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Overdragen van kennis 
en het stellen van normen 
binnen de partij 

Oktoberweekenden 
zijn leerzaam 

In 25 jaar tijd heeft de SP een enorme hoeveelheid ervaring 

opgedaan. Maar desondanks hebben veel 'jonge' afdelingen en 

kaderleden het gevoel dat ze in het diepe gegooid worden en zelf 

opnieuw allerlei wielen moeten uitvinden. Om hier wat aan te doen 

zijn er - verspreid over het land - vijf 'oktoberweekenden' georga

niseerd. Van elke afdeling zijn daar twee kaderleden, waaronder de 

voorzitter, in een stoomcursus 'bijgepraat'. De cursussen worden 

geleid door partijvoorzitter Jan Marijnissen. Met hem maken we 

de tussenbalans op na drie weekenden. 

' Volgens mjj gaan de weeken

den wel goed. Ik merk in ieder 
geval dat ze heel leerzaam ge
vonden worden. In de pakweg 
24 uur dat we bezig zijn , wor

den de mensen een hele hoop 
wijzer gemaakt. Niet all een de 
ve le deel nemers die relatief 
nieuw zijn in de partij steken er 

veel van op, ook van de ervaren 
kaders hoor ik dat ze het leer
zaam vinden om de zaak nog 

eens compact en met voorbeel
den op een rij gezet te krij gen. 
Voor de weekenden hebben we 
dri e doelen geste ld: kennis
overdracht, discuss ie om de af-

stemming in de partij te vergro

ten: te. bevorderen dat we over 

belangrijke zaken hetzelfde 
denken en het stell en va n nor
men. Over dat laatste: het zijn 
scholingen voor onze káder
leden. Het is van het grootste 
belang dat zij duide lijkhe id 
hebben over een aanta l normen 
di e hun waarde voor de partij 
bewezen hebben.' 

Wat hoop je dat de deelnemers 
aan de weekenden vooral bij
blijft? 
'Marijni ssen: 'Dat het van het 
al lergrootste belang is om ken
ni s op te doen: via scholingen, 
door de actualiteit te volgen en 
noem maar op. Als tweede dat 
het belangrijk is ervaring op te 
bouwen door zélf dingen te 

doen. Dat is noclig om gezag 
binnen de afdeling te verwerven 
en om het goede voorbeeld te 
kunnen geven. En als derde dat 
je zonder enthousiasme niets 
kunt bere iken en niemand kunt 
overtuigen.' 

Wat voor vervolg komt er op de 
weekenden? 
'Met de informatie van de 
weekenden gaat een team aan 
het werk om scholingsmateri aal 
te maken voor gelijksoortige 

weekenden di e we volgend jaar 
organi seren voor álle kader
leden. Dat wordt zeg maar de 
kaderschool van de SP. Daar
naast komen er volgend jaar 
nieuwe oktoberweekenclen, 
voor dezelfde mensen als nu . 
Wat ik zelf geleerel heb van de 
weekenden? Wel, dat de partij 
op het congres van l mei een 
heel wij s bes luit heeft genomen 
door te bepalen dat het hoog tijd 
was om de afdeli ngen een kwa
liteitsimpu_l s te geven. De week
enden, maar ook de scholingen, 

het afde lingenondersteuni ngs
team dat eraan komt en de ver

sterking van de fin anciële mid
delen: heel belangrijk dat we 
daartoe bes loten hebben. De af
de lingen zijn de zintuigen en de 
ledematen van de partij , zeggen 
we. Dat moeten ze weer hele-
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maal worden, in alle opzichten. 
Ook is mij nog eens duidelijk 

geworden hoe di vers de afdelin
gen zijn. Sommigen hebben ze 
zaken goed op orde, bij andere 
moet nog een hoop gebeuren. 

Heel goed is dat nu de norm ge
ste ld wordt, zodat iedere voor
zitter weet wat er van hem ver
wacht word t. 

Nog een conclusie is dat de dis
tricten de afgelopen tijd onvol
doende gefunctioneerd hebben. 
Dáár had de di scussie gevoerd 
moeten worden die nu op de 
weekenden plaatsvindt. De di s
tricten moeten door de tijd heen 
zorgen voor kenni soverdracht. 
Dat is onvoldoende gebeurd. 
Verder ervaar ik de weekenden 
als buitengewoon aangenaam. 
Het is heel plez ieri g om de gele

genheid te hebben eens ui t
gebreider kenni s te maken met 
de voorzitters en nog iemand 

van de afde ling. En als laatste: 
ik merk dat de inzet om er iets 
van te maken heel groot is. En 

dat doet me goed.' • 




