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''Waarheen leidt de weg?'' 

D e vraag "waarheen leidt de weg" stellen de meeste mensen 
zich alleen wanneer ze daartoe worden opgeroepen door 

Mieke Telkamp en zij eigenlijk terug moeten kijken op het leven 
van de onlangs overledene. Maar D66'ers kunnen er maar geen 
genoeg van krijgen. De redactie van Idee riep er onlangs zelfs iets 
chiquer toe op door het thema 'Quo vadis' te kiezen, typisch D66 
naar mijn mening. De reacties van veelleden zijn overweldigend 
en voor mij als net gekozen voorzitter van de partij is dat een 
enorme stimulans. Ieder pakt het probleem op zijn eigen manier 
aan, maar als rode draad door alle bijdragen lees ik: toekomstge
richtheid, vernieuwing, maar vooral de oproep onszelf te blijven. 

Met scherpslijperij of wij nou liberaal, sociaal of 
progressief liberaal zijn kan ik niet veel. Gelukkig is 
D66 geen partij, die naar de boekenkast grijpt als 
een probleem zich voordoet om hapklare oplossingen 
te vinden vanuit een ideologie. D66-ers zijn vooral 
pragmatisch. G.H. Baudet stelt in zijn bijdrage dat 
D66 vooral staat voor "respect voor ieders persoonlij
ke eigenheid", met andere woorden 'Quo vadis' dat 
beslis je zelf. 
Veel schrijvers hebben de gelegenheid aangegrepen 
om een uitgebreide beschouwing te geven over het 
bestaansrecht van de partij. Hoewel ik beschouwin
gen "hoe het zo gekomen is" interessant vind, ben ik 
toch vooral op zoek naar nieuwe politieke thema's en 
een bij deze tijd passende manier om ze vervolgens 
voor het voetlicht te brengen. Ben Jager laat het 
marktdenken prevaleren en ziet de boodschap als 
product, terwijl Bert Altenburg de wijze van commu
nicatie centraal en daarbij terecht het internet beter 
wil benutten. Het meest concreet rond de thema's 
zijn Frans Pagen (Onderwijs) en Gerrit Bosch, die 
zelfs antwoorden op vele onderwerpen (van Minima 
to Globalisering) neerzet. 

De komende verkiezingsweken, maar vooral daarna 
zal D66 weer veel discussies gaan voeren. Wat mij be
treft wat minder naar binnen-, maar vooral naar bui
tengericht D66 heeft standpunten, maar vooral ook 
stijl. De nuance zal vanzeifin de politiek terugkeren 

Effectief Communiceren 

en daarmee ook onze toekomst. Het artikel van Menno van der 
Land geeft al een mooi voorproefje op zijn binnenkort te verschij
nen boek over dé partij. vooruitkijken is belangrijk maar genie
ten van dat wat achter ons licht veel leuker. 
Tot slot raad ik vooral het stukje van Gea Wijers aan "De Pauze
knop". Even stilstaan en nadenken is iets wat vooral in de decem
berweken niet vergeten mag worden. + 

Alexander Pechtold 
Voorzitter D66 

De training 'effectief communiceren' behandelt de 5 belangrijkste communicatieve processen. Deze processen gelden in alle situaties 
waar mensen met elkaar in gesprek zijn: het debat, de vergadering, het tweegesprek, de onderhandeling etc. De mate waarin je vaar
dig bent in deze processen te herkennen en te hanteren bepaalt vaker je succes dan je zou vermoeden. Op alleen je inhoudelijke kennis 
kom je er niet! 

Tijdens de training maken de deelnemers kennis met deze processen én oefenen zij vaardigheden in het hanteren er van. Onder bege
leiding van de ervaren trainer (zes jaar trainer/adviseur voor management endrectie in de non-profit sector) wordt de 'lastige situatie' 
van iedere deelnemer besproken, geoefend en geevalueerd. De praktijk staat dus voorop! 

Voor meer informatie: d.lous@d66.nl 
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