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DE LESSEN UIT DE HER 

Maak het verschil 
duidelijk tussen 
de SP en de rest 

De voorlopers keken even terug. Namens 
de 'herindelingsafdelingen' maakten Bob 
Ruers (Utrecht}, Dirk van Kekem en Harry 
Sangers (De Bilt}, Ton Hagens (Horst} en 
Willy Laurenssen (Raalte} de balans op van 
de verkiezingscampagne die hun afdeling 
in het najaar van 2000 voerde. De uitslag 
was in alle gevallen een gelijkblijvend aan
tal SP-zetels. De terugblik verschilde ech
ter wel degelijk. 

'Deze verkiezingen leefden helemaal niet,' con
cluderen de mensen uit De Bilt en Raalte. 'En dan 
is het moeilijk campagne voeren.' Sangers: 'We 
hebben een belangrijke actie tegen een galtbaan in 
een natuurgebied gewonnen en we voeren actie 
tegen het omzetten van bos in een bedrijventer
rein. Natuurlijk schreven we daarover in onze ver
kiezingskrant. Maar in de uitslag was er niets te 
merken van extra stemmen in de aanliggende wij
ken. ' Lourenssen: 'Wat we ook aan extra middelen 
in de campagnestrijd geworpen hadden, ik geloof 
niet dat het ook maar iets uitgemaakt had. ' 
Hagens ziet dat toch anders: 'Ook in Horst leefden 
de verkiezingen niet echt. Wij hebben er veel werk 
voor moeten verrichten om onze campagne 
spraakmakend te maken. ' Dat vraagt om uitleg. 
Wat heeft Horst allemaal gedaan? Hagens: 'We 
zijn een maand voor de verkiezingen gestart met 
een goed bezochte discussieavond over biotech
nologie. Vervolgens hebben we de campagne 
planmatig dag voor dag opgebouwd. We hebben 
op markten en braderieën gestaan, de brandweer
auto is een dag in Horst geweest, wat heel veel 
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bekijks opleverde. We hadden aparte folders voor 
de verschillende kerkdorpen, of een aparte pagina 
in de verkiezingskrant, we hadden een aparte fol
der om onze jongste kandidaat te promoten, we 
hebben de laatste weken heel veel naar de media 
gestuurd. Dat heeft wel degelijk wat uitgemaakt. 
In zetels zijn we gelijk gebleven. Maar op basis 
van de uitslag in de oude gemeente Horst zouden 
we een zetel gewonnen hebben. De conclusie van 
de regionale krant was dan ook dat CDA en SP de 
winnaars waren van de verkiezingen. ' 

Utrecht is een verhaal apart. Daar leefde de stem
busstrijd wel degelijk, maar ging het vrijwel al
leen om de vraag wat Leefbaar Utrecht zou gaan 
doen. De uitslag is bekend: de partij was met een 
groei van 9 naar 14 zetels dé winnaar. De SP bleef 
gelijk op 3 zetels . Wat kunnen we leren van Leef
baar Utrecht? Ruers : 'Leefbaar Utrecht heeft cam
pagne gevoerd door te schelden en aanvallen te 
richten op personen. Inhoudelijk stelt het niks 
voor. De winst hebben ze te danken aan het stem 

tegengevoel en aan de gigantische publiciteit. De 
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makke van de SP is geweest dat de afdeling zwak 
is. We hebben een goede campagne gevoerd - en 
daardoor onze derde zetel veiliggesteld-maar we 
zijn te weinig buitenparlementair actief geweest 
om te kunnen groeien. Wat we kunnen leren van 
Leefbaar Utrecht, is dat publiciteit werkt. Maar we 
moeten ons niet gek laten maken. Wij zijn geen 
partij die snel heel veel stemmen extra gaat halen 
door veel sensatie te schoppen. Waar we ons wel 
bewust van moeten zijn, is dat het belangrijk is om 
het verschil duidelijk te maken tussen de SP en de 
rest. Dat valt niet mee op lokaal niveau, maar dat 
moet wel. Terugkijkend denk ik dat onze campag
ne wat pittiger had kunnen zijn, dat we ons wat 
meer hadden kunnen afzetten tegen de rest.' 
'Bij verkiezingen gaat het om publicitaire aan
dacht,' stelt Lourenssen. 'Daar moeten wij ons op 
focussen en dus moeten we een hoop stennis ma
ken, kort voor de verkiezingen.' Tegenwerpingen 
van de anderen: 'Dat willen onze leden niet.' en 
·Pas op dat je niet de partij gaat aanpassen aan de 
media. ' 

Een beetje humor hoort erbij 

Welke onderdelen van de campagne zijn volgens 
de campagneleiders geslaagd, en wellicht een 
voorbeeld voor andere afdelingen? Ruers: 'We 
hebben zowel de lijst als het programma vastge
steld in openbare ledenvergaderingen die prima 
avonden waren. En we hebben volgens mij veel 
,gehad aan onze website. Die is in de aanloop naar 
de verkiezingen steeds meer geraadpleegd. We 
zorgden er ook voor dat hij elke dag nieuws te bie
den had. Volgens de analyse van de gemeenten 
hebben we opvallend goed gescoord onder jonge
ren. Dat is voor het eerst. En dat kan best samen
hangen met onze internetsite.' Lourenssen: 'We 
hadden een poster met als tekst Bedankt, Wilma. 
Wilma is een groot bouwbedrijf dat de wethouder 
bedankte voor een lucratieve opdracht voor het 
centrumplan. De mensen begrepen dat uitstekend. 
We hebben er veel reacties op gehad. Humor in de 
campagne is heel belangrijk.' Hagens: 'Wij heb
ben een prij svraag georganiseerd: wie raadt het 
aantal stemmen dat de SP krijgt. De prijs was een 
levensmiddelenpakket van 100 gulden. Op mark
ten deelden we kaartjes uit, die mensen meteen in 
een bus konden doen. We hebben er zo'n 250 bin
nengekregen. Allemaal mensen die letterlijk en fi
guurlijk even stil gestaan hebben bij deSP - en die 
we dus ook een andere folder konden meegeven. 
Ook het werken met kandidaten die een bepaalde 
groep aanspreken en daar in gerichte folders de 
aandacht op vestigen, is uitstekend bevallen.' Van 
Kekem : 'De tomaatsponsjes deden het weer uit
stekend. Het is belangrijk dat je iets hebt om af te 

geven. Dat valt op, laat de mensen even glimla
chen.' 

Om te groeien 
heb je ook een sterke afdeling nodig 

Alle betrokken raadsfracties hebben het - ook vol
gens buitenstaanders - prima gedaan in de afgelo
pen jaren. Buiten de raad ligt dat bij sommige wat 
anders. De Bilt: 'We halen het allemaal hijgend 
net.' Utrecht: 'De afdeling is erg zwak geweest 
de afgelopen twee, drie jaar.' Raalte: 'We hebben 
eigenlijk nu pas de mensen erbij gekregen om een 
echte afdeling op te zetten.' Wat is bij verkiezin
gen het belang van een afdeling die veel buiten de 
gemeenteraad actief is? 
Ruers: 'Standpunten die je in de raad inneemt, 
vertalen zich zelden of nooit in stemmen. Je moet 
het raadswerk wel goed doen, maar om te groeien, 
heb je ook een sterke afdeling nodig. Mijn tip voor 
de afdelingen die volgend jaar verkiezingen heb
ben, is dan ook: ga nu beginnen buiten de raad met 
actie voeren. ' Lourenssen: 'Acties zijn nodig voor 
de afdeling, maar niet om stemmen te winnen.' 
Hagens: 'Dat is moeilijk te meten. Maar een goede 
campagne houdt in dat je alles doet. Daar horen 
beslist ook acties bij.' Ru ers: 'Als je de acties niet 
voert, gaat het helemaal fout.' 

Tot slot een vraag aan Afdelingsteammedewerker 
Nico Heijmans die bij het gesprek aanwezig was. 
Wat haal jij uit de ervaringen van deze afdelingen 
voor de komende verkiezingsslag? 'Het worden 
volgend jaar natuurlijk andere verkiezingen, al
leen al omdat de schaduw van de Kamerverkiezin
gen van mei al duidelijk zichtbaar zal zijn. Maar 
wat ook dan geldt, is dat we een spraakmakende 
campagne moeten voeren. Even een krantje uitde
len en wat forums bezoeken is echt onvoldoende. 
lk denk dat Horst niet voor niets het beste uit de 
verkiezingen is gekomen. Die afdeling heeft het 
meest creatief campagne gevoerd: gericht op spe
ciale doelgroepen, met een lokaal actueel onder
werp en een prijsvraag. Ook hebben ze gezorgd 
goed in beeld te zijn. Zo'n aanpak verdient navol
ging. Ik raad afdelingen aan om flink te investeren 
en nu al na te gaan denken over hun campagne. 
Het is immers doodzonde om jarenlang hard te 
werken en toch bij verkiezingen de boot te missen , 
door een onzichtbare campagne te voeren. Be
langrijk is echt dat we niet alleen in ons normale 
werk, maar ook in de campagne duidelijk maken 
dat we anders zijn dan de rest. We moeten opval
len, eruit springen. Nog een conclusie is dat de 
invloed van Internet drastisch aan het toenemen is. 
Afdelingen doen er verstandig aan, ook daarmee 
rekening te houden in hun campagne.' • 

Spanning• 24 januari 2001 

~ 
~ tlTTT~-§'~~;;;;;; 

ffiïii1il 
VfRSPIUINC 
fllOISTfl 
NAAR Df 

fl!il 

l H I 
1\i !I 

111\ 
ï\\1 1\ 1\ 
\\\\\\\ I 1!11 .... . 

11 




