken 
heeft. Maar inderdaad heb ik 
11><1t tips kunnen geven. Over 
/ane je een netwerk opbouwt bij
V{)orbeeld of over de omgang 
met de media.' 
Wat is jouw advies aan nieuw
kGmers die terechtkomen in een 
~ote fractie? 'Begin met goed 
(( luisteren en goed op te letten. 
En ga dan je punten pakken. 
Zoek alles uit rond een onder
\Werp, praat vooral met de men-

n die het aangaat en pak dan 
liliet punt. Laat je dan ook niet 
lopzij schuiven door iemand in 
ede fractie met ervaring, die het 
onderwerp ineens wil over
l!lemen als het meer in de schijn
\Werpers komt. Onze raadsleden 
moeten geen stemvee zijn dat 
werscholen blijft achter de rug 
van de fractievoorzitter.' 

'Cursusleiders moeten 
niet te negatief zijn' 

'Het weekend was ontzettend 
gezellig,' is de eerste reactie van 
Hilde van der Molen uit Haar
lem. 'En ook heel belangrijk 
voor de afstemming. Je leert van 
elkaar en de onderlinge band 
wordt verstevigd. Dat komt de 
eenheid in de partij ten goede. 
Nog een pluspunt is, dat ik heel 
praktische tips kreeg, waar ik 
echt wat aan heb. Bijvoorbeeld 
dat je niet meteen al je kruit 
moet verschieten in de eerste 
termijn, maar nog wat achter de 
hand moet houden voor de 
tweede.' 
Belangrijkste advies van Hilde 
voor de opleiding van de nieu
we lichting is dat ze zoveel mo
gelijk bij het werk betrokken 
moeten worden. 'De cursisten 
uit Haarlem zijn laatst ook mee
geweest naar de raadsvergade
ring en lezen de stukken. Maar 
ze staan ook op de markt, als we 
daar actie voeren voor betere 
opslag van de kunstwerken in 
het Frans Halsmuseum.' 
Over de eerste cursusbijeen
komst heeft Hilde gemengde 

reacties gekregen van 'haar' 
mensen. 'Ze waren niet over 
elke workshop even goed te 
spreken. Er moet echt voor ge
waakt worden dat iemand met 
een wat dogmatische of nega
tieve opstelling een groep 
leidt.' 
De ervaringen van cursiste Ria 
van den Boogaart uit Middel
burg sluiten hierbij aan. 'Ik ben 
blij dat de SP deze cursus geeft, 
maar tijdens de eerste workshop 
dacht ik als het zo gaat, hoef ik 
niet in de gemeenteraad. De 
tweede workshopleider was ge
lukkig veel positiever. Het was 
een kennismakingsdag, maar ik 
heb toch al wat dingen geleerd. 
En het was ook een leuke dag. 
Ik kijk uit naar de volgende bij
eenkomst. ' 
Peter Sas uit Rotterdam waar
deerde het, dat ook de minder 
leuke kanten van het raadswerk 
volop aandacht kregen. 'Het is 
prima dat we gewezen worden 
op de moeilijkheden waarmee 
we te maken kunnen krijgen. Je 
moet vooral niet overhaast de 
raad in gaan.' 
Sas was ook te spreken over de 
discussies. 'Leuk om te horen 
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welke motivatie de verschillen
de cursisten hebben. ' 
Corrie Haasewinkel uit Ensche
de daarentegen viel de eerste 
bijeenkomst wat tegen. 'Het 
was erg algemeen. We zijn niet 
verder gekomen dan het aftasten 
van de mensen. Ik had verwacht 
meer te leren. Maar blijkbaar 
komt dat pas verderop in de cur
sus. ' 
Hoe ziet cursusbegeleider Van 
Gijlswijk dat? Is er bewust een 
voorzichtige start gemaakt met 
de serie bijeenkomsten? 
'Nou, mijn indruk was dat de 
meeste mensen behoorlijk moe 
waren, toen we om vier uur af
sloten. Naast de kennismaking 
is een ook een aantal inhoudelij
ke zaken aan bod gekomen: het 
belang van onder de mensen 
zijn , de betekenis van de oppo
sitierol die wij in de meeste 
raden innemen. Maar het klopt, 
dat de meer praktische zaken la
ter aan bod komen. We gaan bij
voorbeeld een keer een comple
te raadsvergadering organiseren 
voor de cursisten. Maar daar
voor moet eerst duidelijk zijn 
wat wij in de raad te zoeken 
hebben.' • 
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