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en soms wat hardhandig , 
Vijftig nieuwe afdelingen erbij binnen twee 

jaar. Dat is het ambitieuze streven van het 

Afdelingsteam. Veel? Moeilijk? 'Nee, maar 

beginnende afdelingen moeten vooral niet te 

hard van stapel lopen,' zegt Ni co Heijmans van 

het Afdelingsteam. Ervaringen uit afdelingen 

die nog steeds het stempel 'nieuw' dragen. 
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De SP in Venray is sinds sep

tember 1999 een erkende afde
ling die meteen voortvarend aan 
de slag g ing. Het eerste wapen
fe it lag al snel op tafe l: het 
Zwartboek Diftar (per kil o beta
len voor hui svuil). Daarna ging 
het wat minder. 'We hebben ons 
toch wel op de hoeveelheid 
werk verkeken en daar is een 
aantal mensen wel van ge
schrokken,' bevestigt afde lings
voorzitter Michelle Stevens. 
' Het zwartboek bleek meer tijd 
in beslag te nemen dan we 

gedacht hadden ; we moesten 
veel dingen uitzoeken bij de 
gemeente en bovendien waren 
we drie keer in de week op pad 
om handtekeningen op te halen. 
Daarbij kwam nog eens het 

gewone afdelingswerk en lande

lijke dingen, zoal s Alles Kids? 
en de ledenwerfcampagne. We 
gingen te enthousiast van start.' 
Eén en ander had tot gevo lg dat 
de afde ling niet echt de tijd 
kreeg om aandacht te besteden 
aan het ledenpotentieeL Met 
name nieuwkomers vonden 
zodoende niet gemakkelij k hun 
weg naar en in de afdeli ng. 
Volgens Nico Heij mans zijn 
jonge afdelingen vaker geneigd 

om in hun enthousias me te vee l 
hooi op de vork te nemen. 'Je 
gaat dan stressen, er komen ir

ritat ies over de dingen die niet 
lu kken en dat gaat uiteindelijk 
a ll emaal ten koste van wat je 
als afde li ng beoogt.' 
Stevens: 'E n daardoor ontston-
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den er ook problemen onder de 
e igen mensen; dat had ik niet 
verwacht. Er stapten zelfs men
sen op. Ik denk dat dat allemaal 
voorkomen had kunnen worden 
als we vooraf beter de tij d geno
men hadden om te kijken wat 
voor vlees we qua ledenbestand 
in de kuip hadden. De ledenwer
ving verliep niet slecht ; a lleen 
wilden er maar een paar echt 
actief worden.' 
Bert Copier van de SP in Leer
dam (s inds een jaar erkend, 84 
leden) meldt dat ook zij n afde-
1 i ng nog steeds moei te heeft met 
het vinden van actieve leden. 

'We bellen regelmatig met onze 
leden, maar slec hts weinigen 
voelen zich geroepen om echt 
actief te worden. Dan komt het 
dus te lkens weer neer op dezelf
de mensen.' 

Investeer in je nieuwe 
mensen. Dat loont 

' lk denk niet dat het genoeg is 

om leden alleen te bellen als je 
ze nodig hebt,' reageert Heij 
mans. 'Je moet daar als afdeling 

echt tijd in investeren. Een af
spraakj e met ze maken en bij ze 
op bezoek gaan. Laat ze maar 
eens rustig vertellen wat hun 

drijfveren zijn en wat ze van de 
SP verwachten. En als er gefol-



derd moet worden, stuur ze dan 

niet meteen met 3000 stuks op 

pad. Ga na afloop met z' n allen 
bijvoorbeeld ergens iets drin
ken; dat soort dingen schept een 
band. Of nodig ze uit voor een 
bestuursvergadering. Het kost 
allemaa l wat tijd , maar het loont 
zich. fk weet zeker dat eLke af
deling 20 tot 25 procent actieve 
leden kan hebben.' 
De ervaringen in Valkenswaard 
(medio ' 99 erkend, circa I 00 le

den) bevestigen deze v1s1e. 
Voorzitter Hans Janssen: 'We 

hebben hier een groep van een 
man of 35 die altijd klaarstaat 
voor de afdeling. Wij zoeken de 

m~ren op en we pruren o~r 
Valkenswaardse zaken . We ge
ven daarbij een signaal af aan 
nieuwe leden, zo van: 'Wij wil
len écht iets veranderen.' Als je 
goed met mensen praat en de 
tijd voor ze neemt, trek je ze ge
makkelijker over de streep.' 

Meedoen aan 
raadsverkiezingen? 

Niet te snel! 

Tijdens de verkiezingen van 
1998 schoot de Schiedamse SP, 
net een goed jaar erkend, in één 
klap naar drie raadszetels. De 

dadendrang die de afdeling in 
de raad gebracht had, werd 
vervolgens ook dáár ten toon 
gespreid: al snel lag er een 
initi atiefvoorstel op tafel dat 
overigens net zo snel door de 
gemeenteraad werd afgescho-

ten. 'Achteraf hadden we dat te 

snel gedaan,' erkent fractievoor
zitter Yorick Haan. 'Er zat maar 

een jaar tussen oprichting en 
verkiezingsdeelname en dat was 
wel wat kort. Maar we hadden 
een hechte groep die vanaf het 
begin heel realistisch met de 
zaak bezig is geweest. Boven
dien was de steun van de dis

trictsvoorzitter goed en had een 
aantal mensen bij ons al het een 
en ander van moederafdeling 
Rotterdam meegekregen. We 
hebben ons aanvankelijke ge
brek aan ervaring dus nog aar
di g op weten te vangen.' Toch 
raadt Haan beginnende afdelin

gen aan om niet hals over kop 
aan verkiezingen mee te doen. 
' Je krijgt dan nauwelijks kans 
om je afdeling uit te bouwen 

want te gelijkertijd moet je ook 
je raadsfractie opbouwen. Dat is 
eigenlijk te veel. Door de aan
dacht van de media, word je als 
afdeling bovendien afgerekend 
op het functioneren van de frac
tie: zowel in positieve als in ne

gatieve zin. Dus is het belangrijk 
dat de fractie staat als een huis.' 
Heijmans: ' In het verleden na
men wel vaker afdelingen veel 
te vlug deel aan verkiezingen. 

Dat heeft wel eens problemen 
opgeleverd, ja. Afdelingen moe

ten eerst een goede basis hebben 
en zorgen dat ze een eventuele 
raadsfractie van munitie kunnen 
voorzien. I.n Schiedam ging het 
allemaal nog goed. Maar over 
het algemeen mag de prioriteit 

van een jonge afdeling nooit de 

gemeenteraad zijn, maar moet 
zij zich afvragen: 'Hoe wortelen 
wij in de samenleving?' 
De afdeling Val.kenswaard be
sloot niet mee te doen aan de 
verkiezingen van 1998. Janssen: 
'We waren toen als afdeling net 
een half jaar in oprichting. Er 
was weliswaar een afdelings

bestuur, maar op dat moment 
was nog niet genoeg duidelijk 
waar we precies stonden en 
waar we naar toe wilden. We 
vonden het belangrijk om dat 
eerst op een rijtje te zetten. Bij 
de verkiezingen zouden we mis
schien twee zetels kunnen ha
len. Dat zou betekenen dat twee 
mensen zich veel minder met 
andere afdelingszaken bezig 
konden houden . Ook dat wilden 

we niet.' Valkenswaard bewees 
inmiddels dat je ook zonder 
raadsfractie uitstekend aan de 
weg kunt timmeren. De afdeling 
deed buurtonderzoek, hield 
huuracties en organiseerde een 
multiculturele SPeeldag, die dit 
jaar in een uitgebreide vorm op
nieuw zal plaatsvinden. Wat nu 
als je - ook al doordat je niet in 
de raad zit - weinig onderwer

pen vindt om je mee bezig te 
houden? Haan: 'Je kunt ook lan
delijk materiaal gebruiken als je 

zelf niet zo snel iets te melden 
hebt. Bijvoorbeeld de Alles 
Kids?-campagne. Landelijk ma
teriaal vormt vaak een soort ske
let, waaraan je allerlei acties aan 
kunt ophangen.' Copier: 'Wij 
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De afdeling Valkenswaard 

organiseerde vorig jaar een 
SPeeldag met allerlei activi
teiten voor álle kinderen 

hebben daarbij steeds de steun 
gehad van onze districtsvoor

zitter, die ons ook helpt met idee

en en praktische tips voor acties. 
Zo hoeven we niet telkens het 
wiel opnieuw uit te vinden.' 

En dan is er altijd nog 
de districtsvoorzitter 
en het Afdelingsteam 

Janssen bevestigt de rol die de 
districtsvoorzitter kan spelen. 

'Districtsvergaderingen moeten 

geen mededebngsuurtjes zijn, 
vind ik. De districtsvoorzitter 

moet met de afdelingsvoorzitters 
onderwerpen bespreken die in 
het district spelen, zodat er actie 
ondememen kan worden. Ik vind 

dat dat in ons district de afgelo
pen tijd te weinig is gebeurd. En 
dat is jammer, want er is genoeg 
te doen.' Heijmans: 'De districts

voorzitter moet als sparring
pmtner voor de afdelingsvoorzit
ter fungeren: hij moet hem be
vragen, adviseren, zekerheid ge
ven, wapenen en hem leren te an
ticiperen. Dat gebelllt allemaal 
nog te weinig, maar hieraan 

wordt gewerkt. Onlangs nog is er 
een scholingsdag geweest voor 
alle districtsvoorzitters ' . 
Het Afdelingsteam toert mo

menteel langs alle afdelingen 
om te weten te komen wat er 
speelt. 'Wij willen weten wat 
we voor jonge afdelingen kun
nen betekenen. Dat kan zijn bij 
specifieke problemen, maar ook 
bij het organiseren van scholin
gen en noem maar op. Ik raad L 

afdelingen dan ook aan voora l 
eenjaarplan te maken. Dat is be
langrijk, omdat de afdeling hier

in naar zichzelf kijkt. Waarm 'f' 
zijn we bezig en hoe dan we { 
Wat zijn onze sterke en zwa, 
kanten en waar liggen on 
prioriteiten? Wij van het Afd, 
lingsteam willen dat allemaa, 
graag weten , zodat we samen 
met de afdeling kunnen kijken 
waar hulp nodig is.' e 
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