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De kans voor het CDA om blijvend nieuwe wegen in te slaan is 

ondanks de verkiezingsuitslag van 6 mei nog nooit zo gunstig ge

weest als nu. Er is een groot draagvlak bij zowel de huidige poli

tieke Ieider, Tweede Kamerfractie, partijbestuur als ook aan de 

partijbasis. Bijeenkomsten van Partijbestuur, fractie en Partijraad 

hebben dat herbevestigd. Belangrijk is dat uit het campagne-evalu

atierapport 'Nieuwe wegen in aanleg' blijkt dat ook aan de regio

nale partijbasis de brede steun voor de lijn van vernieuwing is blij

ven bestaan. De partijvernieuwing is daarmee stevig verankerd en 

onomkeerbaar. Het is zaak nu op dit fundament voort te bouwen. 

I 
n hct, over de campagne, zeer kriti

'>chc rapport wordt door de lokalc 

en .provinualc CDA-ge-,prekspart

ner<, cxplluet melding gemaakt 

van tevrcdenhcid over het 

nicuwc progran1n1J, de 
nicuwc ]i)<,t en de verbe

tcrde interne verhoudin-

gen. 

Voortbouwen betekent 

eer'>t ccn -,chcts maken 

van de huidigc '>ituatie en 

van de gewen<,te aanpa<,

...,ingcn. 

uit I<J'J5 luiddcn: vcrtrouwcn-,hcr-,tel 

tu<,<,cn top en ha-,i-, en partiJVCTnieu

wing. De vertrouwen<,~-clatie tu"en par

tijlcJding en partijha-,i-, i-, de atgelopcn 

jarcn <,terk verbctcrd. De 

harmonieuze slecr tijdem 

de can1pagnc. 111Z1Zlr nlc<.::r 

nog het grotc loblc 

draagvlak en de daaruit 

voortvloeicndc relatieve 

rust waarin de ingri)pcnde 

vernicuwing doorgcvocrd 

werd, illu-,treren dit. 

De e"cntie van dit partij-

Het beeld van het C:DA 

kent op dit moment twee 

gezichtcn Fncrzijd-, is in 

vcrnicuwing~procc<.., \VZh 

het aanpassen van het 

CDA aan de politick ge-
TJi\1. Helgers 

wijzigdc on1geving en de 

nieuwe ei<,en die daardoor aan de parti) de partij intern veel pmitiels bereikt. 

Andcrzijd'> i'> de partij extern verder 

vcrzwakt. De twee hooldopdrachten 

gcsteld werden. Zaken die 111 hct verlc

den van hct CDA a]<, automati'>che rc-

UlV7H'JH 



gcring..,rartij jarcnlang cHccticl warcn 

gcwcc<,t, hlckcn in de rol van oppmitic

rartij inccn<, contraproducticl 

lr warcn vier '-JKcrruntcn gclormu

lccrd. 

i\llcrccr'>t de lwodl,hllfl. Fen inhoude

lijkc hcrpmitioncring met <,chcrpcr gc

prol ilcerde keuze<, Via het Stratcgi'>ch 

Beraad met her raprort Ntcutoc tPCI}Ctt, 

P<illc ll'illlf<icn, vta hct gczin<,rapport /Jc 

PCrZ!PC<Jnt kcuzc Pl/11 Ncdcr/<ind en via hct 

vcrkiczing..,progran1n1a Si1mcHlcuc11 doc JC 

nicillllmt wcrd dczc liJn uitgewcrkt. 

Twccde srccrrunt hetrof de hoodsd"tfl

flns. I let invc'>leren in een nieuwe gene

ratie C:DA-hcelddragcr'>. Op aile Iron

ten is zichthaar dater srrakc i'> van cc11 

politieke gcncraticwi<,<,eling hinncn hct 

CD A. 

Het dcrdc <,pecrpunt hctrof de Pcrkoojl 

van hood.,char en hood.,chappcr<;. 

Door nieuw opgezet ondcrzock hc<,taat 

er hcter inzicht in de kiezer<,achter

gronden. Daar <,taat tegcnovcr dat het 

aanhorcn van de vooral nieuw gedcfi

niccrde kiezer<,<,cgmenten in I 'J'JR niet 

gelukt i,. Win'>l i' in elk geval dat het 

C:Di\ nu dutdeli)ke keuzc<, durlt tc ma

ken en nict Ianger via het o11twijken 

van gcprohlcerdc '>tandpunten icdcrcen 

te vriend proheert tc houden. 

De vicrdc prioriteit hetrof de lcdwon}il

ni:,olic. I)czc invc..,tcring i.._ naar huitcn 

het min<,t zichthaar gehlcven. Wcli'>

waar i'> de daling van hct lcdcnhe<,tand 

vanat I C)<)(J atgczwakt en wordt zeit, in 

I <J<JS weer lcdcnwimt gcboekt, loch 

hlijlt er reden tot zorg Nog '>laagt het 

C:DA er in, al'> cen van de weinige par

liJcn, om 11Ja'>l de he<,lumlijke lijn van 

raZtd"-- en ... tatcnlractic-, ook nog lTll 

vohvZtZtrdigc partijorgani ... aticlijn van lo-

kale- en regionale rartijbcsturen in 

<,land te houdcn. llij vccl andere par

tijen lijken deze be<;tuurlijke- en partiJ

organi'>atielijncn op lokaal niveau a! in 

elkaar te vloeien. /\1ct a!, ongcwen<;t 

gcvolg raad•dractie'> die hun cigcn vcr

kiczing<,programma's moeten <,chriJvcn, 

hun eigen can1pagnc n1octcn vocren, 

hun cigcn lcdcnvergaderingen moctcn 

organiseren. Een cnkclc partij heelt 

zelf., a! mocitc met hct rccrutcrcn van 

aspirant-raad-,leden' Nog kan het CDA 

onk deze kernfunctie vcrvullcn, maar 

ook de gemiddelde lcdtijd van de 

CDA-Icdcn wordt hoger, ondanks her

kcnbare inzet van grocpcn zccr gcnloti

vecrdc jongeren. Dankzij cen vcr

schijnsel als de (prc)VUT kan in een 

vrijwilligeNJrgani-,atic als hct CDA het 

ver<,chijnsel dat de gcncratic .10-45- ja

rigen nauwclijk-; nog gelegenheid vindt 

voor politick vrijwilligerswerk, opge

vangen worden. 

CDA en PvdA vergeleken 
Om de '>chcts van de huidige situatic 

compleet te makcn kan ccn vergelijking 

met ccn andere partij helpen Cclet op 

de gezamenlijke nedcrlaag in I 'JCJ4 ligt 

ccn vcrgclijking met de PvdA voor de 

hand. 

I )c ontwikkclingcn hinnen PvdA en 

C:DA vanat I 'J'J4 lijkcn spicgelheeldig. 

Het CDA i'> door de partijvernicuwing 

intern wc!i,waar vcr<;terkt, maar door 

de vcrkiczingsnederlaag extern vcr

zwakt. De PvdA is daarentegcn Jlli'>l ex

tern vcrsterkt, maar intern verzwakt. In 

hct jong<;tc nummer van SociillisHtc en 

I )cHtOUillic wijzc11 de PvdA-ers h-am 

lkckcr en Roos Venncij op de verder

gaandc crosie van de PvdA al'> rartijor

gani..,Jtic. lr zijn, naaq overeenkonl~

tcn, markante verschillen met ontwik

kclingen hinncn het CDA 
Zo i' in hct procc'> van vernieuwing 
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hinncn de PvdA de macht van gewc<;

tcn <;tcrk ingcperkt Zij -;peelden in hct 

verlcden cen hchoudcndc rol a\-; hct 

g1ng on1 rccrutcring van nicu\v hlocd. 
llij de laat-;te kandidaat<;tc\ling wa-; deze 

hcperkte rol duideliJk zichtbaar. het 

hogc rand-;tadgehaltc van de \ij<;t vcr

oorzaaktc vee\ gcn1or 111 de gcvv'C<..,tcn. 

In hct CDA droegcn de provincialc al

dcllngcn her procc<.., van vcrn1cu\ving. 

Ook d1t wa<; duidcliJk zichtbaar hi) de 

kandidaat-;te\1 ing 

In de !'velA i-; de tormelc partijh!i'rar

Lhlc vcrvangcn door inlorn1clc nctwcr

kcn. \)czc intorma\i-;cring van de 

macht rocpt hinncn de PvdA vee\ hi

tick op. In hct CD/\ J<; de pmitic van 

(])A ccn loutcrend proce-; van her

bronnJng en hcrpo-,itJoncring 

Ecn vcrnicu\ving<..,procc.., ovcrigcn"i dat 

in1mdde\-; grotcndee\-; in daden i-; om

gczct. Llit de lllternc PvdA-ana\y-;c 

blijkt dat vee\ van wat met het nodige 

aplomb were\ aangekond1gcl noo1t ten 

unvocr i;., gchracht. 

,'v\et de <;tart van het kahinet- Kok 1 

-;tokte de partljvernieuwing hinncn de 

l'vdA. lk comtatcer dat niet met lccd

vcnnauk. ccrdcr n1ct L'l'll tifld pu-gcvocl 

De intemc klachten over de WIJZC 

waarop de PvdA hct vcrkiczing<;pro

gramma op<;tc\de de campagne zdlccn 

gcricht op Kok. de ermic van de part!j 

a].., organt<..,atic hct ontWt!kcn van tun-

damentelc 1nternc di-;cu-;-Congre-;, Partijraad en 

l'anijhe-;tuur Jui-;t verdcr 

vcr-;tcrkt in hct rapport 

I hTkcnhoilr "'' dol}l'<li!rdit} 1 

Becker en Vermeij waar

-;chuwen de PvdA dat de 

partiJ mccr de tolllli<TI'Ililint} 

flOUlct n1oct vorn1cn ten 

opzichtc van de lractie 

Bczorgd <;tel\en ze dat de 

invloed van de pal'liJ hin

ncn de PvdA vcrdcr at-

Vernieuwing 

van de inhoud 

'ic. de ang<;t om hclcid-;

comemu-; te vcr-;toren. hct 

Z!Jll cvenzovelc puntcn 

van herkcnn1ng uit hct 

vcrkdcn van het C:[)A a\-; 

wint aan 

geloofwaardigheid 

als het CDA 
rcgcnng..,portlJ .t\11..,-..chicn 

kan hct zcll-; we\ nict an

dcr-; ,\\J<;<;chicn hicdt ai

leen de rclaticvc ruJmtc in 

de opp<hJtie ccn potcn

tiCic rcgcring<.,portlj kan-..cn 

weer partij van 

debat durft te 

worden. 
nccmt. [)c wijzc waarop in 

zcer klcine kring het l'vdA-vcrkiczing<;

progrJilllllZl \vcrd opgc..,tcld nocn1cn zc 

daarvoor exemplari-;ch Helaa-; wzh dat 

gccn lllLident aldu' de ,chriJV<:r<;. In het 

( :r )A lll1JC<;t vanat 1'!'!4 de impu\-; van 

inlwude\ijke vcrnicuwing daarcntegcn 

JUi<;t vanuit de partiJ komcn. In de vcr

\Vorring no de Z\varc ncdcrlaog hcbbcn 

vooral partij cnWeten-;chappclijk lmti

tuut via hct Stratcgi,ch lkraad en hct 

nicu\vc vcrkiczingsprogranllllJ de in~ 

houdclijkc kocr<; llltgc<;tippeld. Waar in 

de l'vdA gcen wezcnli1ke koer-;di-;uJ<;<;ic 

plaatwond, zeit-; hct actua\i-;cren van 

hct oudc uit i1J77 <;tammcndc hegimcl

programma werd uitge,tcld. -;tarttc het 

voor ingriipcndc oonpa-....,~ 

ingcn. \)it omkr<;trecpt nog cc11<; te

mccr de 110odzaak dat hct voor hct 

C[)A nLJ de tiJd i-; om bliJvcndc vcr

nicuwing door tc vocrcn' \k hcrhaal de 

opcning-;zin, de kam voor hct (J)A om 

hliivend nieuwe wcgcn in te -;\aan i-; 

nog nooit zo gun-.tig gcwcc-..t a].., nu! 

f let U )A zal opnieuw ccn acticplan 

voor de toekom<;t moetcn va<;t-;tcllcn. 

Welke prioritcitcn vraagt clczc hliJ

vcndc vcrntcuwing~ 

1 . Concretisering van inhoud 
en vernieuwing van vorm 
Fr i-; al vee\ hcrcikt op hct geh1cd van 

inhoudclijke hcrpmitioncring. maar de 



goede item'> moeten veel concrctcr in 

de praktijk worden vertaald. Zoal<, 

Wim I ketn1a11 opmcrkte "concrcct

heid, authcnticiteit en duidcliJkheid 

ZIJn trefwoorden waarmce je kiezer'> 

wint" l)c Tweede Kamerfractie moet 

hier kidend in zijn Daarhij kan de 

tractie nadrukkell)k <,amenwerking zoe

ken met het WetemchappeliJk In,tituut 

en de portijorgoni'-lotic. 

Vcrnicuwing Vtlll de tnhoud \Vint oan 

geloofwaardighcid a!, het C!)A weer 

parti1 van dehat durft te worden. Een 

parttj waar ook ruin1tc i-. voor htndu

mentelc cultuurkritiek op de architec

tuur va11 de <,amcnlcving. Ook hi1 de 

vorigc ccuwwi-,'->cling wa..., de chri....tcn

dcnlocratic ccn hcwcging n1ct tunda

mentelc knt1ek op de architectuur van 

de toen ongehreideld kapitali'>ti'>che 

Lnaal'>chappiJ Dat vcrci'>l dehat waarin 

het C:!)A zichzclf uitdaagt Dat vcrci'>t 

zelfhewu<,te deelnamc aan puhlieke di'>

cu"ie'> via mcd1a. Aileen zo kun 1e de 

polit1eke agenda mcde hepalcn. De 

waardcring voor de maat'>chappeli,ke 

analy'>C'> en cohcrcnte tockom'>lvi'>ie'> 

van het (_I)A "' groot. Tevccl hlijven 

deze '>tandpunten echter opgc<,loten in 

cigcn knng. zc worden !outer intern 

gecon'>tllllccrd. Openharc dehattcn 

over actuclc onderwerpen moetcn in de 

toekom'>t dezc Cl )i\-vi'>ie'> verder aan

'>l hcrpen. Dat vraagt aanhorcn van 

nieuwe netwcrken. Netwerken van kri

ti<,che wctemchappcr'>, organi<,atic'> e11 

<..,chrijvcr<., ()pzct en vorn1gcving van 

C:l );\-hqcenkom<,ten moeten hierhq 

tltln-..luitcn. 

Len dcrgeli1ke kcuze zal door <,ommige 

c:J)i\-er'> vanaf de kantlijn met ketel

muziek hegelcid worden. (J )i\-cr<, die 

wctgctTn tc crkcnncn dot de \Vijztgin

gcn van de Nedcrland'>e pol1t1eke ver

lwudingen llJ I 'J'J~ delinitic! zipl I )ic 

de ovcrtuiging hehhen dat het c:l );\ 

())\I-S 11S 

opnieuw de vanzelt,prekende macht'>

lactor in de Ncderland'>c politick kan 

worden en de politickc attitude koc<,le

ren die daar hij hoort Ook ketelmuzick 

van men'>cn die zullcn prohcrcn her 

C!)A in achterhaalde politiekc '>Jahlo

ncn tc pcr-..cn. I )tc gccn wcg we ten n1ct 

de n1euwe polit1eke <,cheid,lipl tu<,<,en 

gemecn,chap'>denken en individuali'>

nlc. (~ccn \Vcg wctcn n1ct vcrzct tcgcn 

voortgaandc cconon1i-.;cring van de '-.Zl

nlcnlcving. f)ic gccn wcg wctcn n1ct de 

<,ociaal-traditionele C:DA-kocr'> in het 

gcdatecrdc linh-rcchts<,chema. Ook 

hinncn de partij zal deze geprofilecrde 

concret!'>ering van 111houd en vernicu

wing van vorm ,Jikken zipl, vcrtrouwd 

al'-1 n1cn nog i~ aan hct n1iidcn Vdll con

tlicten, hct tcchnocrati'>eren van maat

<,chappelijkc di'>CLI'>'>ie'> en hct zoekcn 

van con<,en'>U'>. 1\lct deze begrijpelijke 

reactic client rckening gehoudcn te 

worden, tcgelijk mag deze voorspelhare 

reactic hct procc<, nict vcrtragen ot 

blokkeren. 

2. lnvesteren in de 
ledenorganisatie 
l'olitieke partiJen vormen het hart van 

de democratic. In ti)clcn van nood hlijkt 

cen vitalc lcdcnorgani'>atic onmi'>haar 

voor her<, tel. Dat i'> in I<)<)~ en de jaren 

daarna ook gehlcken. Het hdmaat'>chap 

van hct C:DA moct een cllcctieve ma

nier zijn om maat'>chappelijke invlocd 

uit te odcncn. l:cn partij waar maat

'>chappelijkc hctrokkenheid omgezct 

kan worden in politickc dadcn. Dar 

vraagt een partijcultuur die hcrkcnhaar 

en open is, gericht op maat<,chappeli)kc 

actic en gcricht op participatic van lc

clcn. Tcvccl i'> de Nedcrland'>c politieke 

cultuur gekcnmcrkt door ccn zekere 

ge'>lotenheid met eigcn interne code'>. 

De cultuur i'> teveel gcricht op hc'>luur

liJke procedtiiT'> Tevccl i'> participatie 
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slcchts mogclijk door lcden in tc pa"cn 

in hc:t keur-,\ijt van de hc:staandc: partij

structurcn. l'artijc:n hieden in kite maar 

ccn route aan 0111 politick actid tc: wor

den. De route van activitcitc:n via de lo

kalc hc'>tuurlijkc: lijn 

In dit vcrandc:ringsprocc:s is hct van he

lang c:c:n paradoxale ontwikkc:ling hin

nc:n het CDA te ondcrkc:nnen. Waar na 

I CJ'J4 de lokalc partijbasts diendc: a is 

aanjt~gcr en dragcr van vcrnicuwing op 

landelijk nivc:au, lijkt die situatie nu 

omgc:keerd. lnmiddels is de vc:rnieu

wing landelijk stcvig gc.{mplcmenteerd 

en hebhc:n vee\ lokale atdelingen 

moeite het tempo hij tc: houden. Vee\ 

aandacht muet dan ook hesteed wor

den aan hc:t scheppen van voldoendc: 

draagvlak In cen vrijwilligc:rsorganisa

tie ligt de halans tussen draagvlak en 

slagvaardighc:id in een verandc:rings

proces anders dan in een prokssionelc 

organisatie' Tot slot is van helang het 

proces niet te Iaten verzanden in ec:n 

structuurdi-,cussie over statuten. Het 

gaat over cultuur en niet over structuur. 

!-let investcren in de lcdenorganisatie 

zal vee\ inzet en tijd vragen. Deze prio

riteit i<, hovendicn vee! minder spc:cta

culair dan de c:c:rste, maar ahsoluut on

mishaar als lange termijninvestcring 

voor ecn gczondc n1a~"ialc vrijwi\ligcr"i

organisatie als hct C:DA. Her CDA is 

de grootste lokalc partij van Nederland. 

Dar schept mogelijkhedcn om ec:n par

tij dichthij mc:nsen tc ziJn Hct CDA 

moet die kans pakken. 

3. Communicatie 
Her vaste kernc:lcctoraat hij aile poli

tic:ke parti)en necmt at. het aantal zwc:

vende kiczc:rs stijgt. Dit stelt in de toe

komst hogerc eisc:n aan de commu

nicatie met kiezers, vanzcllsprekend

heid van keuzcs vc:rdwijnt immcrs. 

Het C:DA kan niet zoals ec:n commer-

cieel hc:drijt zijn productc:n voortdu

rend aanpassen aan de wensc:n van de 

markt. /c kunt accenten vc:rlcggen, 

maar het C:DA hll)h ee11 'aanhodge

stuurde organisatie' Dit stelt aparte c:i

"icn aan de con1n1unictJtic, want vitJ vcr

ktezingen operecrt her CDA in ec11 

nadrukkelijk 'vraaggcstuurde markt' 

Door de vcrsnippc:ring van hc:t aanhod 

hc:staan echte massamc:dia nic:t mc:er 

Wc:lk TV-programma ot krant dan ook, 

hc:t bcrc:ik komt nic:t mec:r hoven de 

15'){, uit. Om een grote groep tc: herei

ken zul je du<, vee! meer moeten doen 

dan pakweg 15 jaar geledc:n 

Zonder vreugde constatcer ik dat 

imago vaak helangrijker is dan lcitc:lqke 

kcnnis van zaken als het gaat om hc:t 

maken van keuzes door burgers. C:om

municatie is hierin onmishaar 

Dc:ze korte analyse dic:nt tcr onderstrc

ping van hct helang van ellcctievc: 

communicatie als aparte prioriteit. Zo

wel intern naar de lcden als extern naar 

de kiezcrs. Het CDA zalmoetc:n invc:s

teren in het gc:hn11kmaken van mo

derne datahestanden, nieuwe media en 

relaties met hc:staande media 

Samenvattend 
De vernic:uwing moc:t de komc:nde pe

riode h\ijvend uitgc:houwd worden. 

l'artijlciding en basis willcn het. De 

onl"itandighcdcn zijn gun"itig. 

Concrctiserc:n van inhoud en vc:rnieu

wc:n van vorm, invesrerc:n in de lcden

orgtJnisatic en con1n1unictJtic zijn duar

toc de m1ddelcn. 


