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Wisselende geluiden 
over districten op 
regioconferenties 

Op vijf regioconferenties is onlangs gepraat over 
Van wens tot werkelijkheid, het stuk waarin het 
Partijbestuur de balans opmaakt van de periode 
sinds de congressen van 1999. Als de voorstellen, 
waarmee de notitie eindigt, worden overgenomen 
dan worden regioconferenties een traditie, die de 
districtsvergaderingen voor een deel moet vervan
gen. Afgaande op de reacties tijdens de regioconfe
renties is die aanpassing van de organisatie echter 
nog geen gelopen zaak. 

'Vanwege de geconstateerde problemen rondom 
de districten, heffen we de bestaande districten 
op,' aldus een voorstel in 'Van wens naar werke
lijkheid'. De notitie geeft ook aanbeveli ngen voor 
de vervanging van de taken die nu bij de districten 
liggen . Het Afdelingsteam neemt een deel d,aarvan 
over, er zal meer tussentijdse afstemming moeten 
komen tussen de afdelingen buiten reguliere ver
gaderingen om, en verder moeten de regioconfe
renties voorzien in leerzame contacten met andere 
afdelingen in de regio. 
Tijdens de conferenties van november werd uit
voerig ingegaan op het bestaansrecht van de dis
tricten. Hans van Hooft jr. vertegenwoordigde het 
Partijbestuur en nam de behandeling van het on-
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derdeel districten voor zijn rekening. 'De dis.cus
sie over de districten verloopt heel wisselend,' 
vertelt hij . 'Ik merk dat de wens om de districten 
wel of niet af t~ schaffen vaak afhangt van het 
functioneren ervan. Afdelingen in districten die 
goed lopen, hebben de neiging om voor behoud te 
pleiten. In de districten die niet goed functioneren 
wordt daar in de regel anders over gedacht. ' Tij
dens de regioconferenties wezen afdelingsvoorzit
ters erop, dat de districten een gelegenheid bieden 
om ervaringen uit te wisselen. Zij waarschuwden 
ervoor om vooral niet het kind met het badwater 
weg te gooien . Tegenstanders van de districten 
stelden daar juist tegenover dat de districten vol
gens hen niets toevoegen. Van Hooft: 'Het partij
bestuur heeft aandachtig geluisterd naar alle argu
menten die naar voren zijn gebracht. Op basis 
daarvan komen we met een definitief voorstel. 
waarover de Partijraad, dat wil zeggen de bijeen
komst van alfe afdelingsvoorzitters plus het Partij
bestuur, op 16 december een beslissing neemt. ' 
Andere punten die tijdens de regioconferenties 
uitvoerig ter sprake kwamen, waren thema's als 
Internet, de verspreiding van informatie via e-mail 
en de wijze waarop de afdelingen aan de slag zijn 
gegaan met de afspraken van het achtste congres. 
Van Hooft: 'Belangrijk is dat afdelingen op de re
gioconferenties inspiratie kunnen opdoen uit de 
wijze waarop andere afdelingen zaken aanpakken. 
Bijvoorbeeld door te werken met een grote Ketn
groep, of door de scholing te gebruiken om nieu
we mensen aan te trekken. In een aantal afdelin
gen loopt dat uitstekend. Meer politieke discussie 
in de afdeling vergroot de betrokkenheid van de 
leden, zo blijkt. ' 
Voldoen de regioconferenties aan de verwachtin
gen? 'Wat mij betreft zeker,' zegt Van Hooft. 'De 
conferenties zijn een veel breder platform dan de 
districtsvergaderingen. Alle kaderleden discussië
ren mee, iedereen wordt erbij betrokken en regel
matig kom je verrassend nieuw talent in de afde
lingen tegen.' • 
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