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I. SECTOR POLITIEK/ BESTUUR 

Partijbestuur 
De belangrijkste taken van het Partijbestuur zijn, conform artikel 33 van de Statuten: 

de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de leden van Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en van het Europees Parlement; 
het opstellen van ontwerp (model)-programma's ten behoeve van verkiezingen van 
vertegenwoordigende lichamen; 
de zorg voor het beheer van geldmiddelen en eigendommen van het CDA. 

Samenvattend gaat het om: Het geven van leiding aan alle politieke en organisatorische 
activiteiten van en binnen het CDA. Hieronder valt onder meer de voorbereiding van de 
Partijcongressen, de kandidaatstellingen en de jaarrekeningen en begrotingen. 

Het Partijbestuur is in 2005 zeven maal in een reguliere vergadering bijeen gekomen. In 
beginsel zijn de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de 
delegatie in het Europees Parlement bij de vergaderingen van het Partijbestuur aanwezig. 
Meermalen is uitvoerig van gedachten gewisseld over de standpunten en de positie van onze 
partij. Een belangrijke rol daarbij spelen de signalen uit het land die de leden van het 
Partijbestuur onder andere vanuit de afdelingen ontvangen en die tijdens de vergaderingen 
naar voren worden gebracht. Vanzelfsprekend vormden ook de voorbereidingen van de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 een belangrijk agendapunt, evenals het 
Jubileumjaar 2005. 
Het Partij bestuursweekend in juni, waar de leden van het Partijbestuur, de leden van de fractie 
in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de delegatie in het Europees Parlement en de 
bewindspersonen voor zijn uitgenodigd stond in het teken van de discussie over de zgn. kloof 
tussen burgers en de politiek (mede naar aanleiding van de uitslag van het referendum op 1 
juni 2005) en 25 jaar CDA: terugblikken en vooruitzien op de verantwoordelijke samenleving. 

Dagelijks Bestuur 
Krachtens artikel 35 van de statuten heeft het Dagelijks Bestuur met name tot taak: 

de dagelijkse leiding van alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen het 
CDA; 
de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van het 
Partijbestuur; 
het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het Dagelijks Bestuur 
namens het Partijbestuur optreedt; 
het bijeenroepen van het Partijcongres, hetzij schriftelijk, hetzij door oproep door middel 
van een partijorgaan. 

Het Dagelijks Bestuur is naast de vergaderingen voorafgaand aan die van het Partijbestuur in 
2005 twaalf maal in een reguliere vergadering bijeen gekomen. Vaste onderdelen op de agenda 
van het Dagelijks Bestuur zijn de voorbereiding van de Partijbestuursvergaderingen en de 
politieke actualiteit. Daarnaast houdt het Dagelijks Bestuur zich bezig met de partijfinanciën, de 
ledenontwikkeling en het personeelsbeleid. 

Het Dagelijks Bestuur kende in 2005 de volgende samenstelling: 
Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-VIiegenthart, partijvoorzitter 
ir. J.L.M. Mandos, 1e vice-voorzitter 
Mevrouw drs. C.J. Dekker, 2e vice-voorzitter 
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Mr.drs. J.C. de Jager, penningmeester 
dr. H. Bleker, bestuurlijk secretaris 
Mev. drs. S.C. van Haaften-Harkema, lid 
R.P.A. Migo, lid 

Naast de reguliere werkzaamheden is het Dagelijks Bestuur verder gegaan met het 
intensiveren van het debat binnen de partij en heeft daarbij vooral de inbreng van onderop 
willen versterken. Daarnaast heeft het stappen gezet die kunnen bijdragen aan het 
vitaliseren van de afdelingen. Eveneens is door het Dagelijks Bestuur veel tijd geïnvesteerd in 
het verbeteren van de communicatie, bijvoorbeeld door middel van het houden van de actie 
'het CDA komt naar u toe', het breed verspreiden van fractieflitsen en het toevoegen van 
extra informatiekaternen aan het ledenblad. Tevens is er een start gemaakt met het opzetten 
van een permanente campagne waarvoor een permanent campagneteam is gevormd. 

Toetsingscommissie 
Ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling of een zodanige belasting van de 
betrokken persoon, is aan de Toetsingscommissie de beoordeling van cumulaties van 
functies als bedoeld in artikel 109 van de statuten opgedragen. Dit oordeel legt zij aan het 
Partijbestuur ter besluitvorming voor. 
Aangezien er in 2005 geen landelijke kandidaatstellingen plaats vonden, waren de 
werkzaamheden van de Toetsingscommissie afgelopen redelijk beperkt. De commissie werd 
wel ook enkele keren geraadpleegd over de vervulling van zogenaamde dubbelmandaten. 
Deze cumulatie van functies wordt slechts bij zeer hoge uitzondering door het Partijbestuur 
toegestaan. Zoals statutair is vastgelegd is uitgesloten de cumulatie van politieke functies, 
partijfuncties en/of maatschappelijke functies die het aanzien van het politieke ambt of van 
de partij schaadt, doordat de cumulatie tot een belangenvermenging leidt die de integriteit 
van de politieke besluitvorming aantast of tot een zodanige belasting van de betrokken 
persoon leidt, dat in redelijkheid geen behoorlijke vervulling van de politieke functie en/of 
partijfunctie is te verwachten. 
De Toetsingscommissie bestond in 2005 uit: 
Mevr. drs. A.C. Groi-Overling (voorzitter) 
drs. W. Th. Thuis 
dr. P.D. van Loo 
mevr. A Doelman-Pel 
mevr. mr. L.B.F.M. Hellwig. 
Het secretariaat van de commissie was in handen van mevr.mr. M. Kip. 

Royementscommissie 
De Royementseemmissie is belast met de beslissing over het in behandeling nemen van een 
voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap, oordeelsvorming terzake van die voordracht en 
kennisgeving van haar uitspraak ter fiattering aan het Partijbestuur c.q. het bestuur van de 
Provinciale Afdeling. In 2005 is er één voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap ingediend 
bij de Royementscommissie. Doordat het voor royement voorgedragen lid lopende de 
procedure het lidmaatschap van het CDA zelf heeft opgezegd, is het in deze zaak niet tot een 
uitspraak gekomen. 
De Royementseemmissie bestond in 2005 uit: 
ir. D.H.A. van Hemmen (voorzitter) 
mevr. mr. P.C. Lodders-Eifferich 
dhr. H. Visser. 
mr. J.G.H. Krajenbrink (plaatsvervangend lid) 
mevr. mr. G.M.M. Blokdijk-Hauwert (plaatsvervangend lid) 
mr. M.A. Leijten (plaatsvervangend lid) 
Het secretariaat was in handen van mevrouw mr. M. Kip. 
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Commissie van Beroep 
De Commissie van Beroep beslist bij wege van arbitrage op ingestelde beroepen tegen 
beslissingen van partijorganen en/of verbanden, waartegen krachtens de statuten van het CDA 
en de daaruit voortvloeiende reglementen, beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak van de 
Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen. In 2005 is er één maal beroep 
ingesteld bij de Commissie van Beroep, welk beroep is afgewezen. 
De Commissie van Beroep bestond in 2005 uit: 
mr.dr. A.J.E. Havermans 
mr. F.J.M. Houben 
mevr.mr. V.N.M. Korte-van Hemel 
mevr. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijckerslooth de Weerdesteyn 
mevr. G.W. van Mentfrans-Hartman 
mr. W.F.C. Stevens 
De griffier was mevrouw mr. M.A.C. Prins. Als plaatsvervangende leden traden op: mevrouw 
mr. M.J. Horstman, P.G. van Wees en F.J.M. Wilms en als plaatsvervangend griffier mr. R. 
van Duffelen. 

Juridische Commissie 
De Juridische Commissie onderwerpt op verzoek van het Partijbestuur voorstellen op 
reglementair gebied dan wel voorstellen met een juridische component aan een juridische 
toets alvorens deze voorstellen aan het Partijbestuur worden voorgelegd dan wel werkt op 
verzoek van het Partijbestuur een bepaald juridisch vraagstuk nader uit. Daarnaast kan deze 
commissie geraadpleegd worden indien er onduidelijkheid dan wel nadere uitleg gewenst is 
aangaande statutaireen/of reglementaire bepaling( en). 
In 2005 is de Juridische Commissie om advies gevraagd inzake de procedure ten behoeve 
van de verkiezing van de partijvoorzitter. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden 
tijdens het Partijcongres op 5 november 2005. 
Tevens heeft de commissie het wijzigingsvoorstel van het huishoudelijk reglement met 
betrekking tot het invoeren van een drempel bij de indiening van resoluties aan een 
juridische toets onderworpen. De besluitvorming over dit wijzigingsvoorstel heeft 
plaatsgevonden tijdens het Partijcongres van 28 mei 2005. 
Daarnaast heeft zij in het kader van de herziening van een drietal onderliggende landelijke 
reglementen onder de loep genomen, te weten het Reglement voor de vaststelling van 
programs, het Reglement van orde (voor Partijraad en Congres van het CDA) en het 
Gravamenreglement De besluitvorming over het Gravamenreglement vindt eind januari 
2006 plaats in het Partijbestuur. De besluitvorming over de ander twee reglementen vindt 
plaats tijdens het Partijcongres op 20 mei 2006. 
De Juridische Commissie bestond in 2005 uit: 
dr. H. Bleker (voorzitter) 
G. van den Berg 
mevr. mr. W.N. Kip 
mr. L.J. Klaassen 
H.J. Mes 
D. van der Staaij 
Het secretariaat van de commissie was in handen van mevrouw mr. M. Kip. 
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Werkgroep Nieuw Kiesstelsel 
Op 13 december 2004 heeft het Partijbestuur besloten de Werkgroep Nieuw Kiesstelsel in 
het leven te roepen met het oog op de invoering van een gemengd kiesstelsel. De werkgroep 
kreeg als belangrijkste taak voorstellen te formuleren met betrekking tot de kandidaatstelling. 
In het Paasakkoord is echter afgesproken het gemengde stelsel niet in deze kabinetsperiode 
in te voeren. 
De werkgroep heeft vervolgens gesproken over haar taakopdracht en kwam tot de conclusie 
dat de gevolgen van de invoering van een gemengd stelsel voor de partij ingrijpender zijn 
dan de gevolgen van het toekennen van een groter gewicht aan voorkeursstemmen, maar 
dat deze gewichtsverzwaring desalniettemin een nieuw gegeven is voor de partij. Het wordt 
voor veel meer kandidaat-Kamerleden dan voorheen haalbaar om "op eigen kracht" een 
Tweede-Kamerzetel te behalen. Vandaar dat de werkgroep het initiatief heeft genomen een 
technische stuk op te stellen. 
Op 18 juni jl. heeft het Partijbestuur het technische stuk besproken en op basis daarvan is de 
werkgroep een aantal vervolgopdrachten verleend. De werkgroep is gevraagd te komen met 
voorstellen op het terrein van de werving & selectie van kandidaten, omtrent het opstellen 
van kandidatenlijsten (waaronder voorstellen omtrent het al dan niet werken met 
staartlijsten), aangaande het voeren van voorkeursacties en in het kader van de 
campagnefinanciering (waaronder evt. voorstellen tot aanpassing van het giftenreglement). 
De werkgroep heeft de vervolgopdrachten in het najaar van 2005 uitgewerkt en deze 
uitwerking zal in het voorjaar van 2006 in het Partijbestuur worden besproken. 
De Werkgroep Nieuw Kiesstelsel stond onder leiding van: H.J. Mes. De leden van de 
werkgroep waren: P.J.M.M.van den Biggelaar, drs. M.B. de Haas, mevrouw M.C.M. Meewis
van der Rijt, mevrouw A.G.J. van den Nieuwboer, mevrouw A.G. van de Velde, H. Visser, dr. 
H. Bleker (namens DB), mr. ing. W.G.J.M. vd Camp (namens fractie TK). Het secretariaat 
van de commissie was in handen van mevrouw mr. M. Kip. 

Financiële Commissie 
De Financiële Commissie is volgens de statuten belast met het jaarlijks onderzoek van de 
balans en de rekening van baten en lasten van de partij, van de bijzondere organen en van de 
bijzondere organisaties en brengt daarvan verslag uit aan het Partijcongres. De commissie 
adviseert het Partijbestuur over financiële aangelegenheden. De Commissie kwam in 2004 
tweemaal bijeen ter bespreking van de jaarrekening 2004 en de begroting 2006. De 
samenstelling van de commissie was in 2005 als volgt: 
mr. J.C.A.M. Gielen, voorzitter 
mr. W.C. Zwanenburg 
drs. M.B. de Haas 
mr.drs. J.C. de Jager, adviseur (partijpenningmeester) 
drs. M. Stolk, adviseur (directeur partijbureau) 

Fonds Wetenschappelijk Instituut 
Het Fonds Wetenschappelijk Instituut heeft als doelstelling financiële ondersteuning te 
verlenen aan wetenschappelijke activiteiten ten dienste van de Christen-democratie. Op 
grond van die doelstelling levert het fonds een belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Het bestuur van fonds vergaderde in 2005 tweemaal, eenmaal in het voorjaar over de 
jaarrekening 2004 van het fonds en van het Wl en eenmaal in het najaar over de begrotingen 
en de jaarplannen voor 2006. De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
mr. H.M. Krans, voorzitter 
mr. P.C.M. Mullink, penningmeester 
drs. B. Beumer 
dr. G.J. Fleers 
R.C. Robbertsen 
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dr. A. Klink, adviseur (directeur Wetenschappelijk Instituut) 
S.A. Trommel, adviseur (penningmeester Wetenschappelijk Instituut) 
mr.drs. J.C. de Jager, adviseur (partijpenningmeester) 
drs. M. Stolk, adviseur (directeur partijbureau) 

Professor Steenkampfonds 
Het Steenkampfonds heeft als doelstelling ondersteuning te verlenen aan scholings- en 
vormingsactiviteiten. Op grond van die doelstelling levert het fonds een belangrijke bijdrage 
aan de werkzaamheden van het Steenkampinstituut 
Het fondsbestuur vergaderde in 2005 tweemaal; eenmaal voor de bespreking van de 
jaarrekening 2004 en eenmaal voor de bespreking van de begroting en de jaarplannen van 
2006. In 2005 was de samenstelling van het fondsbestuur als volgt: 
dr. H.O.C.R. Ruding, voorzitter 
mevr.mr. H.G.M. Giezeman, secretaris 
drs. F.A.A. Stapels, penningmeester 
drs. H. Horlings RA 
mevr.mr. M.M. Nelisse RC 
drs. C. Laenen, adviseur (hoofd van de sector HRM/SI) 
mr.drs. J.C. de Jager, adviseur (partijpenningmeester) 
drs. M. Stolk, adviseur (directeur partijbureau) 

Partijdebat duurzame ontwikkeling 
In 2005 werd het partijbrede debat over duurzame ontwikkeling afgerond met de discussie 
over en uiteindelijke vaststelling van het manifest Om een gezond, veilig en leefbaar bestaan 
op het partijcongres van 5 november. 
Het manifest is in juni gepresenteerd en aangeboden aan premier Balkenende, 
staatssecretaris Van Geel van Milieu en partijvoorzitter Van Bijsterveldt. 
Het bevat 130 aanbevelingen op het brede terrein van duurzame ontwikkeling en omvat 
beleid op gebieden als milieu, energie, mobiliteit, ruimtelijke inrichting, landbouw, natuur, 
water en ontwikkelingssamenwerking. 
Het manifest wordt in juni naar de afdelingen en gelieerde organisaties gestuurd ter 
amendering. Van deze gelegenheid wordt breed gebruik gemaakt: er komen meer dan 200 
amendementen binnen die op het partijcongres van 5 november worden behandeld 
Het door het congres aanvaarde manifest vormt een belangrijke bouwsteen voor het 
verkiezingsprogramma 2007-2011. 

In de zomer van 2005 is de Rentmeesterwedstrijd van start gegaan. 
Bij deze wedstrijd krijgen consumenten, ondernemers en studenten de kans om hun idee op 
het gebied van duurzaamheid in te sturen. Een jury onder leiding van staatssecretaris van 
Geel zal alle inzendingen beoordelen. 
De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit. Daarnaast 
wordt medewerking verleend door de volgende organisaties: Fair Food, Fair Ventures, 
Goede Waar & Co en MKB- Nederland. 
De winnaar van de studentenwedstrijd krijgt een starterkapitaal van € 10.000 t.b.v. de 
verdere uitwerking van zijn/haar voorstel aan de Vrije Universiteit. Deze prijs wordt mogelijk 
gemaakt door de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds. 
De winnaar van de consumentenwedstrijd krijgt de mogelijkheid om ongebreideld vijf 
minuten lang gratis te winkelen in een NatuurwinkeL 
De winnaar van de ondernemerswedstrijd ten slotte zal beloond worden met een Business 
Consult Lunch met Karien van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken. 
De Rentmeesterwedstrijd wil ook een concrete invulling geven aan de discussie over 
duurzame ontwikkeling die in de partij breed gevoerd is en wordt. 
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Partijdebat kenniseconomie 
In december 2005 verschijnt het rapport Investeren in kenniseconomie-een discussienotitie 
over innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs-. 
Dit rapport is geschreven door een partijcommissie onder leiding van Jan Kees de Jager, lid 
van het Dagelijks Bestuur, in het dagelijks leven ondernemer tevens lid van het 
Innovatieplatform. 
Het rapport is een direct uitvloeisel van de Fonteinavonden die het CDA in 2002/2003 
organiseerde. De leden zetten tijdens deze avonden het onderwerp kenniseconomie, 
innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs als tweede op de politieke agenda van het CDA, direct 
na duurzame ontwikkeling. 
Begin en voorjaar 2006 vinden er drie regionale debatbijeenkomsten plaats: in Eindhoven, 
Groningen en Delft. Tevens wordt een discussieplatform gestart op de website; 
internetgebruikers kunnen mee debatteren over tien stellingen. 
De partijdiscussie wordt innovatief gevoerd. Vanaf 1 maart gaan drie schrijfgroepen een 
tienpuntenplan schrijven. Het congres kiest vervolgens op 20 mei 2006 over de punten. 
Het aldus vastgestelde tienpuntenplan is een belangrijke bouwsteen voor het 
verkiezingsprogramma 2007-2011. 

Stuurgroep Grote Steden 
In 2005 heeft de stuurgroep vier grote expertmeetings georganiseerd. Vier thema's kwamen 
daarbij aan bod: onderwijs in de stad, integratie en toekomstverwachting, sport en cultuur in 
de stad en stadseconomie. 
Bij deze meetings werd breed uitgenodigd onder met name uitvoeringsprofessionals, ouders, 
leerlingen, welzijnswerkers, politiemensen enz. Kortom mensen die in hun dagelijkse werk 
en leven in de stad geconfronteerd worden met beleid uit gemeenteraden en de Kamer. 
Bestuurders, kamerleden en andere geïnteresseerden luisterden naar wat er onder de 
stedelingen speelde en brachten verschillende werkbezoeken op locatie. Doel was om te 
zien waar er een gat bestond tussen de dagelijkse realiteit en gemaakt beleid. 
De vier meetings werden goed bezocht. 80-100 mensen uit heel Nederland en vanuit diverse 
geledingen bezochten de bijeenkomsten. 
Naar aanleiding van de expertmeetings is een notitie gemaakt. "De stad spreekt, een 
verkenning van de positie van het CDA in steden.". In de notitie worden op basis van de vier 
thema's die bij de meetings centraal stonden, aanbevelingen gedaan. Hiermee hoopt de 
stuurgroep tegemoet te komen aan CDA beleidsmakers en wetgevers in steden en Kamer. 
Naast de expertmeetings is er op initiatief van de stuurgroep in de zomer een bijeenkomst 
geweest met wethouders en fractievoorzitters uit de 31 grootste gemeenten, Tweede
Kamerleden, het dagelijks bestuur van het CDA en staatssecretaris van Gennip. Deze 
bijeenkomst was bedoeld om net als bij de expertmeetings het gesprek aan te gaan over de 
realiteit van de stedelijke praktijk en de realiteit van beleid in Kamer en partij. Centraal stond 
de vraag: hoe kan het CDA in de stedelijke samenleving een brede volkspartij zijn? 
De stuurgroep Grote Steden bestaat uit de volgende volksvertegenwoordigers en 
bestuurders: 
-mevrouw C.J.M. Aarts- Engbers, wethouder en loco-burgemeester Tilburg 
-de heer H.M.F. Bruis, burgemeester Venlo 
-de heer L.K. Geluk, wethouder Rotterdam 
-de heer W.G. Faber, oud- wethouder Almere 
-mevrouw M.L.F.M. Kolhorn- Blijleven, gemeenteraadslid Den- Helder, namens CDAV 
-de heer R.P.A. Migo, lid dagelijks bestuur CDA 
-mevrouw W.H. Maij, wethouder Amsterdam 
-de heer W.J. Stolte, wethouder Den Haag, voorzitter stuurgroep Grote Steden 
- de heer C. Bethlehem, wethouder Helmond, 
- de heer G. Veldhuijzen, wethouder Dordrecht, 
-de heer G.A.T.H. Weber, wethouder Hengelo, 
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-mevrouw W.R.C. Sterk, Tweede- Kamerlid CDA, woordvoerder Grote Steden Beleid 
-de heer D.C. van Keulen, beleidsmedewerker CDA Den Haag, 
-mevrouw D.W. Hasselaar- Vreugdenhil, ambtelijk secretaris stuurgroep Grote Steden. 

Intercultureel Beraad 
Het Intercultureel Beraad (ICB) is een door het Partijbestuur ingestelde werkgroep die de partij 
gevraagd en ongevraagd adviseert over alle zaken op het terrein van het integratiebeleid en 
haar werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van het Partijbestuur. 
Doel van het ICB is het geven van handreikingen aan het CDA om die pluriforme samenleving 
te bevorderen, in het bijzonder de integratie van culturele minderheden binnen het CDA en in de 
samenleving. 
Het ICB heeft een signaleringsfunctie richting Partijbestuur en fracties. De voorzitter van het ICB 
maakt als adviseur deel uit van het Partijbestuur. 
De stuurgroep is in 2005 zes keer bijeen geweest. Twee van deze bijeenkomsten stonden in 
het teken van een gesprek met een aantal (CDA)Ieden van de Tweede Kamercommissie 
voor lntegratiebeleid. In deze gesprekken is stil gestaan bij diverse actuele (politieke) 
ontwikkelingen op het gebied van integratie en inburgering.Daarnaast is ook in de reguliere 
stuurgroepvergaderingen de politieke actualiteit een vast onderwerp op de agenda. Vanuit de 
Tweede Kamerfractie was woordvoerder Mi~am Sterk (en tijdens haar zwangerschapsverlof 
Wim van de Camp), intensief betrokken bij de werkzaamheden van het ICB. Onderwerpen die 
hierbij o.m. aan de orde zijn geweest: inburgering in land van herkomst, radicalisering 
moslimjongeren, discriminatie op de arbeidsmarkt, inkomenspositie allochtone ouderen, 
huisvesting migrantenkerken en de Nederlandse Imam-opleiding. Over dit laatste onderwerp 
heeft het ICB het initiatief genomen tot een gesprek tussen Tweede Kamerfractie en Diyanet. 
Het ICB heeft in 2005 een actieve bijdrage geleverd aan de Partijcongressen. Voor het 
Partijcongres van 28 mei organiseerde het ICB een deelsessie over "Kleurrijk ondernemen" met 
o.a. staatssecretaris Karien van Gennip, voor het Partijcongres van 5 november is een resolutie 
ingediend "goed gezinsbeleid is goed integratiebeleid" welke met een ruime meerderheid is 
aangenomen. Daarnaast werd door een traktatie bij de koffie ook de aandacht gevestigd op het 
Suikerfeest 
In het kader van het Jubileumjaar organiseerde het ICB, in samenwerking met CDAV, CDJA en 
LOP, op zaterdag 8 oktober in Burger's Zoo een jubileumconferentie met als thema: "Solidariteit 
tussen de generaties". 
De leden van de stuurgroep hebben ook in 2005 aan diverse (CDA) activiteiten, 
scholingsbijeenkomsten en ontmoetingen, verspreid over heel het land, een bijdrage geleverd. 
De stuurgroep is momenteel als volgt samengesteld: Lionel Martijn (voorzitter), Nico van 
Jaarsveld (vice-voorzitter), Osman Elmaci, Stanley Goeloe, Jan Bart Mandos (adv. DB) John 
Letsoin, Ton Lutter, Saïd Mokadim, Rajen Ramnath, Saliha Sahin, Mirjam Sterk (adv. TK), 
Amalia Bendriss (CDJA), Paul The, Sjaak van der Pal, Kyra van der Veen (CDAV) Stephan 
Vermeulen en Henk Woldring (adv. EK). De stuurgroep wordt ondersteund door Peter 
Spierings. 

Rondje CDA 
In 2005 vond er zeven keer een Rondje CDA plaats. Rondje CDA is het politieke café van 
het landelijk CDA en het CDA-Den Haag. Elke laatste donderdag van de maand, met 
uitzondering van recesperioden, spreekt een bekende CDA-politicus over een actueel 
onderwerp. Na de toespraak is er ruimte voor debat; hiervan wordt volop gebruik gemaakt. 
Het politiek café wordt door tussen de 80-100 belangstellenden, leden en niet-leden, 
bezocht. 

De volgende sprekers en onderwerpen passeerden de revue: burgemeester Gerd Leers van 
Maastricht over lokaal bestuur, minister Van der Hoeven over onderwijs en integratie, 
staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken over meer ruimte voor ondernemers, 
minister Van Ardenne over ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid, staatssecretaris 
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Van Geel van Milieu over de luchtkwaliteit en tot burgemeester Deetman van Den Haag over 
de positie van het lokaal bestuur. 
Het Rondje CDA eind mei had een bijzonder karakter en was geheel gewijd aan het 
referendum over de Europese Grondwet. Partijvoorzitter Van Bijsterveldt, fractievoorzitter 
Verhagen en premier Balkenende voerden het woord waarna er de gelegenheid was vragen 
te stellen. Voorafgaand aan het Rondje werd de nieuwe haring gepresenteerd. Het Rondje 
vond plaats in Madurodam; er waren circa 200 mensen. 

Samenwerking met de afdelingen 
De subsidiegelden die de partij ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zijn bedoeld om activiteiten mogelijk te maken, mits deze vallen binnen de 
activiteitencategorieën die wettelijk zijn vastgelegd. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan politieke vormings- en scholingsactiviteiten en informatievoorziening aan de leden. 
Om deze activiteiten ook decentraal te stimuleren heeft de partij een regeling ingesteld 
waardoor provinciale en lokale afdelingen voorstellen kunnen indienen voor activiteiten die 
aan deze voorwaarden voldoen. In 2005 diverse malen gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. Het betrof een breed scala aan projecten, variërend van trainingen voor 
afdelingsbesturen tot een introductiecursus voor nieuwe leden en een lokaal project ter 
versterking van de communicatie met de leden. Verder is op basis van deze regeling een 
project met het Wetenschappelijk Instituut mogelijk gemaakt. 
Hoewel het gemiddeld gesproken om redelijk kleinschalige projecten gaat blijkt de regeling 
een uitstekend instrument te zijn om activiteiten op lokaal en provinciaal niveau mogelijk te 
maken. 
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Jubileum CDA 

In 2005 bestond het CDA 25 jaar. Op 11 oktober 1980 tekenden bestuurders van ARP, CHU en 
KVP samen met de voorzitter van de federatie Piet Steenkamp het fusieprotocoL Het was de 
belangrijkste fusie in de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Het CDA heeft de afgelopen 25 
jaar onmiskenbaar een krachtig stempel op de politiek gedrukt; bij de totstandkoming leverde de 
partij premier Van Agt, bij het jubileum is dat Jan Peter Balkenende. Ruud Lubbers was met zijn 12-
jarig premierschap de langstzittende minister-president ooit. Van die 25 jaar leidde het CDA 17 jaar 
het kabinet; en zat het 8 jaar in de oppositie. In het CDA-denken staat van oudsher centraal dat het 
om meer gaat dan geld en materialisme, dat er meer is dan consumptie, meer dan economie. Van 
het Ethisch reveil van Van Agt, het eerste gezamenlijke verkiezingsprogramma Niet bij Brood 
Alleen, het rapport Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij loopt er via rapporten over 
De verantwoordelijke samenleving een historische lijn naar het rapport Nieuwe wegen, vaste 
waarden van het Strategisch Beraad en de daaruit voortkomende verkiezingsprogramma's, een 
herkenbare lijn. De agenda van gemeenschapszin, menselijke maat, verbondenheid en hechting; 
dat heeft de thematiek van het jubileumjaar 2005 bepaald. We hebben ons in het jubileumjaar de 
volgende zaken afgevraagd: "Hoe staat ons land, de verantwoordelijke samenleving die het CDA 
beoogt, er anno 2005 voor? Hoe kan het CDA onze prachtige traditie van veelkleurig particulier 
initiatief anno 2005 herstellen en stimuleren? Hoe geeft het CDA de betrokken overheid concreet 
gestalte? Dat denken, dat traditionele CDA-denken, wil het CDA opnieuw hernemen, plaatsend in 
het licht van de vraagstukken van nu: integratie, individualisering, toenemende druk op gezinnen, 
vergrijzing en ontgroening. Eigentijds en appellerend". Het Partijbestuur heeft daarom begin 2005 
een brede en deskundige commissie samengesteld onder leiding van Sjaak van der Tak 
(burgemeester Westland, lid PB, oud-wethouder Rotterdam en eerder voorzitter van de commissie
Integratie). Een commissie met oudere, meer ervaren CDA-ers maar ookjonge en nieuwe CDA
ers. Een commissie van denkers en doeners. De commissie is 'werkendeweg' tot concrete 
voorstellen komen op twee thema's: 

1. Hoe houden we anno 2005 de verantwoordelijke samenleving vitaal? 
2. Hoe geven wij gestalte aan die moderne volkspartij anno 2005? 

Denken en doen, analyse en ontmoeting, en gesprek zijn samengaan, als een proces van schering 
en inslag. Dit heeft geleid tot het rapport 'Vertrouwen in Mensen' dat dient als een discussienotitie 
voor de gehele partij en zal een opmaat zijn naar het verkiezingsprogramma 2007-2011. De 
commissie werd vanuit het partijbureau ondersteund door mw. C.H.J. Heemels. 

De Maand van de Dialoog is een groot succes geworden 
De commissie is op verschillende manieren aan haar input gekomen. In april werd de Maand 
van de Dialoog gehouden. In die maand gingen CDA-bewindspersonen, -kamerleden, -
raadsleden en -afdelingsbestuurders, in gesprek met groepen burgers om te horen hoe 
gedacht wordt over de vitale en verantwoordelijke samenleving die het CDA al 25 jaar 
voorstaat. De Jubileumcommissie Van der Tak initieerde deze gesprekken. De oproep in het 
tijdschrift CDA.nl van januari voor de Maand van de Dialoog heeft dus heel veel reacties 
opgeleverd. Individuele leden en tientallen afdelingen hebben huiskamergesprekken 
georganiseerd met docenten, met politieagenten, met makelaars, met personeel in het 
openbaar vervoer , werkers in de zorg etc. De gesprekken gingen over thema's als 
onderwijs, veiligheid, huisvestingsbeleid, vergrijzing en zorg. Steeds stonden drie vragen 
centraal: Wat gaat er goed in de samenleving?, Wat gaat er niet goed?, en: Wat verwacht u 
van het CDA bij de oplossing van genoemde problemen. De gesprekken leidden tot concrete 
oproepen aan politiek en CDA. Zo verzuchtte een wijkverpleegkundige: verlos ons van de 
stopwatchzorg, zodat wij meer tijd kunnen besteden aan patiënten. Een schoolleider gaf aan: 
beperk de enorme bureaucratie en regelgeving, geef scholen meer vrijheid zodat wij 
onderwijs-op-maat kunnen bieden. Een politieagent zei: hoe geloofwaardig kunnen wij voor 
het publiek zijn als wij aangiften niet serieus kunnen nemen omdat er sprake is van 
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gedoogbeleid. Naast de eigen initiatieven van leden en afdelingen heeft de partij in deze 
periode ook een aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd: 

• Integratie en toekomstverwachting in de grote stad 
De discussie bestond uit drie hoofdvragen: 
1. Hoe zullen de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen over 20 jaar zijn', 
2. Welke plaats zien migranten voor hun eigen taal en godsdienst in Nederland' 
3. Waar bestaat straks de collectieve Nederlandse identiteit uit'? 
Een heftige en passionele discussie met de mooie conclusie: Een samenleving met respect 
voor elkaar. 

• De positie van MKB in Nederland 
Het lokale MKB is volgens de deelnemers aan deze bijeenkomst het cement van de 
samenleving. De drijfveer van een gemeenschap. Om welvaart en solidariteit in stand te 
houden moet het MKB creatief en innoverend zijn. MKB-ers geven aan dat dit voor hen niet 
altijd even gemakkelijk gaat. Een aantal knelpunten die zij noemen zijn: tegenstrijdige 
regelgeving, de moeizame vergunningverstrekking, problemen met kapitaalverschaffing, 
gebrek aan bedrijfseffect-toetsing en 'outsourcing'. 

• Authenticiteit van het CDA 
Jong en oud discussieerden samen over de authenticiteit van het CDA. 'Het CDA moet zijn 
idealisme thuislaten en zich richten op praktische resultaten' en 'Politiek moet meer zijn dan 
alleen inhoud'. Pittige stellingen en een pittige discussie, maar één ding is iedereen het over 
eens 'Het is absoluut van deze tijd is om voor je geloof of bezieling uit te komen en zakelijke 
resultaten zijn geen voorwaarde. Zeker niet! Het CDA moet het idealisme als haar drijfveer 
blijven hanteren, want pas dan behoud je de authenticiteit en bereik je meer en kun je het 
cynisme bestrijden!'. 

• De 'C' van het CDA 
Op zaterdag 16 april 2005 vond het ledendebat over de christelijk geïnspireerde identiteit, de 
'C', van het CDA plaats in de Reehorst in Ede. Tijdens het plenaire programma 
vonden speeches plaats van partijvoorzitter van Bijsterveldt-VIiegenthart en minister 
Donner van Justitie. Met deze laatste spreker kon het publiek vervolgens in discussie gaan. 
Aansluitend konden de deelnemers deelnemen aan één van de vier onderstaande 
deelsessies: 
Deelsessie 1: Christelijk-sociaal gedachtegoed 
Sprekers: Agnes Jongerius (Kandidaat-voorzitter FNV) 

Herman Wijffels (SER-voorzitter) 
Joop Wijn (Staatssecretaris Financiën) 

Deelsessie 2: Het CDA heeft met de "C" goud in handen 
Sprekers: Haci Karacaer (voorzitter Milli Gorus Nederland) 

Ab Klink (directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) 
Deelsessie 3: De "C" als baken van internationale solidariteit 
Sprekers: Ag nes van Ardenne (Minister van Ontwikkelingssamenwerking) 

Hans Brüning (directeur Projecten ICCO) 
David Vriesendorp (oud-directeur Amnesty International en oud
directeur SOS-Kinderdorpen) 

Deelsessie 4: Mensbeeld in de zorg (met aandacht voor medische ethiek) 
Sprekers: Clemence Ross- van Dorp (staatssecretaris VWS) 

Jos Werner (CDA-fractievoorzitter Eerste Kamer) 
Tijdens deze bijeenkomst waren ongeveer 400 leden aanwezig. Gezien de opkomst en de 
discussie voldeed de bijeenkomst zeker aan een behoefte bij de leden om van gedachten te 
wisselen over de invulling van het christen-democratische gedachtegoed in de praktijk. 
Tevens was er veel belangstelling van landelijke media, niet alleen voor het dagthema, 
maar ook voor andere CDA-thema's die op dat moment actueel waren. 
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• Oude CDA' ers versus jonge CDA' ers over begrippen, symbolen en huidig 
taalgebruik 

Tijdens de maand van de dialoog ging het ook over de vertaling van de CDA-uitgangspunten 
anno 2005. Spreken deze nog wel voldoende aan? Hierover ging het in een discussie tussen 
verschillende generaties CDA-leden. De discussie ging over de uitwerking van de vier 
kernbegrippen van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit, 
rentmeesterschap. ledereen kent ze, iedereen gebruikt ze, maar de gevoelens bij de 
begrippen verschillen nogal. Voor de een waren ze niet alleen onmisbaar maar ook dierbaar, 
voor de ander waren het meer 'blokken aan het been' en ze inspireerden niet echt meer. 
Het idee van de bijeenkomst hield in: laten we deze discussie nu eens niet met een· 
compromis afsluiten, maar laten we de kennelijke tegenstelling uitvergroten. Door het 
gesprek te laten voeren door twee politieke generaties. Misschien is de huidige opgave voor 
het CDA nog wel moeilijker dan 25 jaar geleden. Toen kon worden vertrokken vanuit het 
gegeven dat de mensen die samen het CDA wilden vormen een gezamenlijke geschiedenis 
en overtuiging hadden. Nu staat het CDA voor de opgave deze geschiedenis en deze 
overtuiging te vertalen naar een grote meerderheid van de bevolking die is opgegroeid in een 
tijdperk van relativiteit en steeds grotere onderlinge afstand en anonimiteit (de negatieve 
effecten van grotere vrijheid). Een tijd waarin de relatie tussen mens en overheid zowel 
directer als afstandelijker is geworden. Directer omdat de relatie niet meer is 'bemiddeld' 
door een middenveld dat wensen groepeert naar boven en beleid vertaalt naar beneden. 
Afstandelijker doordat mensen nu geen contact meer hebben met andere mensen die als 
bemiddelaar optreden, maar met anonieme ambtenaren, bureaucratische regels, etc. En ook 
niet echt met politici, die de laatste tijd hun 'contactfrequentie' wel hebben opgevoerd, maar 
waarvan de jongeren toch uit de praktijk constateren dat de dialoog niet echt aanwezig is, 
'men lijkt wel te horen, maar niet te luisteren'. De conclusie was dat er echter wel behoefte is 
aan actualisering van de begrippen, mits dit om meer gaat dan cosmetische ingreep. Er moet 
sprake zijn van een daadwerkelijke revitalisering, waarbij de inhoudelijke kracht behouden 
blijft. 

• Vrijwilligersbeleid 
Een volgende bijeenkomst die werd georganiseerd stond in het teken van vrijwilligers. De 
vrijwilliger van toen is niet meer de vrijwilliger van nu. Dit kan zich op verschillende manieren 
uiten. Was het vroeger geen probleem om vrijwilligers te vinden en voor langere tijd te 
binden. Tegenwoordig is dat anders. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en willen zich vaak 
ook niet voor langere tijd aan één project of instelling binden. Dit betekent op zoek gaan naar 
nieuwe vormen van beloning, waardering en verplichtheid, persoonlijke benadering, van 
vraagsturing naar aanbodsturing. Kortom: 'CDA, maak je sterk voor vrijwilligerswerk'! 

• Verpleegkundigen 
Ten slotte was er nog een grote bijeenkomst begin juni met verpleegkundigen en 
verzorgenden die in gesprek gaan met onze CDA-staatssecretaris Ross over de praktijk in 
de zorg. 

Het jubileumrapport 'Vertrouwen in Mensen' is vervolgens gepresenteerd op 6 oktober en werd 
aangeboden door de heer Van der Tak aan de partijvoorzitter, Marja van Bijsterveldt, aan de 
politiek leider, minister president Jan Peter Balkenende en aan de fractievoorzitter, Maxime 
Verhagen. Het jubileumrapport bevat de volgende uitdagingen: 
De geschiedenis van Nederland laat zien dat particulier en maatschappelijk initiatief en 
innovatie belangrijke handelsmerken van ons land zijn geweest. Nederland is er bovendien 
altijd in geslaagd om scherpe tegenstellingen te vermijden: tussen vorst en volk in de 
constitutionele monarchie, tussen staat en kerk via onder meer de vrijheid van vereniging en 
vergadering en onderwijs, en de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid in het poldermodel. 
Feit is dat ons land op dit moment weer voor forse opgaven staat, waarbij de inzet, 
creativiteit en solidariteit van de bevolking niet gemist kunnen worden. Opgaven die om 
kantelingen in de samenleving en in de verhouding tussen burgers, instellingen en overheid 
vragen, zodat mensen hun inzet, creativiteit en betrokkenheid kunnen tonen. Om 

15 



kantelingen, ook in die zin dat nazorg wordt vervangen door voorzorg. Er is een ecologische 
uitdaging: het is al moeilijk om het eigen milieu leefbaar te houden. Wat gebeurt er als de 
rest van de wereld ook van een laag naar hoog energieverbruik gaat? Er is een sociaal
economische uitdaging: hoe houden we de economie en het sociale stelsel overeind als 
Nederland en Europa ontgroenen en vergrijzen en zich tegelijk aan de andere kant van de 
wereld veel landen - en miljarden inwoners- zich opmaken om de concurrentie aan te gaan? 
Het participatie- en integratievraagstuk speelt daarbij ook een belangrijke rol. Er is een 
maatschappelijke uitdaging. Hoe zijn onderlinge betrokkenheid, particulier initiatief en 
gemeenschapszin te verstevigen in een samenleving waarin maatschappelijk initiatief en 
hechte sociale verbanden minder vanzelfsprekend zijn dan vroeger? Juist in een 
samenleving waarin de overheid zich terugtrekt, is het bestaan van vitale maatschappelijke 
verbanden immers een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle kantelingen. 
Er is de uitdaging de handschoen op te nemen tegen groeiende (internationale) criminaliteit 
en terrorisme. Die gaan hand in hand met toenemende afstand en soms spanningen tussen 
(groepen) burgers in eigen land. Dat alles moet plaatsvinden in een situatie dat ook de 
inrichting van ons staatsbestel en de organisatie van het openbaar bestuur ter discussie 
staan. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, is een groot maatschappelijk draagvlak nodig. 
Deze uitdagingen gaat de christen-democratie aan vanuit haar visie op samenleving en op 

de mens. De christen-democratie heeft vertrouwen in mensen en hun sociale verbanden. 
Zij streeft naar een verantwoordelijke samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaar. Maar dat kan alleen als de overheid de burgers vertrouwt, stimuleert; als 
zij de ruimte geeft voor initiatief en pal staat voor degenen die echt kwetsbaar zijn. 

Feestelijke activiteiten 
Daarnaast zijn er verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. De congressen, 
bijeenkomsten en nieuwjaarsreceptie stonden echter ook in het teken van het 25-jarig 
jubileum. 
• April 2005: Rondreizende mobiele Expowand wand met overzicht 25 jaar CDA te 

gebruiken bij alle jubileumactiviteiten. Daarna heeft daarna een blijvende plek in het 
nieuwe CDA huis gekregen. 

• Mei 2005: Jubileumspel met vragen over 25 jaar CDA. 
• Mei 2005: Jubileum DVD met unieke beelden van 25 jaar CDA. 
• Juni 2005: In het kader van het 25 jarig jubileum van het CDA heeft er een speciaal team 

van hardlopers deelgenomen aan deze wedstrijd. Het team stond onder aanvoering van 
Kamerlid Gerda Verburg. 

• 10 september 2005: De grote CDA Jubileumdag in de Efteling van 10:00-0:00 uur te 
KaatsheuveL Een spetterende, feestelijke en speciale dag, georganiseerd voor alle leden 
met voor elk wat wils. Van cultuur en inhoud naar spel en recreatie. 

• 8 oktober 2005: De Jubileumconferentie "Solidariteit tussen Generaties", 
georganiseerd door de gelieerde organisaties van het CDA, namelijk het Landelijk 
Ouderen Platform, het CDJA, het CDAVen het Inter Cultureel Beraad in Burger's Zoo te 
Arnhem. Tijdens deze dag was er ruimte om met elkaar te spreken over de toekomst van 
de sociale zekerheid en discriminatie op de arbeidsmarkt in het perspectief van jongeren, 
vrouwen, migranten en ouderen. 

• 11 oktober 2005: Presentatie Jubileum boek. Geschiedschrijving over 25 jaar CDA 
gekoppeld aan minisymposium met oud- en huidige politici. 

• 15 oktober 2005: Unieke Oecumenische Dankdienst in de St. Jans Kathedraal te 
's Hertogenbosch in het teken van 25 jaar CDA met diverse koren, voorgangers en 
na afloop alle gelegenheid voor een gezellig samenzijn. 

• 10 december 2005: De Dag van de Vrijwilligers. Het jubileumcomité van de Koningin 
heeft organisaties opgeroepen hun leden te vragen zich op deze dag extra in te zetten 
voor hun medemens en de maatschappij. Het CDA heeft aan deze oproep graag gehoor 
gegeven. In het kader van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix werd 10 
december Make a Ditterenee Day (MADD) georganiseerd. Tienduizenden Nederlanders 
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zetten zich actief en vrijwillig in door de handen uit de mouwen te steken en zo iets te 
doen voor anderen. Het partijbestuur heeft niet alleen alle CDA afdelingen opgeroepen 
om zich actief in te zetten, maar ook alle CDA bewindslieden, alle kamerleden in Den 
Haag en delegatieleden in Brussel en alle volksvertegenwoordigers op provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Ruim 1 00 lokale CDA-afdelingen hebben gehoor gegeven aan de 
oproep en kozen een activiteit waar vrijwilligersdiensten konden plaatsvinden! 
Bewindspersonen en onze volksvertegenwoordigers werden hierbij ingezet. De 
activiteiten varieerden van hand- en spandiensten in verzorgingshuizen, wilgen knotten, 
promoten Wereldwinkel, onderhoud boswal, schoonmaken van bruggen en kunstwerken. 
Een groot aantal vrijwilligers heeft zich in samenwerking met de Zonnebloem ingezet voor 
zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Omzien naar elkaar, naastenliefde 
en solidariteit werden zo in de praktijk gebracht. De landelijke aftrap voor de CDA
activiteiten op deze vrijwilligersdag werd gegeven in Lopik waar de lokale Zonnebloem
afdelingen en het lokale en landelijke CDA gezamenlijk het initiatief hadden genomen om 
de gasten en vrijwilligers van de lokale Zonnebloem-afdelingen in het zonnetje te zetten 
door hen een eenvoudige maaltijd in de vorm van hutspot en boerenkool aan te bieden. 
Deze maaltijd werd geserveerd door onder andere Jan Peter Balkenende, Maxime 
Verhagen en Marja van Bijsterveldt. In totaal waren er zo'n 200 personen aanwezig, 
waaronder ook veel vertegenwoordigers van de lokale en landelijke media. 
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Landelijk Ouderenplatform 

Algemeen 
Het CDA Landelijk Ouderen Platform (LOP) is in 2005 viermaal bijeen geweest. Het LOP 
heeft in de periode 2005 diverse vergaderingen belegd waar de afgevaardigden van de 
Provinciale Ouderen Platforms met elkaar konden overleggen en in discussie konden gaan 
met de diverse politici. Een Stuurgroep van het LOP bestaande uit vijf personen bereidde de 
LOP-vergaderingen voor en heeft in het jaar 2005 verschillende malen vergaderd. Voor 2005 
heeft het LOP een duidelijke doelstelling opgesteld waarbij het opzoeken van het debat een 
belangrijk uitgangspunt is geweest. Het betrekken van ouderen bij alle discussies die in het 
CDA plaatsvinden is één van de primaire doelstellingen. Het LOP nam deel aan het regulier 
overleg met leden van de Tweede Kamerfractie en de verschillende ouderenbonden. Op 8 
maart is er door de partij een 'Blik op Ouderen' uitkomen, hier worden de ideeën voor het 
CDA op ouderenbeleid weergeven en 'wat het CDA doet voor ouderen'. Daarnaast wordt in 
de 'Blik op Ouderen' speciale aandacht gegeven aan mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Debat 
Er vond een debat plaats tussen de heer R. van Bruchem, voorzitter CDJA, en de heer L.G. 
de Steur, lid van de Task Force Ouderen en Arbeid, vice-President AGE Europe, voorzitter 
Expert Group Employment AGE Europeen lid van de Partijcommissie Senioren van de WD. 
De heer Van Bruchem gaf een visie vanuit de optiek van jongeren 'hoe jong en oud zich op 
de gehele arbeidsmarkt positioneren' en de heer De Steur deed ditzelfde vanuit een visie 
van de ouderen en arbeid. Mevrouw J. van Leeuwen, lid Eerste Kamer CDA, initiatiefnemer 
Task Force Ouderen en Arbeid en vice-voorzitter Task Force Ouderen en Arbeid, gaf 
vervolgens een reactie op de twee inleidingen en belichtte de politieke kant van het debat. 
Er vond een debat over het referendum over de Europese Grondwet plaats verzorgd door 
gastspreker mevrouw H.A.M. van Moorse!, internationaal secretaris van het CDA. Zij 
verzorgde een inleiding om de leden te informeren over het standpunt van het CDA 
betreffende de Europese Grondwet. 
Het nieuwe zorgstelsel, in zijn algemeenheid, werd gepresenteerd door mevrouw M.C.A. 
Smilde, lid Tweede Kamer CDA, zij benadrukte dat we elkaar onderlinge solidariteit hebben 
beloofd, 'de sterke schouders dragen de zwaarste lasten', maar dat de nieuwe wet moeilijk 
uit te leggen valt. Ze riep de leden op om dit dus naar ieders achterban zorgvuldig te doen. 
De zorgtoeslag werd besproken door de heer P.H. Omtzigt, lid Tweede Kamer CDA. Hij 
benadrukte dat men niet alles moet geloven wat de kranten schrijven en dat minister 
Hoogervorst veel onjuiste informatie heeft toegestaan waardoor er veel onrust is ontstaan. 
Als derde spreker nam mevrouw J. van Gorp, voorzitter Unie KBO, het woord. Mevrouw Van 
Gorp verspreidde een notitie, 'Kopzorgen om het zorgstelsel!'. Tenslotte was het woord aan 
mevrouw Van Leeuwen, lid Eerste Kamer CDA, zij voorzag een aantal grote problemen voor 
die mensen die op de zogenaamde 'grensinkomens' zitten. 
Een thema dat ook bediscussieerd werd was: 'Armoede uit het perspectief van Senioren'. De 
heer A. Mosterd, lid Tweede Kamer gaf aan dat de overheid als taak heeft een aantal 
'vloeren' oftewel basisvoorzieningen te leggen. Deze 'vloeren' moeten voldoende hoog zijn 
maar het blijven per slot van rekening 'vloeren'. Provinciale Staten van Noord-Brabant 
hebben op 4 november jl. unaniem ingestemd met het CDA-voorstel om een provinciaal 
fonds te vormen van 2 miljoen euro, waarop gemeenten een beroep kunnen doen. 
Gemeenten die een voorstel indienen dat vernieuwend is voor het armoedebeleid in hun 
gemeente, kunnen rekenen op cofinanciering door de provincie. Daarnaast zal de provincie 
zich inspannen om goede voorbeelden van gemeentelijk armoedebeleid te verzamelen en uit 
te wisselen. Hierover kwam mevrouw S.C. van Haaften-Harkema, Lid Dagelijks Bestuur CDA 
en Provinciaal Statenlid in Brabant, een toelichting geven. In het bijzonder over het rapport 
'Armoede in Brabant: Dilemma's voor een provinciaal armoedebeleid'. Mevrouw E. Schwarz, 
voorzitter landelijke werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en consulent 
Arbeidspastoraat: armoede en sociale zekerheid bij de Protestantse Diaconie Amsterdam en 
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mevrouw E. van Velthooven-Oide, ervaringsdeskundige, gaven hun visie vanuit de praktijk 
van alle dag. Daarnaast was hier ook mevrouw D.M.E. Siemens aanwezig, zij was 
uitgenodigd vanwege haar werkzaamheden in de CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid en 
heeft vanuit haar expertise een bijdrage geleverd aan de discussie over armoede. 

CDA Senioren in gesprek met... 
Tweede Kamerlid mevrouw N.W. van Oerie-van der Horst gaf een uiteenzetting van het 
discussierapport 'Pas 65'. Dit rapport is november 2004 verschenen in samenwerking met de 
fractie en het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Daarnaast is er in 2005 jaar een 
rapport vanuit het ministerie van staatssecretaris C.I.J.M. Ross-van Dorp over 
'Samenhangend ouderen beleid' verschenen en is er een Themacommissie Ouderenbeleid 
waarvan mevrouw Van Oerle het voorzitterschap is. Regelmatig kwam mevrouw Van Oerle 
de stand zaken doorspreken met de senioren van het LOP. De heer A. Mosterd, CDA 
Tweede Kamerlid, informeerde de leden van het LOP regelmatig over de vele veranderingen 
in het zorgstelsel, hij gaf de laatste stand van zaken aan betreffende de nieuwe 
zorgverzekeringswet en de nieuwe wet op de zorgtoeslag. Daarnaast voerde een aantal 
afgevaardigden van het LOP gesprekken met de heer Mosterd over de WMO en de heer 
Mosterd deed regelmatig verslag van de behandeling in de Kamer binnen het platform. 
Tenslotte verwelkomde het LOP mevrouw J.M. van Bijsterveldt-VIiegenthart, partijvoorzitter 
van het CDA, zij kwam praten over de plaatsbepaling van 'Senioren in het CDA'. 

De 50+ Beurs 
Traditiegetrouw is het CDA, evenals de overige politieke partijen, reeds een aantal jaren met 
een informatiestand vertegenwoordigd op de 50+ Beurs eind september in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Deze beurs wordt jaarlijks georganiseerd door de organisatie Plus Producties. Het 
CDA heeft hier ieder jaar een informatiestand in de vorm van een "keukensetting" waar 
bezoekers aan de keukentafel met kamerleden onder genot van een kopje koffie van 
gedachten kunnen wisselen over maatschappelijke thema's. Naast het feit dat er een aantal 
CDA-vertegenwoordigers aanwezig zijn in de vorm van bewindspersonen, leden van de 
Eerste en Tweede Kamerfractie, de Nederlandse EVP-delegatie in het Europees Parlement, 
het Partijbestuur en medewerkers van het Partijbureau zijn uiteraard de leden van ons 
Landelijk Ouderen Platform betrokken. Het LOP is dit jaar zeer actief betrokken geweest bij 
de voorbereiding van de 50+ Beurs, deze groots opgezette Ouderenbeurs vraagt zowel 
inhoudelijk als organisatorisch grote inzet van velen. Naast de informatiestands van de 
politieke partijen is er een gemeenschappelijk maatschappelijk plein waar iedere politieke 
organisatie een dagdeel toegewezen krijgt om een inhoudelijk debat te organiseren. Het 
CDA organiseerde dit jaar op zaterdagmiddag 24 september een debat over de WMO en 
een presentatie over het nieuwe zorgstelseL Daarnaast zorgde het CDA voor één van de 
sprekers tijdens het debat op woensdagmiddag 21 september over verkeer en vervoer. 
Naast de inhoudelijke debatten op het maatschappelijk plein verzorgen de politieke partijen 
ook het "koffiedrinken met politici" op het terras bij het plein waar bezoekers tijdens een 
kopje koffie van gedachten kunnen wisselen met aanwezige politici. De informatiestand op 
de 50+ Beurs kwam tot stand door samenwerking tussen het Landelijk Ouderen Platform en 
een aantal medewerkers van het Partijbureau. Daarnaast gaven verschillende kamerleden 
actede présence om inhoudelijke vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden. Gezien 
de drukte op de beurs en de vele vragen over met name de WMO en het nieuwe zorgstelsel 
is de inzet en goede samenwerking van de genoemde drie groepen onontbeerlijk. De 
samenwerking is in 2005 prima verlopen. De beurs in het algemeen en de CDA
informatiestand trokken veel bezoekers. 

Jubileumconferentie 2005 
Er is in het jubileumjaar 2005 van het CDA een speciale jubileumconferentie georganiseerd 
door het LOP in samenwerking met andere partners, namelijk het Christendemocratisch 
Jongerenappèl (CDJA), het Intercultureel Beraad (ICB) en het CDA-Vrouwenberaad (CDAV) 
op zaterdag 8 oktober 2005 in Burgers' Zoo te Arnhem met als uitgangspunten: 
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intergenerationeel, intercultureel, Europees en een externe uitstraling. Het centrale thema 
van deze conferentie was: Bouw mee aan onze toekomst! Solidariteit tussen generaties. 
De bijeenkomst werd geopend met een toespraak door de Minister van OCW, mevrouw 
M.J.A. van der Hoeven, over het thema "solidariteit tussen generaties". Vervolgens kon het 
aanwezige publiek een keuze maken uit een viertal deelsessies: 

1. De toekomst van de sociale zekerheid met als forumleden de heer Jaap Maassen 
(directeur Pensioenen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), Ria Oomen (CDA
Europarlementariër) en Jan Paternette (voorzitter Jonge Democraten) 

2. De toekomst van de AOW met als forumleden Osman Elmaci (lid CDA
Jubileumcommissie en bestuurslid van het FNV), Pieter Omtzigt (CDA-Tweede 
Kamerlid) en Antoon Blokland (voorzitter CNV-Jongeren) 

3. Discriminatie op de arbeidsmarkt met als forumleden Sip Nieuwsma (secretaris 
Sociale Zaken VNO-NCW) ), mevrouw Ghidei (lid Commissie Gelijke Behandeling) en 
Joan Ferrier (directeur Equality) 

4. 'Vrijwilligerswerk als oplossing voor werkloosheid' met als forumleden Wim Jelle 
Berg (bestuurder CNV-Publieke Zaak) en Ronald Hetem (Civiq, Instituut vrijwillige 
inzet) 

De resultaten van de deelsessies werden vervolgens aan partijvoorzitter mevrouw Van 
Bijsterveldt-VIiegenthart aangeboden door de voorzitters van het CDAVen het CDJA, 
mevrouw A.S. Andela en de heer R. van Bruchem. Vervolgens bood Tweede Kamerlid de 
heer J.J. van Dijk een door hem samengestelde publicatie over het 25-jarig jubileum van het 
CDA aan, aan de partijvoorzitter. De partijvoorzitter sloot tenslotte de bijeenkomst af met een 
speech. Na de aansluitende borrel was er voor de gasten gelegenheid om Burgers's Zoo te 
bezoeken. Veel gasten gaven na afloop aan dat zij veel plezier hadden beleefd aan het 
programma en de locatie. In totaal hebben ongeveer 220 gasten de conferentie bezocht, 
waarbij er naar verhouding meer leden van het LOP en CDAV aanwezig waren dan van het 
ICB en CDJA. 

De LOP stuurgroep is als volgt samengesteld: Mevrouw A.A. Willemse- van der Ploeg 
(voorzitter), Mevrouw M.G. Greweldinger-Beudeker (vice-voorzitter), Mevrouw L. T. Holtkamp
van Es (secretaris), dhr. J.N. Zuurbier (penningmeester) en dhr. H. de Jong. Het secretariaat 
is in handen van een vertegenwoordiger van het Partijbureau mevrouw C.H.J. Heemels. 
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Buitenland 

Weer een Europa jaar 
In vervolg op de Europese verkiezingen in 2004, stond ook het jaar 2005 voor een belangrijk 
deel in het teken van de nieuwe Europese grondwet en het Nederlandse referendum 
daarover op 1 juni. 
In de aanloop naar het referendum werden ledenbijeenkomsten georganiseerd, informatie 
over het nieuwe Verdrag naar leden en andere belangstellenden gezonden en regelmatig 
overleg gevoerd met de zusterpartijen in Europa (zie onder de EVP). 

In het voorjaar werd de vijfde Schmelzerlezing uitgesproken door minister van Buitenlandse 
Zaken Bernard Bot. Hij ging in op de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde 
Staten. De Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, Clifford M. Sobel, trad op 
als zijn co-referent. Hij gaf zijn visie op die relatie, welke voor de Verenigde Staten van groot 
belang wordt geacht en uitgaat van gedeelde waarden. 

In april 2005 kon, met gedeeltelijke steun van de NCDO, een internationale conferentie over 
de relatie tussen religie, cultuur en ontwikkeling in Afrika, worden gehouden. Deze 
drukbezochte conferentie liet zowel sprekers uit Afrika als uit Nederland en Europa aan het 
woord. De concrete aanbevelingen konden na de tweedaagse conferentie worden 
aangeboden aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Ag nes van Ardenne. 

In discussie met de leden 
De Commissie Buitenland publiceerde in het najaar van 2005 een discussienota over 
internationale samenwerking. Deze nota kwam in drie regionale discussiebijeenkomsten aan 
bod. In alle regio's was sprake van een levendig en drukbezocht debat, waar deskundigen, 
vertegenwoordigers van lokale ontwikkelingsorganisaties en politici met elkaar in debat 
gingen over de visie van het CDA op internationale samenwerking. De nota bevat een aantal 
concrete aanbevelingen die zijn gebaseerd op de versterking van het probleemoplossend 
vermogen van mensen en organisaties in de ontwikkelingslanden zelf, de bevordering van 
de economische groei en de verbetering van de positie van ontwikkelingslanden in 
internationale organisaties als de WTO. De debatten die in nauwe samenwerking met de 
lokale ontwikkelingsorganisaties (zoals de Centra voor Ontwikkelingssamenwerking) tot 
stand kwamen, werden mede mogelijk gemaakt door de NCDO. 

De EVP 
De contacten met de zusterpartijen in het buitenland werden in 2005 verder geïntensiveerd. 
Dit gebeurde zowel in het verband van de EVP (Europese Volkspartij) als bilateraal. 
Ook binnen de EVP was de grondwet onderwerp van gezamenlijk gesprek en actie. De EVP 
had een belangrijk aandeel gehad in de formulering van deze grondwet tijdens de Europese 
Conventie. Na de uitspraak van de inwoners in Nederland en Frankrijk werd binnen EVP 
verband extra overleg gevoerd over de te volgen koers. 
Het CDA bezocht alle bijeenkomsten van het Politiek Bureau in Brussel. Dit bureau, waarin 
vertegenwoordigers van alle lidpartijen en waarnemende partijen zitting hebben, is een van 
de besluitvormende organen binnen de EVP. CDA vertegenwoordigers nemen tevens actief 
deel aan de EVP werkgroepen die advies uitbrengen aan het Politiek Bureau over een 
veelheid aan onderwerpen. 
Tenslotte startte in het najaar het overleg over het EVP Congres dat in maart 2006 in Rome 
zal plaatsvinden. Tijdens dit Congres dient een nota te worden vastgesteld over de toekomst 
van Europa volgens de EVP partijen. In het voortraject kunnen alle lidpartijen 
amendementen op dit document indienen. 
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Bilaterale contacten 
Bilaterale contacten tussen het CDA in de zusterpartijen in Europa konden opnieuw worden 
uitgebreid. De meest veelvuldige contacten vinden echter plaats met Duitsland (CDU), 
België, Luxemburg en Frankrijk. Samen met de CDU werd een begin gemaakt met 
regelmatige ronde tafel conferenties over onderwerpen die zowel in Duitsland als Nederland 
actueel zijn. De wetenschappelijke instituten van beide partijen zijn daar nauw bij betrokken. 
Zo werden thema's als vergrijzing in Europa, de herziening van de gezondheidszorg en de 
toekomst van het onderwijs besproken. De goede relaties met de Konrad Adenauer Stiftung 
in Brussel konden worden voortgezet. In het voorjaar van 2005 kwamen delegaties van CDA 
en CDU opnieuw een weekeinde bijeen om de gezamenlijke (zorg)punten te delen en 
informatie uit te wisselen. Het is de bedoeling dat deze gesprekken ook in 2006 een vervolg 
krijgen. 

De dwarsverbanden 
Door het CDA werden ook zusterpartijen buiten Europa ontvangen. In sommige gevallen 
betrof het delegaties die reeds in Nederland waren in het kader van het IMD (lnstitute for 
Multiparty Democracy) programma. Zij bezochten en marge daarvan het CDA en spraken 
met de verschillende partijorganisaties en fracties. In andere gevallen werden de bezoeken 
ondernomen in CDI verband (de internationale koepelorganisatie van christen-democratische 
partijen). Doel van deze bezoeken is het uitwisselen van informatie over actuele politieke 
kwesties, maar evenzeer over de opbouw van de partij, de organisatie van ledendebatten en 
de mogelijkheden tot draagvlakverbreding in de eigen samenlevingen. 
Omdat de partij zoveel als mogelijk dwarsverbanden probeert te leggen met haar andere 
internationale activiteiten, werd ook gebruik gemaakt van het netwerk van de EFS (Eduardo 
Frei Stichting) in Midden-en Oost-Europa. Bezoeken over en weer werden dan ook 
aangegrepen om informatie uit te wisselen en elkaar wederzijds inhoudelijk te ondersteunen. 

22 



Eduardo Frei Stichting 

Voorwoord 

Dr. Jan P.R.M. van Laarhoven, voorzitter Eduardo Frei Stichting 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Eduardo Frei Stichting (EFS), 
de stichting voor internationale solidariteit van het CDA. De EFS heeft drie doelen: 

• promotie van het christen-democratisch gedachtegoed en de kennis hierover in 
internationaal verband in het algemeen en op de terreinen van internationale 
samenwerking en mensenrechten in het bijzonder 

• stimuleren van de permanente betrokkenheid van CDA-leden en aan de CDA 
gelieerde organisaties op bovengenoemde terreinen; 

• projecten initiëren en ondersteunen, die gericht zijn op promotie van de christen
democratische uitgangspunten, met name in Midden- en Oost-Europa en in de Derde 
Wereld. 

Vanwege de deelname aan het MA TRA Politieke Partijen Programma van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft de EFS in 2005 wederom diverse activiteiten met zusterpartijen in 
Midden en Oost Europa kunnen uitvoeren. 

Sinds 2005 is het nieuwe strategisch jaarplan 2005-2008 van toepassing. Zoals ook het 
geval in het 'Beleidsplan Eduardo Frei Stichting 2001-2004' wordt er voor de periode 2005-
2008 van uit gegaan dat bij het formuleren en uitwerken van beleid verbreding en verdieping 
als uitgangspunten moeten worden genomen voor het succesvol nastreven en/ of verbeteren 
van de doelstellingen van de EFS. 
De EFS streeft ernaar om activiteiten te ontplooien die voornamelijk thematisch, 
beleidsinhoudelijk of ideologisch van aard zijn. Dit geld vooral voor activiteiten in landen waar 
de EFS al enige jaren actief is en waar al veel vaardigheidstrainingen hebben 
plaatsgevonden. De inhoud van de aanvragen van de EFS partners in Midden en Oost 
Europa heeft zich de afgelopen jaren ook ontwikkeld van vaardigheidstrainingen naar 
thematische, beleidsinhoudelijke of ideologische aanvragen. Echter, te verwachten is dat 
door de verschuiving van aandacht naar de kandidaat lidstaten en de (nieuwe) buurlanden 
van de EU de vraag naar vaardigheidstrainingen weer zal toenemen. De EFS ziet dit als een 
aanloopfase van samenwerking, er blijft echter wel gestreefd worden naar inhoudsrijke 
aanvragen ook van de (nieuwe) buurlanden van de EU. 

Het overgrote merendeel van de doelen zoals geformuleerd in het jaarplan 2005 zijn 
gerealiseerd. In de Oekraïne en op de Balkan heeft de EFS meer activiteiten ontplooid. De 
grootste oppositiepartij in Selarus heeft veel steun van de EFS ontvangen voor het 
organiseren van activiteiten. In maart 2006 zullen in Selarus verkiezingen plaatsvinden. Ook 
heeft de EFS in 2005 weer intensief samengewerkt met het Robert Schuman Instituut. 
In 2005 is de EFS gestart met het 'Land in de schijnwerpersprogramma'. Gedurende het jaar 
heeft Bulgarije in de spotlights van de EFS gestaan. Een groot aantal activiteiten werden 
georganiseerd waaronder drie regionale bijeenkomsten waarbij o.a. Bulgaarse politici, de 
Bulgaarse ambassadeur in Nederland en CDA Tweede Kamerleden deelnamen. Het 'Land in 
de schijnwerpersprogramman 2005' werd afgesloten met een bezoek van 15 Bulgaarse 
jongeren aan Nederland. In 2005 is opnieuw samen met de internationale stichtingen van de 
WO en de PvdA een leiderschapstraining georganiseerd voor 40 jongeren van de zes 
grootste partijen in Georgië. In mei hield de first lady van Georgië, Sandra Roelofs, op 
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uitnodiging van de EFS een lezing voor 300 belangstellenden in Den Haag. Roelofs las de 
aanwezigen o.a. voor uit haar uitgekomen boek 'De first lady van Georgië'. Na afloop kon 
men het uitgekomen boek kopen en het laten signeren door Sandra Roelofs. 

Het Instituut voor Meerpartijen democratie (I MD) is de tweede hoofdactiviteit van de EFS. 
Het CDA heeft de leiding over de IMD activiteiten in Mali, Indonesië, Bolivia, Zuid-Afrika en 
Zambia. 

In 2005 werd afscheid genomen van EFS bestuurslid Cees van Dijk. Oud minister Van Dijk 
zat jarenlang in het EFS bestuur. Naar aanleiding van dit afscheid is de heer Van Dijk een -
diner en afscheidsborrel aangeboden door het bestuur van de EFS. Het bestuur is dankbaar 
zo lang gebruik te hebben mogen maken van de inzet en kwaliteit van Cees van Dijk. Ook 
bestuurslid Ab Klink gaf in 2005 aan terug te willen treden als bestuurslid van de EFS. 

Het bestuur van de EFS is dank verschuldigd aan de volgende CDA gremia voor hun inzet 
en betrokkenheid: Wetenschappelijk Instituut, het Steenkamp Instituut, CDAV, CDJA en de 
commissie Buitenland van het CDA. 
Een groot compliment moet worden gemaakt aan de trainers van EFS, zij hebben zich ook in 
2005 weer op een geweldige, en altijd op een vrijwillige, manier ingezet voor de bevordering 
van de democratie en het Christen-democratisch gedachtegoed in Midden en Oost Europa. 
Zonder hun steun en inzet kan de EFS niet bestaan. 

Inleiding 

Voor de CDA-stichting voor Internationale Solidariteit 'Eduardo Frei' (EFS) was 2005 een 
productief jaar. Net als in voorgaande jaren kon de EFS in 2005 projecten uitvoeren ten 
behoeve van de ontwikkeling van de christen-democratie in Midden- en Oost-Europa. Dit 
gebeurt op grond van de Subsidieregeling 'Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in 
Midden- en Oost-Europa' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Deze regeling is onderdeel 
van het programma Maatschappelijke Transformatie (MaTra) van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken ter ondersteuning en stimulering van de opbouw van democratieën in 
Midden- en Oost-Europa. De Nederlandse politieke partijen ontvangen op grond van deze 
subsidieregeling een bedrag voor het ondersteunen van zusterpartijen. Dit bedrag is gerelateerd 
aan het aantal zetels van de partijen in de Tweede Kamer en bedroeg voor het CDA in 2005 € 
553.980. 
Daarnaast is het programma van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (IMD) 
waaraan het CDA deelneemt, in 2005 gegroeid. 
Tot slot heeft de EFS met NCDO gelden een internationale conferentie over religie, ontwikkeling 
en cultuur in Afrika georganiseerd. Door omstandigheden moest deze conferentie, die gepland 
stond voor december 2004 worden verplaatst naar 8 en 9 april 2005. Met de NCDO gelden voor 
2005 heeft de EFS drie regionale bijeenkomsten georganiseerd over het thema 
ontwikkelingssamenwerking. Bij twee van de drie bijeenkomsten was de minister voor 
ontwikkelingssamenwerking aanwezig. 
Hieronder volgt een korte introductie op de werkwijze van de EFS binnen deze verschillende 
takken, waarna in de volgende hoofdstukken nader verslag wordt gedaan over de activiteiten en 
resultaten van het afgelopen jaar. 

Midden en Oost Europa: Werkwijze 
Het bestuur van de EFS treedt voor het CDA op als ontvanger en beheerder van de ontvangen 
gelden. De EFS heeft zowel een strategisch mee~aren beleidsplan als een jaarplan voor 2005 
waarin prioriteiten en beleid uitgewerkt zijn. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van alle 
aan het CDA gelieerde organisaties (het Steenkamp Instituut, het Wetenschappelijk Instituut, de 
CDA-Bestuurdersvereniging, het CDA Vrouwenberaad, het CDJA), alsmede leden van de CDA
delegatie in de EVP-fractie in het Europees Parlement. Daarnaast laat de EFS zich leiden door 
het buitenlandbeleid zoals dat wordt geadviseerd door de Commissie Buitenland van het CDA 
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en vastgesteld door het Partij Bestuur. Het EFS bestuur kwam in 2005 acht maal in vergadering 
bijeen. 

Overeenkomstig de voorwaarden van de subsidieregeling komen politieke partijen uit de 
volgende landen voor subsidiëring van scholingsactiviteiten in aanmerking: Albanië, Armenië, 
Azerbeidjan, Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Jordanië, Kroatië, Macedonië, Marokko, 
Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Servië en Montenegro, Turkije en Wit-Rusland. Het 
secretariaat van de EFS ontvangt projectvoorstellen van zusterpartijen in Midden en Oost 
Europa. Per project dient een doelomschrijving, een conceptprogramma en een 
projectbegroting te worden voorgelegd. De voorstellen worden door het bestuur en afhankelijk 
van de inhoud, de doelstellingen en de begroting goed- of afgekeurd. De accountantsdienst van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt vervolgens om een uitgebreide financiële 
onderbouwing. 

Minimaal één keer per jaar vindt afstemmingsoverleg plaats tussen medewerkers van de 
zogenoemde Oost-Europa-stichtingen, die verbonden zijn aan Nederlandse politieke partijen 
(waaronder de EFS) en medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder heeft 
de EFS contact met stichtingen voor internationale solidariteit die verbonden zijn aan lidpartijen 
van de EVP. Dit contact wordt gecoördineerd door de EVP werkgroep voor Midden en Oost 
Europa. Waar mogelijk werken de stichtingen samen, en in bepaalde situaties kan zelfs een 
toegespitst beleid worden ontwikkeld. 

Projecten in Midden- en Oost-Europa 
Het bestuur van de EFS heeft ten behoeve van de samenwerking met christen-democratische 
partijen in landen van Midden- en Oost-Europa zes categorieën vastgesteld waarin de projecten 
kunnen worden ingedeeld. 

1. Vormings- en scholingscursussen 
De categorie vormings- en scholingscursussen 1s 1n de optiek van het EFS-bestuur de 
belangrijkste. Het betreft hier trainingen (zowel ideologisch als beleidsinhoudelijk en 
communicatief) die door CDA-deskundigen in de Midden- en Oost-Europese landen worden 
uitgevoerd. De trainers worden van tevoren uitgebreid ingelicht over de specifieke situatie ter 
plaatse. 

2. Conferenties I Congressen 
Conferenties en congressen zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
het christen-democratisch gedachtegoed in Midden- en Oost-Europa. Het betreft hier activitei
ten, die in samenwerking met solidariteitsstichtingen van zusterpartijen worden georganiseerd. 

3. Regionale projecten 
Regionale projecten dragen een grensoverschrijdend regionaal karakter. Hieronder valt 
bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage van de EFS (financieel en door middel van EFS-trainers) aan 
het Robert Schuman lnstitute in Boedapest. 

4. Technische hulp 
Technische hulp bestaat enerzijds uit directe en gerichte advisering van een zusterpartij in een 
bepaald land en anderzijds uit de ontwikkeling of vertaling van documenten die voor de 
zusterpartij van belang kunnen zijn. Directe financiële of andere vormen van materiële steun 
worden niet verstrekt. 

5. Uitwisselingen 
Voor individuele personen of groepen kan de EFS een studiebezoek aan Nederland 
organiseren. Tijdens een dergelijk bezoek wordt op directe wijze kennis genomen van de hier 
bestaande structuur, het functioneren van de samenleving en de christen-democratische 
inbreng daarbij. 
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6. Oriëntatiebezoeken 
Oriëntatiebezoeken door de EFS zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in de politieke situatie in 
een land en de betekenis van christen-democratie in dat land. Een dergelijk bezoek vindt veelal 
plaats als voorbereiding op nieuwe samenwerking of projecten. 

Instituut voor Meerpartijen Democratie (IMD): Werkwijze 
Het IMD is in april 2001 opgericht door het Ministerie van Buitenlandse Zaken met het doel 
wereldwijd het democratieproces in jonge democratieën te ondersteunen. Het IMD werkt 
vanuit de gedachte dat door versterking en ontwikkeling van politieke partijen wordt 
bijgedragen aan het democratiseringsproces in ontwikkelingslanden. 
De stichting wordt gedragen door alle politieke partijen in Nederland zodat er neutraal 
samengewerkt kan worden met politieke partijen in ontwikkelingslanden en zodat kennis 
en ervaringen uitgewisseld kunnen worden over het functioneren in een meerpartijen 
democratie. 

Het IMD programma valt bij het CDA onder de Eduardo Frei Stichting, als de aan het CDA 
gelieerde stichting voor Internationale Samenwerking. De landen die IMD ondersteund 
komen echter niet overeen met de landen die in aanmerking komen voor ondersteuning 
vanuit het MATRA (Oost Europa) programma. IMD richt zich vooral op Afrika, Latijns 
Amerika en Azië. Elke partij heeft een aantallanden toegewezen gekregen om daar het IMD 
programma aan te sturen. Voor het CDA zijn dat Mali, Bolivia, Zambia, Zuid Afrika en 
Indonesië. Twee partijcoördinatoren treden op als uitvoerder en contactpersoon voor de 
projecten van IMD. 

Bestuurssamenstelling 
-dr. J.P.R.M. van Laarhoven, voorzitter 
- mr. S. van Oostrom, penningmeester 
- mr. W. Smid, secretaris 
-drs. P Bukman 
- mw. drs. C.J. Dekker 
-drs. C.P. van Dijk 
-mr. J.J.A.M. van Gennip 
-drs. B.P.J. van Winsen 
-drs. R.J. Hebben 
- dr. A. Klink 
-drs. J.J.M. Panders 
-mw. drs. M.J.Th. Martens 
-drs. A.N.J. Strijbis 
- mw. drs. H.J. van de Streek 
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PROJECTEN IN MIDDEN- EN OOST-EUROPA 
Vormings- en scholingscursussen 

Selarus I BPF Partij 

Project: Seminars 'voor ontwikkeling partijstructuur jeugd' ljuni 2005 tot en met februari 2006) 

De laatste jaren zijn de obstakels voor politieke partijen in Selarus om te kunnen 
functioneren toegenomen. Door nieuwe wetgeving is het voor politieke partijen nagenoeg 
onmogelijk om lokale afdelingen te hebben. Elke lokale afdeling moet namelijk volgens de 
wet officieel gehuisvest zijn in een kantoor. Aangezien dit financieel vaak niet haalbaar is 
(nog los van het feit dat de overheid het overgrote merendeel van het onroerend goed bezit 
en niet verhuurd aan oppositie partijen) moeten partijen vaak illegaal opereren. Het is voor 
de oppositiepartijen bovendien moeilijk mensen aan zich te binden. Door agressieve 
propaganda zijn veel mensen bang om lid te worden van een oppositiepartij of vertrouwen de 
oppositie niet. 
De EFS heeft in 2005 daarom samen met de BPF een aantal trainingen georganiseerd voor 
jongeren om de partijstructuur voor jongeren aantrekkelijk te maken. 

Project: Seminars 'studentparticipatie bij BPF partij' ljuni 2005 tot en met februari 2006) 

Voor de BPF wordt het steeds moeilijker om studenten aan zich te binden. Studenten die 
zich inlaten met 'oppositionele activiteiten' worden vaak van de universiteit verwijderd. 
Het is belangrijk voor de BPF om op de een of andere manier in gesprek te blijven met de 
studenten in Belarus. De BPF en de EFS hebben in 2005 diverse activiteiten ontplooid om 
studenten in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan activiteiten van de BPF. De EFS 
speelde daarbij vooral een faciliterende rol. 

Project:lnformatiebijeenkomsten 'voor kleine ondernemers' Guni-november 2005) 

Kleine ondernemers vormen traditioneel een deel van het electoraat van de BPF partij. 
Door de felle propaganda van de regering echter hebben veel kleine ondernemers hun 
vertrouwen in de oppositie partijen enigszins verloren. Door middel van een aantal 
bijeenkomsten en activiteiten heeft de BPF partij, met steun van de EFS, geprobeerd 
de kleine ondernemers van eerlijke informatie te voorzien. 

Bosnië-Herzegovina I Konrad Adenauer Stichting 

Project: Politieke academie voor jongeren (maart, juni, september en december 2005) 
EFS trainers: Teus Jan Vlot, Loek Schueler en Arnoud Strijbis 

Tien jaar na de oorlog maakt Bosnië-Herzegovina nog steeds een moeilijk proces door van 
hervormingen. Hervormingen die nodig zijn om de Europese standaarden te halen en om 
eventuele onderhandelingen met de EU over toetreding te kunnen doen laten beginnen. 
Jongeren spelen een cruciale rol in het hervormingsproces. Echter jonge politici hebben 
weinig mogelijkheden om trainingen te ondergaan in Bosnië-Herzegovina. Mede vanwege dit 
feit hebben de KAS en de EFS in 2005 een politieke academie opgezet voor jongeren van de 
aan de EVP gelieerde partijen. 

Georgië I Leiderschapstraining samen met WO en PvdA I SAQDA Uongerenorganisatie 
van CDUG) 
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Project: training in 'Politica/ Leadership' samen met de WO en de PvdA (september 2005) 
EFS trainer: Eiko Smid 

De internationale stichtingen van het CDA, de WO en de PvdA hebben een trainingsweek 
verzorgd voor 30 politiek actieve jongeren van de zeven grootste Georgische partijen; National 
Movement & Unified Democrats, New Rights & Enterprise will save Georgia, Republican Party, 
Georgian Traditionalists Union, Labor Party, The Christian-Democratic Union of Georgia en de 
Socialists Party. Onder de jongerei"J is veel behoefte kennis op te doen over onderwerpen als 
partijopbouw, partijideologie en leiderschapsvaardigheden. De Nederlandse stichtingen 
vaardigden allemaal één trainer af. De volgende trainersonderdelen kwamen aan bod; 
persoonlijke SWOT -analyse en persoonlijke boodschap, strategie en organisatie, 
partijorganisatie en partijfinanciering, het houden van een speech, radio-interview en pers 
conferentie. 

Het was voor de tweede keer dat een dergelijke training werd georganiseerd door de drie 
Nederlandse politieke stichtingen. Ook drie Duitse politieke stichtingen hebben zich aangesloten 
bij het project. De jongeren hebben de training als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Getracht 
wordt op de één of andere manier een structureel platform voor jongeren van verschillende 
partijen in het leven te roepen waar men elkaar kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen. 
De Nederlandse stichtingen hebben de intentie om gezamenlijk door te gaan met het 
organiseren van activiteiten voor jongeren in Georgië. 

SAQDA trainingen 

Project: Seminar 'Christian Democracy' Oanuari 2005) 
EFS trainers: Eiko Smid en Titus Frankemölle 

Politieke partijen in Georgië zijn vaak niet op ideologische leest gestoeld. De 
jongerenorganisatie van de CDUG (Christian Demoeratic Union of Georgia) heeft de EFS 
echter benaderd met de vraag om een aantal trainingen te verzorgen waaruit verschillende 
onderwerpen en problematieken worden benaderd vanuit christen-democratisch oogpunt. Dit 
seminar ging over de basis beginselen van het christen-democratisch denken. 

Project: Seminar in 'Party building' Oanuari 2005) 
EFS trainers: Rutger Jan Hebben en Loek Schueler 

Tijdens dit seminar werden thema's gerelateerd aan partijopbouw behandeld. Dit alles werd 
behandeld vanuit een christen-democratisch visie. 

Project: Seminar in 'Politica/ communications and PR' (mei 2005) 
EFS trainers: Annet Doesburg en Frank Pynenburg 

Het doel van het seminar was om jonge politici te trainen in politieke communicatie. De 
volgende onderwerpen kwamen aan bod: basis elementen van politieke communicatie, 
Europese/Nederlandse ervaringen met media, creëren van een politieke boodschap, 
campagne voeren en onderhandelingsvaardigheden. 

Project: Seminar in 'Subsidiarity' ljuni 2005) 
EFS trainers: Frank van den Heuvel en Monique Vogelaar 

Tijdens dit seminar werden de volgende thema's behandeld: subsidiariteit, zelf bestuur en 
federalisme. 

Project: Seminar in 'Campagnetraining' (oktober 2005) 
EFS trainer: Gijs Weenink 
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In oktober 2005 organiseerde de EFS een campagnetraining voor de jongerenpartij van de 
CDUG. De SAQDA is een snel groeiende jongerenpartij maar veel van de leden zijn jong en 
onervaren. Deze campagnetraining was bedoeld om de jongeren bekend te maken en te 
training in campagne-issues. Onderwerpen die aan bod kwamen: basis elementen van politieke 
communicatie, Europese ervaring in relatie met de media, vervaardigen van een politieke 
boodschap, campagne voor bepaalde groepen kiezers en pers conferentie. 

Project: Seminar in 'Conflictbeslechting' (november 2005) 
EFS trainers: Jan Mulder en Anne Offermans 

Georgië kampt met regio's waar de spanningen zo nu en dan hoog oplopen. Deze 
spanningen kunnen niet los worden gezien met de relatie van Georgië met Rusland. 
De provincies Zuid-Ossetie en Abkhazia grenzen aan Rusland. Het doel van het 
seminar was om de aanwezige jongeren te onderwijzen over o.a. thema's als 
mensenrechten en conflictbeslechting en de rol van jongeren in dit proces. 

Onderwerpen die werden behandeld tijdens dit seminar waren o.a.: Conflict escalatie en de
escalatie, onderwijs voor minderheden, nationaal en internationaal crisis management, Crisis 
Management in relatie tot de NAVO en de EU, etnische integratie en politieke voorwaarden 
voor economische vrijheid. 

Project: seminar in 'Europese integratie' (december 2005) 
EFS trainers: Huibert van Rossum en Bert de Wilde 

Sinds het aantreden van Saakashvili als President van Georgië staat Georgië behoorlijk in de 
(Europese) belangstelling. De President heeft aangegeven graag nauwere banden met de 
Europese Unie aan te willen knopen. Dit seminar had als thema de Europese intergratie en het 
beleid dat de EU er m.b.t. dit thema op nahoudt. Onderwerpen die aan bod kwamen waren het 
EU nabuurschapsprogramma, EU beleid inzake harmonisatie, vrije markt politiek en het EU 
immigratiebeleid. 

Kroatië I Konrad Adenauer Stichting 

Project: Internationale zomerschool 'Values in Politica/ Concepts in State, Economie and Social 
Affairs'(juli 2005) 
EFS trainer:Jos van Gennip 

De KAS samen met de EFS, de Duitse stichting voor Christen-democratie en de Hans Seidel 
Stichting hebben een internationale zomerschool georganiseerd voor jonge politici afkomstig 
van ministeries, politieke partijen, universiteiten en NGO's met als thema 'Waarden in de 
politiek'. De slotspeech werd gehouden door Senator en EFS bestuurslid Jos van Gennip. 
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Moldavië I Christian Demoeratic People's Party (CDPP) 

Project: Bijeenkomsten over politiek management voor jongeren CDPP (maart tot en met 
november 2005) 
EFS trainers:Rutger Jan Hebben en Ronald van Bruchem 

"Noua Generatie" is de grootste jongerenorganisatie in Moldavië. Ook in de regio's heeft de 
jongerenorganisatie afdelingen. Er is echter te weinig overleg tussen deze regionale 
afdelingen en het hoofdbestuur van de "Noua Generatie". 
Samen met dé EFS heeft de 'Noua Generatie' in 2005 acht bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij het hoofdbestuur en de regionale besturen van de jongerenorganisatie 
bijeenkwamen voor een training en om over toekomstig beleid te praten en van gedachten te 
wisselen. 

Project: Zomerschool 'Nabuurschapsbeleid en Europese integratie' ljuli 2005) 
EFS trainers: Bart van Winsen en Huibart van Rossum 

De zomerschool in de huidige vorm vindt gedurende vier achtereenvolgende weken in de 
zomervakantie plaats. Dit jaar is het vierde opeenvolgende jaar dat de zomerschool 
gehouden is. Gemiddeld kunnen 40 jongeren aan de trainingen meedoen, hebben nu al 
meer dan 600 jongeren deel kunnen nemen. Volgens de organisatoren is de zomerschool 
populair bij de jongeren in de leeftijd tussen 14 en 18 jaar. Er bestaan zelfs wachtlijsten voor 
deelname. Na afloop van de zomerschool ontvangen alle deelnemers, tijdens een 
"ceremonie" op de laatste avond een certificaat. De meeste deelnemers blijken tevens later 
op een of andere wijze betrokken te blijven bij de activiteiten van de CDPP, waarbij politiek 
talent op den duur doordringt tot het partijkader en in politieke functies. 
De betrokkenheid van de politieke leiders is groot en voor de deelnemers zeer stimulerend. 
Zowel de president van de FCD en parlementariër V/ad Cubreacov als luri Rosca (tweede 
voorzitter van het parlement) zijn tijdens de week meermalen aanwezig en spelen een 
belangrijke rol bij de uitreiking van de certificaten en de slotmanifestatie. 

De bijdrage van de EFS lag hoofdzakelijk in het trainen over de structuren van de Europese 
Unie en het functioneren van internationale assemblees, evenals het nabuurschapbeleid. 
Ook werd er gesproken over het Europees grondwettelijk verdrag en welk effect de 
uitkomsten van het referendum hebben in relatie tot uitbreiding. De doelstelling was 
voornamelijk om kennis over te dragen. Vervolgens werd er afsluitend een discussie 
gehouden over de grenzen van Europa en het afwijzen van het Europees grondwettelijk 
verdrag. 

Project: Zomerschool in verband met verkiezingscampagne (november 2005) 
EFS trainers: Christof Wielamaker en Loek Schueler 

Naar aanleiding van acht bijeenkomsten, georganiseerd door de 'Noua Generatie' en de EFS, 
die van maart tot en met november 2005 zijn georganiseerd, heeft het hoofdbestuur van de 
jongerenorganisatie samen met de lokale besturen een actie- en trainingsplan opgesteld. In de 
verschillende regio's in Moldavië zullen van november 2005 tot en met september 2006 
trainingen worden georganiseerd voor leden van de 'Noua Generatie'. Het actie- en 
trainingsplan zal worden geïmplementeerd. 

Oekraïne I CDU en Our Ukraine coalitie 
Project: Vier campagnetrainingen voor de regionale campagneleiders van het 'Our Ukraine' 
oppositieblok (april, augustus, oktober en november 2005) 
EFS trainers: Gijs Weenink, Jeroen de Graaf, Rien Fraanje, Nico van Buuren 
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De EFS onderhoudt al jarenlang goede contacten met het lnstitute of Politica I Education. 
Dit opleidingsinstituut was jarenlang het opleidingsinstituut van de Christen-democratische 
CPU. De CPU heeft zich aangesloten bij het oppositieblok 'Our Ukraine' en het 
opleidingsinstituut is uitgegroeid tot een opleidingsinstituut van het gehele oppositieblok. 
In de aanloop naar de verkiezingen in 2006 heeft het Instituut in samenwerking met de 
EFS vier campagne trainingsweekenden georganiseerd voor regionale campagneleiders 
van het 'Our Ukraine' oppositieblok. Tijdens de vier trainingen kwamen telkens de 
volgende onderwerpen aan bod: contacten met kiezers, hoe potentiele kiezers van 'Our 
Ukraine' te identificeren, huis aan huis campagne, telefooncampagne en waarnemen van 
verkiezingen. 

Project: Twee conferenties over sociale zekerheid voor de jeugd (februari en oktober 
2005) 

EFS trainer: Jeroen de Graaf 

Een van de meest belangrijke thema's voor de regering Yushchenko was de sociale 
zekerheid. Daarbij neemt de positie van jongeren in de sociale zekerheid een belangrijke 
plaats in. Veel jongeren hebben de Oekraïne de laatste jaren verlaten op zoek naar een 
betere toekomst. De EFS samen met het Instituut voor Politiek Onderwijs, het 
onderwijsinstituut van 'Our Oekraïne', heeft twee conferenties georganiseerd voor de 
jongerenorganisatie van de 'Our Oekraïne' coalitie, politici, journalisten en ambtenaren over 
het thema sociale zekerheid voor de jeugd. 

Roemenië I Konrad Adenauer Stichting 

Project:Twee seminars voor christen-democratische jongeren uit Moldavië (november en 
december 2005) 
EFS trainers: Jeroen de Graaf, Gijs Weenink, Frank Pynenburg en Wim van Eijk 

De EFS heeft de afgelopen jaren geen activiteiten kunnen ontplooien in Roemenië omdat 
geen geschikte partners konden worden geïdentificeerd. Naar aanleiding van een bezoek 
van de EFS aan Roemenië in 2005 werd besloten om samen met de KAS trainingen te 
organiseren voor Moldavische jongeren, wonend en studerend in Roemenië en lid van de 
Moldavische christen-democratische partij in Moldavië. Alle thema's die tijdens de twee 
seminars aan bod kwamen waren christen-democratische thema's. 

Servië en Montenegro I KAS 

Project: Vier seminars 'Vrouwen in de politiek' (mei, juni september en oktober 2005) 
EFS trainers: Clarien Slot-Abeling, Bieke Oskam, Monique Vogelaar en Gerda Kempen 

In oktober 2003 hebben de KAS en de EFS een conferentie georganiseerd voor vrouwen in 
de politiek in Servië en Montenegro. Meer dan 80 vrouwen deden mee aan de conferentie. 
Naar aanleiding van de goede uitkomsten van de conferenties hebben de EFS de KAS een 
structureel platform in het leven geroepen voor vrouwen in de politiek in Servië en 
Montenegro. In 2005 zijn vier seminars georganiseerd voor vrouwen die politiek actief zijn in 
Servië en Montenegro over de volgende onderwerpen: 'Vrouwen en media', 'Geweld tegen 
vrouwen' en 'Onderwijs en training voor vrouwen'. 

Project: Conferentie voor jongeren aan de EVP gelieerde partijen (juni 2006) 

De Konrad Adenaeur Stichting, in samenwerking met het bestuur van de jongerenorganisatie 
van YEPP en de EFS, heeft als gastheer opgetreden voor een conferentie voor jongeren van de 
aan de EVP gelieerde partijen uit de Balkanlanden. Het doel van de conferentie was om een 
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structurele dialoog op te starten tussen jongeren in de verschillende Balkanlanden onderling en 
tussen deze jongeren en geestverwanten uit West Europese landen. 

Project: Drie seminars 'voor jongeren van G17Pius en OSS' (september, oktober en november 
2005) 
EFS trainers: Aart van Bochove, Titus Frankemölle, Hans van der Vlies, Bieke Oskam en 
Hester Tja/ma-den Oudsten 

Naar aanleiding van een fact finding missie van het EFS bestuur naar Servië en Montenegro 
werd besloten om in 2005 samen met de KAS een drietal trainingen te organiseren voor de 
jongeren van OSS en G17PLUS. Deze partijen hebben beiden een grote jongerenorganisatie 
en gaven aan graag trainingen te volgen met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
partij management, politieke argumentatie, politieke lobby en coalitie vorming. 

Turkije 

Project: Studiebezoek van het CDJA aan Turkije (augustus 2005) 
EFS afgevaardigde: Wietze Smid 

Een groep van acht leden van het CDJA (de jongerenorganisatie van het CDA) bracht 
in augustus een studiebezoek aan Turkije. Tijdens het bezoek werd uitgebreid kennis 
gemaakt met de jongerenorganisatie van de AKP. Voorts sprak de delegatie ook met 
Turkse parlementsleden, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, 
medewerkers van Amnesty International, de burgemeester van Ankara, het hoofd van 
de Turkse delegatie voor de onderhandelingen met de EU (tevens minister van 
Economische Zaken), de minister van Vrouwenzaken, de directeur van de Konrad 
Adenauer Stichting in Turkije en vertegenwoordigers van de kerk. 

Internationale conferentie zusterpartijen Baltische Staten 

De EFS organiseerde in oktober 2005 samen met de zusterpartijen uit Litouwen, Estland en 
Letland een internationale conferentie over de toekomst van de christen-democratie in de 
Baltische Staten. 

Doelen van de conferentie waren: 
• Een inventarisatie te maken van de situatie van de Christen-democratische partijen in 

Baltische staten; 
• De aanwezigen te vertellen over de ontwikkeling van de christen-democratie in 

Nederland en binnen de Europese Volkspartij (EVP). 
• Te discussiëren over de manier waarop de christen-democratische partijen in de 

Baltische staten mensen aan zich kunnen blijven binden. 

In totaal deden ongeveer 100 mensen mee aan de conferentie. EFS voorzitter Van 
Laarhoven sprak over de christen-democratische ontwikkelingen binnen de EVP en CDA 
partijdirecteur Meindert Stolk hield een presentatie over 25 jaar CDA. 

Regionale projecten 

Robert Schuman lnstitute tor Developing Democracy in Central and Eastern Europe te 
Boedapest 
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De EFS draagt al sinds 1991 bij aan de programma's van het Robert Shuman lnstitute (RSI). 
Net als in voorgaande jaren organiseerde het Robert Schuman lnstitute in 2005 series van vijf 
cursusweken voor christen-democratische jongeren afkomstig uit verschillende landen van 
Midden- en Oost-Europa. De cursisten wonen vijf weken training bij verdeeld over een 
periode van een jaar. De onderwerpen verschillen per cursusweek, en de deelnemers 
leveren van tevoren opdrachten in. In 2005 heeft de EFS een aantal van dergelijke 
cursusweken ondersteund. De onderwerpen van die cursussen waren "politiek 
Management", "media en politiek", "het opbouwen van een politieke organisatie", "jonge 
leiders in een democratie" en "Communicatie als een management instrument". 

Lezing Sandra Roelofs, first lady van Georgië 

Op maandagavond 30 mei organiseerde de Eduardo Frei Stichting een bijeenkomst waar de 
Georgische first lady (van Nederlandse afkomst) Sandra Roelofs sprak. 

Het leven van Sandra Elisabath Roelofs lijkt op een sprookje: het ambitieuze meisje uit 
Terneuzen werd de belangrijkste vrouw van Georgië. In haar openhartige memoires kunnen 
we echter lezen dat ze al van jongs af aan met toewijding aan haar toekomst heeft gebouwd 
en haar idealen nastreeft. 
In de Glazenzaal in Den Haag gaf Roelofs de ruim 275 aanwezigen een beeldende 
impressie van hoe zij het historische begin van de Georgische Rozenrevolutie heeft beleefd 
tijdens een bezoek aan haar familie in Nederland met haar zoontje Eduard in november 
2003. Het was een moment dat voor het oog van de hele wereld werd vastgelegd en de 
omwenteling in de Georgische politiek markeerde. Georgië nam een belangrijke stap op weg 
naar een democratisch bestel, met Mikhail Saakasjvili als president. Maar het was ook een 
beslissend moment in Roelofs persoonlijke leven: zij zou nu presidentsvrouw van Georgië 
worden. 
Sandra Roelofs las de aanwezigen voor uit haar recent uitgekomen boek 'De first lady van 
Georgië'. Met veel anekdotes vertelt Roelofs hoe ze voor het eerst voet zet in Georgië, hoe 
zij tijdens een cursus mensenrechten in Straatsburg haar toekomstige echtgenoot ontmoet 
en hun leven geleidelijk aan steeds duidelijker in het kader van dat ene politieke ideaal komt 
te staan. Maar ook schrijft Roelofs roerend over haar jeugd in Zeeuws-Vlaanderen, het harde 
leven in het arme Georgië en over haar ervaringen met het moederschap. Dat het leven van 
een first lady in Georgië bepaald anders is dan het leven van andere first ladies, komt niet 
alleen door de situatie in het land zelf, maar ook door Roelofs die zich intensief inzet voor 
allerlei sociale projecten in haar land. Ze heeft al ver voordat haar man President van 
Georgië een humanitaire stichting opgezet, genaamd Soco. Niets blijkt Roelofs teveel, met 
oude busjes rijdt ze het land door om kinderen van tweedehands boeken te voorzien. Echt 
nieuw mogen de spullen er ook niet uitzien want zo vertelde Roelofs dat een paar nieuwe 
stoelen voor een ziekenhuis na verloop van tijd in de directiekamer stonden. 

Na afloop konden de aanwezigen het recent uitgekomen boek 'De first lady van Georgië' 
kopen en het laten signeren door Sandra Roelofs. 

Fact Finding Missions 

In 2005 heeft de EFS drie fact finding missions ondernomen; naar Belarus, Bulgarije en 
Roemenië. 

Belarus (Bart van Winsen, Rutger Jan Hebben en Wietze Smid) 
Naar aanleiding van verscheidende verzoeken van politieke (oppositionele) partijen in 
Selarus heeft de EFS een fact findingmissie georganiseerd naar Belarus. Tot op dat moment 
had de EFS nog geen enkele activiteit in dit land georganiseerd. De EFS delegatie sprak met 
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vertegenwoordigers van politieke partijen, met diplomaten, met NGO's, jongeren en 
journalisten. 

Naar aanleiding van het bezoek van de EFS zijn diverse trainingen georganiseerd voor de 
grootste oppositiepartij in Belarus, de BPF partij. 

Roemenië (Jan van Laarhoven, Wietze Smid) 

Een EFS delegatie bezocht Roemenië in mei 2005 om samen met de Konrad Adenauer 
Stichting en hét Robert Schuman Instituut te bezien of er een gezamenlijke 
trainingsprogramma voor de-Christen-democratische PPCD kon worden opgezet. Helaas 
hebben de gesprekken niet geleid tot het opstarten van de trainingen voor en met de PPCD. 

Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies hebben er in 2005 wel twee trainingen 
plaatsgevonden voor 25 Moldavische jongeren studerend en wonend in Boekarest. 

Bulgarije (Jan van Laarhoven en Wietze Smid) 

In voorbereiding op het 'Land in de schijnwerpersprogramma' heeft een EFS delegatie Bulgarije 
bezocht en gesproken met de volgende politieke partijen: BANU, Union of Free Dernocrats 
(Sofianski), VMRO Party, UDF (Michailova), Demoeratic Party en de Gergiovden Party. De 

: partijen werd gevraagd of ze actief deel wilde nemen aan het 'Land in de 
schijnwerpersprogramma' en wat hun ideeën hierover waren. Naar aanleiding van het 
bezoek van de EFS delegatie is het programma begin 2005 vastgesteld. 

Technische assistentie 

Publicatie en distributie van het partijbulletin van de BPF partij in Selarus 
In Selarus maakt de regering Loekasjenko veel gebruik van propagandamiddelen. In grote 
delen van het land hebben de mensen niet de beschikking over vrije pers, internet etc. Alleen 
de staatskrant kan gelezen en de staatstelevisie ontvangen worden. De BPF partij probeert 
door het publiceren en distribueren van een eigen partijbulletin de mensen in het land van 
eerlijke informatie te voorzien. In 2005 heeft de EFS de BPF ondersteund in het publiceren 
en distribueren van het partijbulletin "Naviny BNF". Het bulletin kwam maandelijks uit. 
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Land in de schijnwerpersprogramma 

In 2005 stond Bulgarije centraal in het EFS 'Land in de schijnwerpersprogramma'. 

De volgende partijen werden uitgenodigd deel te nemen aan het programma: 

Coalitie met: 
BANU 
Union of Free Dernocrats (Sofianski) 
VMRO Party . 

Coalitie met: 
UDF (Michailova) 
Demoeratic Party 
Gergiovden Party 

Dernocrats forStrong Buigaria (Kostov) 

Het programma: 

Activiteit I 
4-5 juni 

Op 25 juni stonden de parlementaire verkiezingen in Bulgarije gepland. Tijdens deze 
verkiezingen vormden de BANU, Union of Free Dernocrats en de VRMO Party samen een 
coalitie. De coalitie ging met een lijst de verkiezingen in. 

Van 4 tot 5 juni werd een training voor kandidaat parlementsleden van de coalitie met de 
BANU, Union of Free Dernocrats en VRMO Party in Bulgarije georganiseerd. 

Activiteit 11 
23-24 september 

Op 23 en 24 september vond in Bulgarije een training voor 25 jongeren plaats. Aangezien 
deze activiteit geheel los stond van de verkiezingen werden jongeren van verschillende 
centrum en centrum-rechtse partijen uitgenodigd deel te nemen. 

Voor de training van 25 jongeren werden de volgende partijen uitgenodigd: 
UDF-M 
BANU 
VMRO 
Union of Free Dernocrats 
Dernocrats for Strong Buigaria 
Demoeratic Party 

De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan bod komen: 
- Wat is de rol van christen-democratische en centrum rechtse partijen in de landen 

van de Europese Unie en wat is de rol en ideologie van de EVP? 
- Wat betekent het voor een land om lid te worden van de Europese Unie en wat 

betekent het voor een partij om tot een Europese familie toe te treden? 
Hoe bouw je een duurzame en goede partijstructuur op? 
De relatie tussen politiek en corruptie 

- Wat betekent coalitievorming en hoe werkt dat? 
Hoe werkt een regeerakkoord? 
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Activiteit 111 
17·19 oktober 

In drie dagen werden drie provinciale CDA afdelingen bezocht en werden bijeenkomsten 
georganiseerd over het werk van de EFS in het algemeen en dat van de EFS en de politieke 
situatie (van de centrum rechtse partijen) in Bulgarije in het bijzonder. Tijdens deze 
bijeenkomsten waren twee Bulgaarse afgevaardigde aanwezig. De Bulgaarse ambassadeur 
was bij de bijeenkomst op 19 oktober aanwezig. CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijurn (op 
17 oktober) en Theo Brinkel (op 19 oktober) deden ook mee aan de discussie. 

De volgende regionale EFS bijeenkomsten werden gehouden: 

Drenthe 
Limburg 
Zuid-Holland 

Activiteit IV 
5 november 

maandagavond 17 oktober (19.30-21.30) 
dinsdagavond 18 oktober (19.30-21.30) 
woensdagavond 19 oktober (19.30-21.30) 

Tijdens het CDA partijcongres organiseerde de EFS een deelsessie over het EFS land in de 
schijnwerpersprogramma 2005. 

De deelsessie werd voorgezeten door Lianne Dekker. In het panel namen zitting EFS 
voorzitter Jan van Laarhoven, Tweede Kamerlid en EFS bestuurslid Bart van Winsen en EFS 
trainer Rijk van Ark. 

Activiteit V 
11·16 december 

15 Bulgaarse jongeren werden uitgenodigd deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma 
aan Nederland. 

Het gehele jaar is er in de CDA media en op de website van de EFS speciale aandacht voor 
het EFS land in de schijnwerpersprogramma. Zo is er in nummer 3 Ouni 2005) van het 
magazine CDA.NL een artikel verschenen over het land in de schijnwerpersprogramma 
2005. 

Programma uitwisseling Bulgaarse jongeren 

Zondag 11 december 

09.00 
Aankomst Schiphol airport 

10.00-11.00 
Ontbijt in Amsterdam, op het Gemeentehuis Amsterdam 

11.00-13.00 
Training door Gijs Weenink 

13.00-15.00 
Bezoek aan het Van Gogh Museum 
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15.00-17.00 
Boottocht door de grachten 

18.00-20.00 
Dinner 

20.00 
Naar hotel in Den Haag 

Maandag 12 december 

09.30 
Vertrek naar Deventer 

11.30 
Ontvangst Gemeentehuis Deventer door CDA wethouder Hiemstra en CDA Tweede 
Kamerlid Bart van Winsen 

12.00-13.00 
Wandeling door oude centrum van Deventer 

13.00 
Lunch 

14.00 
Vertrek naar Terhaar sive Droste (grens met Duitsland) 

15.00 
Presentatie Nederlands-Duitse grenssamenwerking 

16.30 
Bezoek Universiteit van Twente 

18.30 
Diner op Universiteit Twente 

20.00-22.00 
Bijeenkomst met CDA leden provincie Overijssel 

22.00 
Vertrek naar Den Haag 

Dinsdag 13 december 

09.00-11.30 
Bezoek aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

12.00-13.00 
Lunch op het CDA Partijbureau 

13.00-14.30 
Presentatie 'Wat is het CDA?', door Meindert Stolk (op CDA Partijbureau) 
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15.00-17.00 
Training politieke stromingen in Europa. Wat is een Christen democratische partij 'meer of 
anders' vergelijken met 'normale' volkspartijen? Door Peter Noordhoek 

17.00-18.00 
Buffet met medewerkers van CDA Partijbureau 

Vrije avond 

Woensdag 14 december 

07.00 
Vertrek naar Brussel 

10.00-12.30 
Bezoek aan het Europees Parlement 

14.00-17.00 
Bezoek aan de NAVO 

Ontvangst door de Nederlandse missie bij de NAVO 
Gesprek met de Bulgaarse missie bij de NAVO 
Presentatie Jan Mulder, Lieutenant Colonel Royal Dutch Army, specialist crisis management 
and politieallmilitary aftairs at NATO headquarters 

17.00-19.00 
Diner in Brussel 

19.00 
Vertrek naar Den Haag 

Donderdag 15 december 

09.30-11.30 
Bezoek aan de Bulgaarse ambassade in Nederland 

11.45-14.30 
Bezoek aan de Tweede Kamer 
Lunch in de Tweede Kamer met CDA parlementariërs 
Gesprek met Jan Jacob van Dijk (Europa-woordvoerder) en Huibart van Rossum 
(beleidsmedewerker Europa) 

15.30-17.30 
Bezoek aan het Ministerie van Sociale Zaken en gesprek met minister De Geus 

19.00 
Afscheidsdiner 

Vrijdag 16 december 

10.00 
Vertrek naar Bulgarije 
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Overzicht EFS trainers 2005 

De EFS beschikt over een bestand van ongeveer 60 trainers. Deze trainers hebben heel 
gevarieerde achtergronden en expertises. Op basis van goedgekeurde projectvoorstellen 
zoekt het bestuur in het bestand naar geschikte personen die namens de EFS aan een 
project kunnen deelnemen. In het geval dat er in het bestand geen geschikt persoon 
gevonden wordt, zoekt het bestuur buiten het bestand naar iemand die bereid namens de 
EFS de trainingen te verzorgen. 

De volgende mensen hebben in 2005 als trainer of spreker meegewerkt aan een of meer van 
de door de EFS gesteunde activiteiten: 

Rijkvan Ark 
Directeur Communicatie gemeente Amsterdam 
Evert Jan van Asselt 
Medewerker Wetenschappelijk Instituut van het CDA 
Marie-Louise Bemelmans-Videc 
Lid Eerste Kamer 
Aart van Bochove 
Commercieel belaidsadviseur 
Ronald van Bruchem 
Student, lid bestuur CDJA 
Nico van Buren 
Directeur Quest Subsidies, Fractievoorzitter CDA Capelle aan den IJssel 
Coskun Cörüs 
Lid Tweede Kamer 
Annet Doesburg 
Griffier Provinciale Staten Flevoland 
Wimvan Eijk 
Sterk Materials Technology, Amsterdam, Product Manager 
Kathleen Ferrier 
Lid Tweede Kamer 
Rien Fraanje 
Redacteur bij de Staatscourant 
Titus Frankemölle 
Rector ZSC Terneuzen 
Jos van Gennip 
Lid Eerste Kamer, bestuurslid EFS 
Jeroen de Graaf 
Persoonlijk medewerker Minister De Geus 
Sybrand van Haersma Buma 
Lid Tweede Kamer 
Frank van den Heuvel 
Directiesecretaris DEL TA NV 
Eddy van Hijum 
Lid Tweede Kamer 
Gerda Kempen 
Voormalig wethouder 
Roei Knijff 
Predikant 
Jan van Laarhoven 
Manager bedrijfsvoering UMC St Radboud Ziekenhuis Nijmegen, Voorzitter EFS 
Babette Lammert& 
Commercial Reeruitment Manager, Shell International 
Tineke Lodders 
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Oud Eerste Kamerlid, oud vice voozitter CDA 
Maria Martens 
Europarlementariër, bestuurlid EFS 
Jan Mulder 
Luitenant-kolonel Koninklijke Landmacht, werkzaam als specialist crisisbeheersing en 
politiek-militaire aangelegenheden NAVO Hoofdkwartier 
Anne Offermans 
Senior Advisor bij Justitia et Pax 
Arie OostJander 
Voormalig CDA Europarlementariër (1989-2004) 
Jean Penders 
Voormalig Europarlementariër, lid EFS bestuur 
Meüs van der Poel 
Communicatiemanager en Partner bij Politiek Online, bureau voor 
belaidscommunicatie en burgerraadpleging 
Frank Pynenburg 
Europaan Marketing Communication Manager Philips Consumer Electranies Europe 
Marga de Rooij-Bakker 
Filosoof, Ex-directeur CLA T Nederland 
Huibert van Rossum 
Policy advisor CDA fraction in Parlisment 
Loek Schueler 
Adviseur Buck Consultants, Voormalig voorzitter CDJA 
Clarien Slot-Abeling 
HRM -en opleidingsadviseur 
EikoSmid 
Senior adviseur public aftairs en communicatie bij bureau Dröge & van Drimmelen 
Meindert Stolk 
Directeur CDA Partijbureau 
Hillie van de Streek 
Uitgever Fonds Omgevingsrecht SDU, bestuurslid EFS 
Arnoud Strijbis 
Voorlichter Ministry of Justice, bestuurslid EFS 
Hester Tjalma-den Oudsten 
Fractievoorzitter CDA in Voorschoten en onderzoek/adviseur bij SGBO, onderzoeks 
en adviesbureau van de VNG 
Monique Vogelaar 
Tolk 
Klaas Jan de Vries 
free lance consultant 
Nicolien van Vroonhoven 
Lid Tweede Kamer 
Kilian Wawoe 
Reeruiter management trainees ABN Amro Bank 
Gijs Weenink 
Gemeenteraadslid Amsterdam, directeur Debat Academie 
Christof Wielamaker 
Beleidsmedewerker bij het Coördinatiepunt Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs, 
Colo, Zoetermeer 

In december 2005 heeft de EFS een bijeenkomst georganiseerd voor de vaste EFS trainers. 
De bijeenkomst werd gehouden om het bestuur en de trainers de gelegenheid te geven 
elkaar te ontmoeten en om over het trainerswerk met elkaar te praten. De belangstelling voor 
de bijeenkomst was groot en uit de evaluatieformulieren bleek dat de deelnemers 
grotendeels positief waren over het programma. Dit jaar waren ook de partners van de 
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zusterpartijen uit Midden en Oost Europa aanwezig. Zij presenteerde aan het EFS bestuur 
en aan de EFS trainers hun projectvoorstellen voor 2006. 

Programma's IMD 

Het IMD ondersteunt het democratiseringsproces in een aantal landen in Afrika, Azië en 
Latijns Amerika en richt zich daarbij voornamelijk op het ondersteunen van de institutionele 
ontwikkeling en de capaciteitsopbouw van politieke partijen. Het CDA is verantwoordelijk 
voor de IMD programma's in Bolivia, Indonesië, Mali, Zambia en Zuid-Afrika. In het nu 
volgende zullen de belangrijkste activiteiten van 2005 in deze vijf landen naar voren worden 
gebracht. 

Bolivia 

De zeer dynamische en onvoorspelbare politieke context in Bolivia, maakte het noodzakelijk 
de geplande activiteiten aan te passen gedurende het jaar 2005. De partner van het I MD, de 
Fundacion para la Democracia Multipartidaria (FBDM) - waarin alle Boliviaanse politieke 
partijen vertegenwoordigd zijn - heeft binnen de moeilijke politieke context toch een aantal 
zeer belangrijke programma's weten uit te voeren. 

Grootste impact werd behaald met een programma dat samen met de nationale kiesraad en 
diverse multi- I bilaterale donoren in aanloop naar de verkiezingen in december was 
vormgegeven. De positie van de verschillende partijen ten aanzien van acht 
maatschappelijke thema's werden overzichtelijk naast elkaar gezet en via kranten, 
radiostations en televisiezenders verspreid over het hele land. De kiesraad constateerde: 
"Normaal gezien zorgen we dat mensen kunnen stemmen, nu hebben we voor het eerst 
mensen ook echt kunnen laten kiezen." 

Daarnaast heeft FBDM een akkoord gesloten met de kamercommissies verantwoordelijk 
voor het organiseren van een grondwetgevende raad (technische assistentie, agenda 
bepaling, exact mandaat van de raad). Ook verzorgt FBDM de interactieve 
publiekscampagne rond het gehele proces van grondwetsherziening. 

FBDM bewees in 2005 in staat te zijn om zowel op nationaal niveau en in alle regio's de 
belangrijkste politieke kopstukken aan één tafel te krijgen om politiek overleg te voeren over 
de meest urgente en politiek gevoelige thema's van het land (regionale autonomie, 
gaskwestie, grondwetgevende raad, economisch beleidskwesties, ... ). 

Om de interne partij organisatie en democratie van de Boliviaanse partijen te versterken, 
heeft FBDM zowel technische, organisatorische en financiële steun verleend aan de 
Boliviaanse partijen op basis van individuele projectvoorstellen. 

FBDM is tevens haar rol blijven spelen als informatiecentrum en heeft diverse publicaties 
uitgebracht over relevante politieke thema's. 

Ten slotte is speciale aandacht besteed aan de jongere vertegenwoordigers van politieke 
partijen en sociale bewegingen middels trainingscursussen en universitaire 
opleidingsmodules over aspecten van democratie. 

Indonesië 
Het IMD programma in Indonesië heeft twee doelen. Het eerste is samenwerking tussen 
partijen te versterken, het tweede is bij te dragen aan institutionele ontwikkeling en 
democratisering in de partijen zelf. Na een aantal oriëntatie missies is besloten dat dit het 
best bereikt kan worden door democratie trainingen op lokaal niveau. Een nationale 
stuurgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma, dat 
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door hen Komunitas lndonesia untuk Demokrasi (KID) is genoemd. Er zijn vijf regio's 
geselecteerd waar democratie training zal worden gegeven (Santen, Oost Java, NTT, 
Lampung en Zuid Sulawesi). 

In 2005 heeft het KID in een transparant en zorgvuldig proces een aantallokale organisaties 
geselecteerd die de training zullen uitvoeren. Het KID bereidt deze organisaties nu voor op 
het trainen zelf. Er worden modules ontworpen, en er worden logistieke en organisatorische 
voorbereidingen getroffen. Daarnaast is een reeks Rondetafel discussies afgerond met 
vertegenwoordigers van politieke partijen, academici en activisten, over toepassing van 
democratie op verschillende beleidsterreinen. 

Naast het KID programma ondersteunde het IMD nog een aantal andere activiteiten. Dee 
International Foundation tor Election Systems (IFES) voerde een project uit in Sumatra dat 
tot doel had de verantwoording van volksvertegenwoordigers naar hun kiezers toe te 
verbeteren. De lndonesian Academy of Sciences (U PI) heeft een door het IMD gefinancierde 
studie afgerond, die onderzocht hoe democratische nieuwgekozen volksvertegenwoordigers 
in de praktijk zijn. Tot slot heeft het IMD samen met de National Demoeratic lnstitute (NDI) 
en de KAS een conferentie georganiseerd voor Musfirn Dernocrats uit Zuid Oost Azië. Daarin 
werd specifiek gekeken naar de link van Islam met democratie en politieke partijen. CDA-er 
Arie Oostlander nam deel met een vergelijking met de Christen Democratie op dit gebied. 

Oost en Zuidelijk Afrika 
Het Oost en Zuidelijk Afrika programma (ESARP), brengt oppositie- en regeringspartijen bij 
elkaar uit de zes landen in the regio waar het IMD een programma heeft (Kenia, Malawi, 
Mozambique, Zuid Afrika, Tanzania en Zambia). Veel van de politieke partijen in deze landen 
hebben te maken met soortgelijke problemen. Het doel van ESARP is dat partijen van elkaar 
leren en dat het democratiseringsproces in de regio versterkt wordt. De opzet van het 
programma heeft in overleg met de partijen vorm gekregen, en de thema's zijn door de 
partijen geselecteerd. In 2005 zijn er vier regionale conferenties georganiseerd, waar 
besproken is hoe de stand van zaken kan worden verbeterd aangaande 'Verbeteren van 
transparantie', 'Kiesstelsels', Relatie oppositie-overheid en partijfinanciering', en 'Democratie 
en kwetsbare groepen'. In een evaluatie bijeenkomst is vervolgens besproken hoe in 2006 
een betere terugkoppeling kan worden gemaakt van de regionale aanbevelingen naar het 
nationale niveau. 

Zuid Afrika 
Het IMD programma in Zuid Afrika is klein, en richt zich op het verder versterken van het 
meerpartijen systeem. De Zuid Afrikaanse politieke partijen hebben aangegeven dat er in het 
huidige Zuid Afrika te weinig ruimte is voor debat. Daarom biedt het IMD een platform voor 
dialoog tussen partijen in een reeks informele en confidentiële discussie bijeenkomsten. 
Vertegenwoordigers van de politieke partijen hebben zo ruimte om van gedachte te wisselen 
over kwesties die voor iedere partij urgent zijn. In 2005 waren er drie 
discussiebijeenkomsten, met als thema's 'de rol van Zuid Afrika in de regio', 'armoede, 
ongelijkheid en HIV/AIDS', en 'het nationaliteitsvraagstuk'. 

Mali 

De belangrijkste doelstelling voor het IMD Mali Programma in 2005, betrof het organiseren 
van een tiental trainingssessies voor partij kader op nationaal en regionaal niveau. In 2004 
maakten Malinese partijvertegenwoordigers, met ondersteuning van IMD, een zelfanalyse 
van hun partijorganisatie. Op basis hiervan ontwikkelde een team van Malinese experts 
trainingsmodules over de volgende onderwerpen: 

• Organisatiestructuur politieke partijen 
• Interne en externe communicatie 
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• Conflictmanagement 
• Opstellen en uitwerken van partijprogramma's 
• P&O en financieel beheer 

Na de trainingssessies hadden de Malinese politieke partijen de mogelijkheid om individueel 
project voorstellen in te dienen om de opgedane vaardigheden binnen hun partij concreet 
verder vorm te geven. 

Daarnaast faciliteerde IMD openbare debatten over maatschappelijk relevante thema's 
tussen politici (zoals prioritaire uitdagingen voor de Malinese democratie, financiering van 
politieke partijen en rol van vrouwen in de politiek), waarvan de resultaten werden 
gepubliceerd in toegankelijke folders en verspreid via lokale radiostations. 

Een derde onderdeel betrof het opzetten van eerste contacten binnen de West Afrikaanse 
regio. Zo verzorgde IMD de participatie van Malinese politici tijdens een regionale 
conferentie waarin aspecten van de verschillende partijsystemen uit de regio werden 
besproken, georganiseerd door lnternationaiiDEA. 

Het programma in Mali kende twee grote uitdagingen gedurende de eerste maanden van het 
jaar. Ten eerste de beperkte actieve betrokkenheid van enkele belangrijke partijleiders. Ten 
tweede een dreigende fragmentatie van de IMD ondersteuning aan het grote aantal politieke 
partijen in Mali. Met de oprichting van een "Caucus des Présidents", een platform waarin de 
voorzitters van de vier grootste partijen, een nationale agenda voor versterking van de 
Malinese democratie uitwerken is het eerste probleem overkomen (de vier denken nog na 
over een model waarin de andere partijen ook vertegenwoordigd worden in deze Caucus). 
Ten aanzien van het tweede probleem is IMD met de partijen overeengekomen dat enkel de 
partijen met meer dan 15 parlementaire zetels nog in aanmerking komen voor individuele 
ondersteuning van IMD. Andere partijen kunnen, op basis van gedeelde behoeften (bv. 
mediatraining), een gelegenheidscoalitie oprichten van minimaal 3 partijen en gezamenlijk 
minstens 8 parlementaire zetels, om gezamenlijk ondersteuning van IMD bij hun verdere 
institutionalisering te vragen. 

Zambia 

De belangrijkste doelstelling voor het IMD Zambia Programma was het verder ondersteunen 
van de Zambiaanse parlementaire partijen om hun gezamenlijke uitdagingen vast te leggen 
in een strategisch document, op basis waarvan concrete programma's konden worden 
vormgegeven. 

Na een intensieve onderhandelingsronde, kwamen de partijen volgende doelstellingen 
overeen: 

• Het ontwikkelen van een "Code of Conducf' waarin partijen gezamenlijk 
gedragsregels overeenkomen voor tijdens electorale campagnes en de verkiezingen 
van 2006 (met daarbij een controle/monitoring systeem); 

• Faciliteren van dialoog tussen politieke partijen over electorale wetgeving en 
grondwet 

• Ontwikkelen van criteria op basis waarvan publieke financiering van politieke partijen 
mogelijk zou worden; 

• Versterken van positie van vrouwen, jongeren en gehandicapten in de politiek; 

• Versterken van de capaciteit van politiek kader op nationaal en regionaal niveau. 
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• Versterken van contacten binnen de regio om inzicht te krijgen in best practices van 
partijen in andere landen; 

In dit verband hebben de partijen in 2005 vordering gemaakt met het opzetten van het 
Zambian CenterforInter-Party Dialogue (ZC/0), een instituut waarin de partijen zelf zorg 
zullen dragen voor de uitvoering van diverse activiteiten gericht op het realiseren van 
bovenstaande doelstellingen. 

Daarnaast heeft IMD in samenwerking met de Zambiaanse partijen en een lokale NGO een 
handboek voor financieel beheer ontwikkeld voor de partijen. 

Ten slotte heeft IMD diverse partijen ondersteund bij het organiseren van interne 
verkiezingen en 1 0 trainingen georganiseerd voor nationale en regionale 
partijvertegenwoordigers over financieel beheer. 

Publicaties Eduardo Frei Stichting 

Vanaf de oprichting in 1990 heeft de EFS elk jaar diverse uitgaven gepubliceerd, die onder 
andere gebruikt worden ten behoeve van de scholings- en vormingsprojecten van 
geestverwante partijen in Midden- en Oost-Europa. Bijgaand is een overzicht opgenomen. 
Geïnteresseerden kunnen publicaties opvragen via het secretariaat. 

A. Overzicht Engelstalige publicaties die betrekking hebben op communicatieve 
vaardigheden en aanvullingen op seminars en trainingen. 

A christian democratie party in action, Campaign handbook for a successful christian demoeratic 
election campaign, juni 1992 

Workbook: Politica! Discussion & Programme Development, lntemal organization, activities and 
finances. Strengthening of centacts with the electorate, social middle groups and the media, 
september 1993 

More about skills, Effective presentation, Effective debating, Effective negotiation, Effective 
discussion techniques, december 1994 

More about Public Relations, december 1994 

How to survive in daily politicallife, Handbock for (prospective) politicians, december 1994 

Trainers Handboek, december 1995 

Engelstalig handboek 'Christian Democracy and Local Polities', december 1997 

The Enlargement of the Europaan Union, Who are the Candidate Member States? 
december 2003 
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B. Overzicht Engelstalige publicaties die betrekking hebben op ideologie 

lnformation on the CDA Foundation for international solidarity 'Eduardo Frei', a leaflet, 1991 

The national question in Europe, a christian demoeratic approach (WI/EFS), Report by a special 
committee of the Research lnstitute for the CDA in cooperation with the Eduardo Frei 
Foundation, september 1992 

National Minorities: problems and perspectives (WI/EFS), A report of the seminar organized by 
the Christian Democratie Academy for Central and Eastern Europe in collaboration with the 
EUCD/EPP, the Konrad Adenauer Foundation, the Research lnstitute for the CDA, the Alcide 
de Gasperi Foundation and the Eduardo Frei Foundation, december 1992 

A covenant with the future, Global challenges for international Christian Democracy, by Jos van 
Gennip (WI/EFS), februari 1993 

Central and Eastem Europe: Four years after the fall of the wall, A report containing speeches 
and discussions of a conference organized by the CDA-foundation tor International Solidarity 
"Eduardo Frei" and which was held on 3 and 4 December 1993 in Wassenaar, januari 1994 

Basic Programme of the christian democratie appeal, december 1994, '? drukjuni 1998 

Essays on civil society, subsidiarity and federalism, A colleetien of essays, december 1994, '? 
druk november 1998 

Dignity and Truth, Civil Society and Europaan Cooperation (WI/EFS), report of the 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, The Hague, august 1996 

Christian democracy and local polities, december 1997, '?druk november 1998 

You can't live tagether on you own, summary CDA election programma, 1998 - 2002, april 
1998 

Community and values. The new ideological debate about the society (WI/EFS), by Jos van 
Gennip, december 1998 

This is the CDA, vertaling door T. Brinkel, oktober 2000 

Christen denken en toepassingen op Europese politiek, Wl /EFS vertaling in het Engels, 2001 

Europe what to do next, A Christian democratie point of view. Commissie Buitenland december 
2001 

The soft-spoken inspiration; International co-operation and the Christian social tradition, Jos van 
Gennip, 2002 

CDA 2002-2006 Election Programma, juni 2002 

Motorways Merge; The New Challenge to Christian Democracy, Miehaal Fogarty, 2002 (with a 
preface by Jos van Gennip) 

Education Freedom, Jos van Gennip, 2003 
In a world which has no use tor God, Jos van Gennip, 2004 
America Allmighty, Jos van Gennip, 2005 
International Co-operation, Foreign Aftairs Committee, October 2005 
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C. Overzicht Nederlandstalige publicaties met betrekking tot algemene informatie 
over de EFS en ideologie 

Het democratiseringsproject in Midden Amerika, Verslag van de conferentie 'Het 
democratiseringsproces in Midden Amerika', georganiseerd door de EFS op 26 september 
1992 te Leiden, september 1992 

Milieu en Ontwikkelingssamenwerking, Bundeling van verslagen van een vijftal bijeenkomsten 
rond de thema's milieu en ontwikkelingssamenwerking, georganiseerd door de EFS, in 
samenwerking met De Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking en CDA-Gelderland in de periode 1991-1992, december 1992 

Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 1993,juni 1994 

Civil society en de rol van maatschappelijke organisaties, verslag EFS/NCO-conferentie 
georganiseerd op 8 oktober 1994 te 's-Hertogenbosch, februari 1995 

De organisatie van het dagelijks leven, verslag EFS/NCDO-conferentie georganiseerd op 24 
juni 1995 te Zwolle, oktober 1995 

Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 1994, oktober 1995 
Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 1995, augustus 1996 

Civil Society in internationaal perspectief, verslag EFS/NCDO-conferentie georganiseerd op 7 
september 1996, december 1996 

Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 1996, september 1997 

Markt, milieu en samenleving, verslag EFS/NCDO-conferentie georganiseerd op 20 september 
1997, december 1997 

Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 1997, november 1998 

Ontwikkeling en religie, kerk staat politiek en samenleving in internationaal perspectief, verslag 
EFS/NCDO-conferentie georganiseerd op 26 september 1998, november 1998 

Ontwikkeling, religie, waarheid en verzoening in Zuid-Afrika, verslag EFS/NCDO-conferentie 
georganiseerd op 12 december 1998, mei 1999. 

Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 1999, juli 2000 

Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw, verslag EFS I NCDO conferentie georganiseerd in 
2000, juni 2001 

Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 2000, augustus 2001 

Vrouwen en geweld, vanuit een Europees perspectief, verslagbundel EFS /CDAV/NCDO 
georganiseerd in 2001, december 2001 

Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 2001, december 2002 
Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 2002, juli 2003 
De Uitbreiding van de EU, Wie zijn de nieuwe lidstaten?, december 2003 
Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 2003, november 2004 
Jaarverslag Eduardo Frei Stichting 2004, augustus 2005 
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11. SECTOR COMMUNICATIE 

Radio- en televisie-uitzendingen ZPP en bijzondere projecten 2005 

Eén van de kernactiviteiten van de publieksvoorlichting/partijvoorlichting is de verzorging van 
de Zendtijd voor Politieke Partijen. 

Radio 
Tweewekelijks verzorgt de partijvoorlichting in het kader van de Zendtijd voor Politieke 
Partijen een radio-uitzending van tien minuten voor de zender 7 47 AM. 
Voor 2005 komt dat concreet neer op 24 reguliere radio-uitzendingen. Deze uitzendingen 
staan altijd in het teken van de politieke actualiteit. Door de lengte van de uitzending is het 
mogelijk om dieper op een actueel onderwerp in te gaan. Hiervoor benaderen we ministers, 
staatssecretarissen, Kamerleden, Europarlementariërs en burgers. Naast uitzendingen over 
actuele politieke onderwerpen zoals: terrorismebestrijding/veiligheid, gezondheidszorg, 
hervormingen sociale zekerheid, de Europese Grondwet en alle relevante onderwerpen die 
op de politieke agenda staan is er ook aandacht besteed aan activiteiten in de aanloop naar 
de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 en de invoering van het nieuwe zorgstelsel 
per 1 januari 2006. 

Steeds blijkt er een vrij vaste groep luisteraars de uitzendingen te volgen, naar schatting 
50.000. Ook is er een vrij vaste respons. 

Televisie 
In 2005 verzorgt de partijvoorlichting 42 televisie-uitzendingen van elk drie minuten voor de 
zenders Nederland 1 , 2 en 3. Hiervoor worden 7 commercials geproduceerd. Onder meer 
over 25 jaar CDA, het Nederlands Referendum Ja tegen de Europese Grondwet, twee 
verschillende Ledenwerf uitzendingen, een Jubileum impressie en over de dag van de 
vrijwilligers. 

Kijkcijfers van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek laten zien dat per uitzending circa 
400.000 a 450.000 kijkers de uitzendingen van politieke partijen volgen. Het CDA kwam een 
paar keer uit op 575.000 kijkers. 

Bijzondere visuele en audiovisuele projecten in 2005 
In het kader van 25 jaar CDA is een Fotowand met 50 foto's over 25 jaar CDA geproduceerd. 
De foto's laten unieke beelden uit de geschiedenis van het CDA zien. De Fotowand is bij 
ieder CDA evenement/manifestatie en Congres te bekijken. 

Audiovisuele projecten 
In het kader van 25 jaar CDA zijn twee DVD's geproduceerd. Een korte versie van 6 minuten 
en een lange versie van ruim 18 minuten. De DVD's geven een beeld van 25 jaar CDA en 
laten unieke beelden zien van goede en minder goede tijden in de CDA geschiedenis. 
Daarnaast zijn commercials geproduceerd over: de Familie- en Gezinsdag in de Efteling, een 
impressie van de presentatie van het Rapport van de Jubileumcommissie 'Vertrouwen in 
mensen' Plaatsbepaling en koers van de christen-democratie. Tot slot is een commercial 
gemaakt over de dag van de vrijwilligers voor de Nieuwjaarsreceptie van het CDA in 
Rotterdam. 
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Ledenzorg/ publieksvoorlichting 

Ledenzorg 

Bureau Verkiezingen 
Vanuit ledenzorg is twee dagen per week het Bureau Verkiezingen verzorgd in de periode 
september 2005 t/m maart 2006. In december is deze bijdrage vier dagen per week geweest. 

Deelsessie nieuwe leden Partijcongres 
Tijdens de beide Partijcongressen is weer een deelsessie voor nieuwe leden georganiseerd. 
Nieuwe leden kregen de gelegenheid om vragen te stellen aan Tweede-Kamerleden (Niny 
van Oerle, Gerda Verburg, Henk Jan Ormel, Margreeth Smilde en Theo Brinkel). De nieuwe 
leden kregen tevens een lunch aangeboden en konden tegelijkertijd informeel verder 
spreken met de Kamerleden en elkaar. 

Belactie opzeggers politiek-inhoudelijke redenen. 
Eerste- en Tweede-Kamerleden worden regelmatig benaderd om enkele leden die vanwege 
politiek-inhoudelijke redenen hun lidmaatschap opzeggen te bellen. De opzeggingen worden 
zo veel mogelijk gematched met de portefeuille van het Kamerlid als ook de regio waar deze 
vandaan komt. De telefoontjes worden zeer gewaardeerd; een hernieuwd lidmaatschap is 
echter zeldzaam. 

Communicatieve ondersteuning sector Financiën en Interne Organisatie 
Vanuit ledenzorg wordt ondersteuning geboden aan de sector Financiën en Interne 
Organisatie. Zo worden de diverse contributiebrieven door het cluster ledenzorg verzorgd 
alsmede de interne communicatie daaromheen (denk aan Q&A's t.b.v. de medewerkers die 
de telefoontjes moeten opvangen). 

Jaarlijks verschijnt het Handboek Leden- en Contributieadministratie. Dit Handboek is 
bedoeld voor secretarissen en penningmeesters van gemeentelijke afdelingen en bevat 
onder meer een beschrijving van hun taken op die terreinen en wat zij van het landelijke 
CDA kunnen verwachten. Het Handboek is eind 2005 geheel herzien en in de nieuwe 
huisstijl vormgegeven. 

Publieksvoorlichting 

Dit is het CDA 
In 2005 is de corporate brochure "Dit is het CDA" herzien en in de nieuwe huisstijl 
vormgegeven. De brochure is verspreid onder de gemeentelijke CDA-afdelingen. Verder 
wordt de brochure toegezonden aan geïnteresseerden en maakt het deel uit van het 
welkomstpakket voor nieuwe leden. 

Publieksreacties 
Door het cluster pubHeksvoorlichting zijn in 2005 weer duizenden pubHeksreacties 
opgevangen. De meeste daarvan zijn reacties en vragen die per e-mail zijn gesteld. 
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Ledenwerving 

Markt tendens 

De markt van lidmaatschappen van politieke partijen blijkt in het afgelopen jaar, evenals in 
2004 opnieuw gekrompen te zijn. Dit na een flinke stijging in 2002 en 2003 (mede door de 
effecten van het optreden van Pim Fortuyn en de gestegen interesse in politiek. Blijkbaar 
was deze gestegen interesse van tijdelijke aard. 

Slechts 2,5% van de totale Nederlandse bevolking van 18+ was aan het eind van 2005 lid 
van een politieke partij. Dit tegenover een penetratie van 5,5% een aantal jaren geleden. In 
2004 telden alle partijen samen gezamenlijk 304.970 leden, het afgelopen jaar bleef het 
totaal op 300.201 leden steken- een verlies van 4.769 (1,6%). 

In het afgelopen jaar is het ledental van de linkse partijen gegroeid. Groenlinks was de 
snelste groeier, met 3,3%. Deze partij boekt al sinds 1997 onafgebroken (leden)winst en is 
sindsdien bijna verdubbeld. Ook de PvdA en de SP gingen vooruit, maar wat minder snel 
(beide 1,3% ). 

De PvdA die in 2004 hun ledenaanhang met 1,3% zag slinken, is met bijna 62.000 leden de 
tweede partij van het land. De SP laat voor het eerst in jaren een minder sterke stijging zien 
en is niet meer de snelst groeiende partij in Nederland. 

Algemene blik op ledenwerving 

In deze krimpende markt is het CDA gelukt om in 2005 aanzienlijk meer leden te werven dan 
in 2004. De stijging met is met meer dan 75% significant te noemen. Omdat de afslag in 
2005 groter was dan de aanwas, is dit jaar dan ook afgesloten met een negatief saldo. Met in 
totaal 68.726 leden blijft het CDA daarentegen wel de grootste partij van het land. 

In 2005 is er meer gewerkt vanuit een marketingfocus. Dit werpt zijn vruchten af en heeft een 
bijdrage geleverd aan de stijging. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 blijkt een 
positief effect te hebben gehad. 

Tot en met december zijn er in totaal 2.634 nieuwe leden geworven. Hiermee staat het 
afgelopen jaar op de derde plaats van meest succesvolle ledenwerf jaren sinds 1998*. Met 
een positief verschil van 1.045 leden ten opzichte van 2004 (1.589) is dit een stijging van 
75,60%. Hierdoor heeft 2005 de grootste procentuele stijging van nieuwe leden ten opzichte 
van de voorgaande zeven jaren laten zien. In tabel 1 in de bijlage is een overzicht van de 
afgelopen jaren te zien. 

*in 2002 is het jaar kunstmatig met 4 maanden verlengd om een meting van januari tot en 
met december te creëren, vandaar dat de aantallen in dat jaar hoger liggen. 

Aanpak ledenwerving in 2005 

Om effectief leden te werven is gekozen voor expliciete marketingstrategie, die doorvertaald 
is naar een duidelijke communicatiestrategie. Concreet betekende dat in 2005 dat in alle 
wervingscommunicatie wordt expliciet benadrukt: de bereikte punten van de afgelopen jaren 
van de partij én de standpunten die het CDA in de komende jaren nog wil bewerkstelligen. 

De uitingen waren een frisse ledenwerf folder, een hier op aansluitende TV spot en een 
aangepaste ledenwerf pagina op de website. Het herhalen van de boodschap op een 
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herkenbare wijze, versterkt de boodschap (reïnforcement effect). Hierdoor blijft de 
boodschap langer hangen, wordt hierdoor eerder herkend en uiteindelijk makkelijker 
geaccepteerd. 

De CDA DVD die aan alle nieuwe leden in dit jubileumjaar is beloofd, heeft qua impact 
wellicht geen significant verschil uitgemaakt, toch heeft het een positieve bijdrage gehad aan 
de uitstraling van de wervingsacties. De DM proef die in dezelfde communicatielijn is 
uitgezet, heeft een teleurstellend resultaat en te kleine impact opgeleverd. 

Het CDA heeft in 2005 zich ook aangemeld bij de verhuisservice van TPG Post. Doordat 
TPG Post aan de gebruikers de mogelijkheid biedt om via deze verhuisservice ook informatie 
bij de deelnemende organisaties aan te vragen, zijn er een flink aantal verzoeken om 
informatiepakketten binnengekomen bij het CDA. Hoewel de exacte resultaten pas 
halverwege komend jaar kunnen worden geëvalueerd, heeft het verhuisformulier in 2005 
zo'n 150 extra informatie aanvragen opgeleverd. 

Afslag 

In 2005 zijn er meer lidmaatschappen verloren gegaan dan in 2004. In totaal ging het om 
6.429 leden die vorig jaar werden uitgeschreven. Dit komt neer op een dalingspercentage 
van bijna 35% (34, 1% ). De afslag was in 2005 groter dan de aanwas. Het dit jaar is dan ook 
afgesloten met een negatief saldo. 

Ledenprofiel nieuwe leden 2005 

Als men naar het profiel kijkt van de nieuwe leden in 2005 dan kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: het overgrote deel - bijna driekwart - is man, ongeveer 45% is 
tussen de 35 en 65 jaar oud en maar liefst 60% is ouder dan 30 jaar. De grootste aanwas 
was nieuwe leden viel in de leeftijdscategorie 35 tot en met 45 jaar. Bijna de helft van de 
nieuwe leden komen uit de zuidoostelijke provincies. 

Conclusie 

Het CDA bleef in 2005 de grootste partij van ons land met een totaal aantal van bijna 70.000 
leden. Veel meer nieuwe leden ten opzichte van 2004 hebben zich bij het CDA aangemeld: 
meer dan 2.600. 

Dit betekent een stijging van meer 75 procent. Hiermee is het jubileumjaar 2005 voor het 
CDA het 3e succesvolste ledenwerf jaar in 7 jaar geweest en benaderd bijna 2003 dat een 
tweede plaats inneemt met toen een werving van meer 2. 700 leden. Het top jaar was 2002 
met bijna 4.500 nieuwe leden. 

Er zijn ongeveer 6.400 lidmaatschappen beëindigd. Voor één derde was dit te wijten aan 
natuurlijk verloop. Al met al heeft de extra aandacht binnen het CDA voor ledenwerving, 
Ondanks de dalende markt, vruchten afgeworpen en kan men terugkijken op een succesvol 
jubileumjaar wat betreft ledenwerving. 
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Redactie 

Papieren media 
Ledenblad 
In januari 2005 is van zowel CDA Magazine als de CDA Krant het laatste nummer 
verschenen. Daarna is er door de redactie samen met Communication Matters hard gewerkt 
aan het ontwikkelen van een nieuwe bladformule. Op 19 maart 2005 is hiervan het eerste 
nummer verschenen. 

In 2005 zijn in totaal 6 nummers van CDA.nl- het tijdschrift verschenen. Aanvankelijk waren 
7 nummers gepland. 
De eerste vier nummers hadden 48 pagina's, het vijfde nummer bestond uit 56 pagina's en 
het zesde nummer zelfs uit 64. 
Het vijfde nummer van CDA.nl stond in het teken van het 25-jarig jubileum van het CDA. 

De redactie van CDA.nl bestaat uit het hoofd communicatie, de bureauredactie, de 
partijvoorlichter, een vertegenwoordiger van de sector politiek/bestuur, een 
vertegenwoordiger van de Tweede Kamervoorlichting en vier vrijwillige redacteuren. 

De bijlagen 'Vrouw en politiek' en 'Euroflits' maken sinds het eerste nummer van CDA.nl 
integraal onderdeel uit van het blad. Deze twee rubrieken verschijnen echter wel onder 
verantwoordelijkheid van externe redacties. 

Bijsluiters 
Er zijn ruim twintig bijsluiters meegestuurd met CDA. nl. waarin activiteiten worden 
aangekondigd en toegelicht. Bij elk nummer wordt in elk geval altijd een provinciaal katern 
meegestuurd. 

Er is vier keer een katern gemaakt met de titel 'Blik op .. .'. De thema's die hierin aan de orde 
zijn geweest zijn: ouderenbeleid, de zorg en de Europese Grondwet. 

Jubileumboek 
De redactie heeft in de zomer van 2005 meegewerkt aan de totstandkoming van het 
jubileumboek 25 jaar CDA; tussen macht en inhoud. De coördinatie, vormgeving en 
eindredactie vielen onder verantwoordelijkheid van het Partijbureau. 

Grondwetcampagne 
Voor de campagne voor de Europese Grondwet zijn flyers, posters en billboards ontwikkeld. 

Overige publicaties 
De redactie heeft o.a. de volgende publicaties gemaakt: jubileumrapport, 
duurzaamheidmanifest, almanak, DVD-hoesje, Dit is het CDA, flyers rentmeesterwedstrijd, 
rapport Internationale Samenwerking (Nederlands en Engels), Schmelzer lezing (uitnodiging 
en boekje), uitnodiging en orde van dienst voor oecumenische viering, contributiefolder, flyer 
huisstijlsite en webwinkel, verhuiskaart en diverse uitnodigingen voor ledendebatten. 

Digitale media 
Publiekssite 
Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een portaL 
Joris Huijbregts heeft 30 september 2005 het Partijbureau verlaten. De nieuwe webmaster, 
Rob van Heijningen, is in de loop van oktober 2005 begonnen. Er is een site ontwikkeld voor 
de GR-verkiezinegn en de interactiviteit is verhoogd. 
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CDAnet 
In oktober is CDAnet verhuisd naar een nieuwe digitale omgeving die voldoet aan de nieuwe 
huisstijl. Bureau Verkiezingen maakte onderdeel uit van AfdelingenNet 
De redactie van CDAnet bestaat uit twee mensen vanuit het Partijbureau (redactie en 
partijontwikkeling) en een vijftal vrijwilligers. 

Huisstijlsite 
In 2005 is de huisstijlsite gelanceerd. Dit is een praktisch hulpmiddel voor de lokale 
afdelingen voor het gebruik van de nieuwe huisstijl. 

Persvoorlichting 

De afdeling Persvoorlichting besteedde in 2005 veel aandacht aan het jubileumjaar, de 
campagne voor het Europees referendum, de partijcongressen, een groot aantal 
ledendebatten en een aantal belangrijke publicaties waaronder het manifest Om een gezond, 
veilig en leefbaar bestaan. 

Jubileumjaar 
Het 25-jarig bestaan van het CDA in 1980 werd grootscheeps gevierd. Ook in de media was 
er veel aandacht voor het 25-jarig bestaan. Tal van televisierubrieken zoals het NOS 
journaal, het RTL Nieuws, Twee Vandaag, Netwerk, NOVA Politiek, maar ook 
radioprogramma's en dagbladen besteedden vooral rond de fusiedatum 11 oktober veel 
aandacht aan het CDA Waar nodig en mogelijk werd vanuit de Afdeling Voorlichting 
medewerking verleend aan deze programma's en artikelen. 

Op 6 oktober verscheen het rapport Vertrouwen in mensen, van de Jubileumcommissie 
onder leiding van Sjaak van der Tak. Het rapport werd aangeboden aan partijvoorzitter Van 
Bijsterveldt en minister-president Balkenende, en aan de Vrijwilliger van de Maand in de 
gemeente Den Haag. Tal van media berichtten over de hoofdlijnen van het rapport. 

Met name de presentatie van het jubileumboek 25 Jaar CDA- Tussen macht en inhoud in het 
bijzijn van de (oud)premiers De Jong, Van Agt, Lubbers en Balkenende op 11 oktober trok 
massale media-aandacht. 
Dat gold ook voor de startconferentie over de C van het CDA op 16 april in Ede. Bijna 800 
mensen namen deel aan deze conferentie waaraan tal van prominenten van binnen en 
buiten de partij aan deelnamen; de ministers Donner, Van Ardenne, Van der Hoeven, 
staatssecretaris Wijn, SER-voozitter Wijffels, FNV-voorzitter Jongerius 
Vooral de toespraak van minister Donnerover de C van het CDA vindt veel weerklank in de 
media. 

De afsluitende landelijke vrijwilligersdag van het CDA op 10 december a.s. leverde 
bijzondere en positieve beelden op in de tv-journaals. Premier Balkenende, fractievoorzitter 
Verhagen en partijvoorzitter Van Bijsterveldt deelden tijdens een samen met De Zonnebloem 
georganiseerde bijeenkomst voor ouderen maaltijden uit. 
Ruim 100 CDA-afdelingen deden mee aan de landelijke vrijwilligersdag; dit leverde vooral in 
lokale en regionale media veel en positieve belangstelling op. 

Campagne Europees referendum 
Op 1 juni vond het referendum voor de Europese Grondwet plaats. 
Eind april gaven partijvoorzitter Verhagen, partijvoorzitter Van Bijsterveldt, en CDA
delegatieleider in het EP, Eurlings een persbriefing over de CDA campagne voor de 
Grondwet. 
In de aanloop daarnaar toe organiseerde het CDA een aantal informatieve regionale 
manifestaties waar tal van prominenten zoals minister-president Balkenende, fractievoorzitter 
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Verhagen, minister Bot van Buitenlandse Zaken, CDA delegatieleider in het Europees 
Parlement en partijvoorzitter Van Bijsterveldt aan deelnamen. 
De korte campagne startte op 21 mei in Den Bosch 
De parlementaire media maar ook de vakmedia op het terrein van buitenlands beleid en 
Europa werden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Veel media wijdden vervolgens 
aandacht aan deze bijeenkomsten. 
Uiteindelijk stemde 80% van de CDA achterban voor de Grondwet. 

Manifest Om een gezond, veilig en leefbaar bestaan gepresenteerd 
Op 23 juni werd in Dudok het manifest Om een gezond, veilig en leefba~r bestaan door 
commissievoorzitter Theo Rietkerk aangeboden aan premier Balkenende, staatssecretaris 
Van Geel en partijvoorzitter Van Bijsterveldt. 
Het manifest van de commissie-Rietkerk bevatte meer dan 130 belaidsaanbevelingen op het 
brede terrein van duurzame ontwikkeling. Vooral de tijdens de perspresentatie gedane 
uitspraken over kernenergie trokken de aandacht van de media. 
Tegelijk met het manifest werd het Wl rapport Keuzes voor Duurzaamheid- Energie op de 
drempel van transitie gepresenteerd aan Balkenende, Van Geel en Van Bijsterveldt 

Presentatie rapporten 

In 2005 verschenen er een aantal rapporten van partij en Wetenschappelijk Instituut. 
De afdeling Voorlichting organiseerde de perspresentaties, vervaardigde 
perssamenvattingen en verzorgde de woordvoering. 

Het ging om de volgende rapporten 
* De Levende gemeente -Handreiking gemeenteprogram 2006-2010 met een reactie van 
partijvoorzitter Van Bijsterveldt 
* Wl-rapport De Gordiaanse Jeugd knoop- Jeugdbeleid met meer gezin en gezag- met een 
reactie van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
* Wl-rapport Vernieuwen met ambitie -welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie- met 
een reactie van premier Balkenende 

Informatiebijeenkomsten Zorgwet en WMO 
In het najaar werden 6 regionale informatie- en discussie avonden over de nieuwe zorgwet 
en de WMO georganiseerd. 
Vakmedia en parlementaire en regionale media besteedden in een aantal gevallen aandacht 
aan deze bijeenkomsten. 

Partijdebat Internationale samenwerking 
Op 16 november presenteerde Piet Bukman, voorzitter van de CDA-Commissie Buitenland, 
het discussierapport Internationale Samenwerking aan partijvoorzitter Van Bijsterveldt en 
minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Parlementaire media en vakmedia besteedden aandacht aan het rapport en het 
discussietraject met drie regionale discussiebijeenkomsten. 

Start partijdebat kenniseconomie met presentatie Investeren in kenniseconimie 
Op 7 december presenteerde een partijcommissie onder leiding van dagelijks bestuurslid 
Jan Kees de Jager het discussierapport Investeren in kenniseconomie. -een discussienotitie 
over innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt. Minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen nam het rapport in ontvangst. 
Parlementaire media en vakmedia werden uitgenodigd voor de perspresentatie en ontvingen 
het rapport. 
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Woordvoering partij/partijvoorzitter 
Het jubileumjaar, de genoemde activiteiten en publicaties en actuele politieke ontwikkelingen 
leidden tot veel mediaverzoeken, met name ook voor de partijvoorzitter. In tal van media ging 
zij in op 25 jaar CDA: heden, verleden en toekomst.. 
Partijvoorzitter Van Bijsterveldt kreeg in september in Netwerk en Het Elfde Uur de 
gelegenheid te reageren op het boek Overmoed en Onbehagen van Bert de Vries. In het tv
programma Buitenhof ging zij in discussie met De Vries. 
De partijvoorzitter verzorgde ook in 2005 een groot aantal spreekbeurten in het land. 
Daarvan verschenen aankondigingen en berichten in lokale en regionale media. 
In december publiceerde de partijvoorzitter in Trouw een groot artikel over integratie. 

Publiciteitsagenda 
Ook in 2005 stelde de Afdeling Voorlichting elke week een landelijke publiciteitsagenda 
samen met de optredens van bewindspersonen, minister-president, fractievoorzitter, Tweede 
Kamerleden en partijvoorzitter. Gezien de mediabelangstelling voorziet deze agenda in een 
grote behoefte. 

Evenementen 

Nieuwjaarsontmoeting 15 januari 2005 
Na het enorme succes van de Nieuwjaarsontmoeting 2004 in het gebouw van de Tweede 
Kamer, vond op 15 januari 2005 de Nieuwjaarsontmoeting plaats in Hotel Figi te Zeist, met 
een aantrekkelijk programma en met een kleine 800 bezoekers. Niet slechts een receptie, 
maar een heel programma eromheen met goedbezochte discussiebijeenkomsten met Ben 
Bot, Pietervan Geel, Aart Jan de Geus, Jos Werner, Maxime Verhagen en Camiel Eurlings 
in de hoofdrollen. Tijdens het plenaire gedeelte van de receptie vonden er toespraken plaats 
van de premier, de partijvoorzitter, de voorzitter van de jubileumcommissie en de voorzitter 
van het CDA-Utrecht. Ook werd er een CDA-jubileumfilm vertoond. De 
Nieuwjaarsontmoeting was tevens het startschot van alle jubileumactiviteiten die in 2005 
plaats zouden vinden. Op 11 oktober 2005 bestond het CDA 25 jaar. 

Partijcongressen 
Voorjaarspartijcongres 28 mei 2005 
Na het huishoudelijk deel waarbij onder meer wijzigingen in het huishoudelijk reglement, de 
vaststelling van de jaarverslagen en jaarrekeningen 2004 en de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter van het CDAV centraal stonden, volgde een vijftal deelsessies (Duurzame 
Ontwikkeling, Verantwoordelijke Samenleving, ICB: Kleurrijk ondernemen, Referendum 
Europese Grondwet, Actuele Politiek) en een programma voor nieuwe leden. 
Alle resoluties werden behandeld en afgerond tijdens de deelsessies. Het politieke 
ochtenddeel werd afgesloten door de fractievoorzitter van de Tweede Kamer, Maxime 
Verhagen. 

Na de lunch, tijdens het politieke middagdeel stonden naast de speeches van partijvoorzitter 
van Bijsterveldt en premier Jan Peter Balkenende, het Europees Referendum en het CDA 
jubileumjaar centraal. Het Referendumblok werd geopend door René van der Linden. Onder 
leiding van de vice-voorzitter van het CDA, Lianne Dekker ontspon zich een discussie over 
het Europees referendum met minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, met de 
delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement, Camiel Eurlings en met de 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie, Maxime Verhagen. Het referendumblok werd 
afgesloten door de oud-premier van België, Jean-Luc DeHaene. 
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Najaarspartijcongres 5 november 2005 
Tijdens het huishoudelijk deel werd ondermeer de begroting van 2006 vastgesteld en vonden 
er herbenoemingen plaats (mevrouw Ali Doelman-Pel en mw. Louise Heliwig werden beiden 
herbenoemd als lid van de Toetsingscommissie). 
Vervolgens vond er een zestal deelsessies plaats (het nieuwe beleid van de Eduardo Frei 
Stichting en Bulgarije, duurzaamheid (discussie over manifest, behandelingB-en C
amendementen), Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2006, Discussie over 
Jubileumrapport van de commissie V.d. Tak, Zorgstelsel, Actuele Politiek) en een 
programma voor nieuwe leden. 

Vervolgens vond plenair de behandeling van de resoluties en de behandeling van de uit de 
deelsessie overgebleven amendementen en de A-amendementen van Duurzaamheid plaats 
o.l.v. DB-lid Henk Bleker. 

Na de lunch tijdens het politieke middagdeel stonden de speeches van partijvoorzitter Marja 
van Bijsterveldt, voorzitter van de Tweede Kamerfractie Maxime Verhagen en premier Jan 
Peter Balkenende op het programma. Oud-premier Ruud Lubbers verzorgde het meditatief 
moment. Tevens vond de afronding van de partijdiscussie over Duurzaamheid plaats. 
Hoogtepunt van het middagdeel was het interview dat oud-kamerlid en oud-journalist Hans 
Hillen hield met de eerste fractievoorzitter van het CDA, Wim Aantjes, 
de eerste premier van het CDA, Dries van Agt en de eerste vrouwelijke minister van het 
CDA, mw. Til Gardeniers-Berendsen, Osman Elmaci (lid ICB), Esther Bergman (regionaal 
campagneleider), en Ronald van Bruchem (voorzitter CDJA). Dit alles natuurlijk in het kader 
van het 25-jarig bestaan van het CDA. 

Ledendebatten 
Er vonden in 2005 Sledendebatten plaats, met een gemiddelde opkomst van ca. 160 
deelnemers. Uitschieter was het ledendebat over de C van het CDA op 16 april, met een 
opkomst van ca. 350 deelnemers. 
1. 22 februari: ledendebat over mobiliteit in de Eenhoorn te Amersfoort met 

medewerking van de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs en Eddy van 
Hijum, lid CDA-Tweede Kamerfractie. Het debat stond onder voorzitterschap van 
partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt. 

2. 16 april: ledendebat over de C van het CDA in de Reehorst te Ede, met medewerking 
van onder andere de minister van Justitie, Piet Hein Donner. (Zie onderdeel 
5. jubileumactiviteiten). 

3. 27 juni: ledendebat over Gezinsbeleid in de Eenhoorn te Amersfoort, met 
medewerking van de voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie, Maxime 
Verhagen. Het debat stond onder voorzitterschap van partijvoorzitter Marja van 
Bijsterveldt. 

4. 3 oktober: ledendebat over Terrorisme in de Jaarbeurs te Utrecht, met medewerking 
van de minister van Justitie, Piet Hein Donneren Sybrand van Haersma Buma, lid 
van de CDA-Tweede Kamerfractie. Het debat stond onder voorzitterschap van 
partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt. 

5. 17 december: ledendebat over de Verantwoordelijke Samenleving, Jaarbeurs te 
Utrecht. Met medewerking van Bert de Vries , Herman Wijffels, voorzitter van de SER 
enGerrit de Jong, oud-Tweede Kamerlid van het CDA en lid van de Rekenkamer. 
Het debat stond onder voorzitterschap van vice-voorzitter Henk Bleeker. 

De 50+ Beurs 21 tot en met 25 september in de Jaarbeurs te Utrecht 
Traditiegetrouw is het CDA, evenals de overige politieke partijen, reeds een aantal jaren met 
een informatiestand vertegenwoordigd op de 50 Plus Beurs eind september in de Jaarbeurs 
in Utrecht. Deze beurs wordt jaarlijks georganiseerd door de organisatie Plus Producties. Het 
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CDA heeft hier ieder jaar een informatiestand in de vorm van een "keukensetting" waar 
bezoekers aan de keukentafel met kamerleden onder genot van een kopje koffie van 
gedachten kunnen wisselen over maatschappelijke thema's. Naast het feit dat er een aantal 
CDA-vertegenwoordigers aanwezig zijn in de vorm van bewindspersonen, leden van de 
Eerste en Tweede Kamerfractie, de Nederlandse EVP- delegatie in het Europees Parlement, 
het partijbestuur, leden van het landelijk ouderenplatform en medewerkers van het 
partijbureau, worden de volgende activiteiten ontplooid en onderstaande informatie 
verspreid: 

Informatiemateriaal over het CDA en haar standpunten, met name op het gebied van 
ouderen beleid; 
Flyers in de vorm van een A4 met daarop het standpunt van het CDA over het 
thema dat die dag op het maatschappelijk plein centraal staat en andere belangrijke 
actuele thema's; 
Folders van het landelijk ouderenplatform; 
Informatie van het ministerie van VWS en I of SZW op het gebied van ouderenbeleid; 
Gadgets; 
Gastenboek voor boodschappen van bezoekers aan de premier; 
Prijsvraag; 

Naast de informatiestands van de politieke partijen is er een gemeenschappelijk 
maatschappelijk plein waar iedere politieke organisatie een dagdeel toegewezen krijgt om 
een inhoudelijk debat te organiseren. Het CDA organiseerde dit jaar op zaterdagmiddag 24 
september een debat over de WMO en een presentatie over het nieuwe zorgstelseL 
Daarnaast zorgde het CDA voor één van de sprekers tijdens het debat op woensdagmiddag 
21 september over verkeer en vervoer. Naast de inhoudelijke debatten op het 
maatschappelijk plein verzorgen de politieke partijen ook het "koffiedrinken met politici" op 
het terras bij het plein waar bezoekers tijdens een kopje koffie van gedachten kunnen 
wisselen met aanwezige politici. 

De informatiestand op de 50 Plus Beurs komt tot stand door samenwerking tussen het 
landelijk ouderenplatform en een aantal medewerkers van het partijbureau. Daarnaast geven 
verschillende kamerleden acte de présence om inhoudelijke vragen van bezoekers te 
kunnen beantwoorden. Gezien de drukte op de beurs en de vele vragen over met name de 
WMO en het nieuwe zorgstelsel afgelopen jaar is de inzet en goede samenwerking van de 
genoemde drie groepen onontbeerlijk. De samenwerking is in 2005 prima verlopen. De beurs 
in het algemeen en de CDA-informatiestand trokken veel bezoekers. 

Jubileumactiviteiten 
In 2005 was het 25 jaar geleden dat het CDA opgericht werd, een fusie tussen ARP, KVP en 
CHU. In dit kader werden er tal van activiteiten georganiseerd. Naast deze activiteiten kwam 
er een Jubileumlogo, briefpapier en enveloppen, een speciale jubileumuitgave van CDA.NL 
het tijdschrift en werd er op 11 oktober een prachtig Jubileumboek gepresenteerd. Het 
tijdschrift AO wijdde een speciale uitgave aan het 25-jarig bestaan van het CDA. Het CDA 
zelf ontwikkelde het Jubileumspel en bracht een speciale Jubileum-dvd uit met een 
compilatie van 25 jaar CDA. 

Schmelzerlezing, 30 maart, in Sociëteit de Witte te Den Haag 
In het voorjaar werd de vijfde Schmelzerlezing uitgesproken door Mr. Clifford Sobel 
Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika en Dr. Ben Bot minister van 
Buitenlandse Zaken. 
De Schmelzerlezing vindt jaarlijks plaats en is in 2001 ingesteld als eerbetoon aan Norbert 
Schmelzer vanwege zijn 50-jarige betrokkenheid en inzet voor de Christen-Democatie en 
voor Europa. 
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Ledendebat C van het CDA, 16 april, in de Reehorst te Ede 
Op zaterdag 16 april 2005 vond het ledendebat over de christelijk geïnspireerde 
identiteit, de C, van het CDA plaats in de Reehorst in Ede. Het ledendebat nam 
bijna de gehele dag in beslag in afwijking van de gebruikelijke ledendebatten die 
doorgaans op een doordeweekse avond plaatsvinden. Tijdens het plenaire programma 
vonden speeches plaats van partijvoorzitter van Bijsterveldt-VIiegenthart en minister 
Donner van Justitie. Met deze laatste spreker kon het publiek vervolgens in discussie gaan. 
Aansluitend konden de deelnemers deelnemen aan één van de vier onderstaande 
deel sessies: 

Deelsessie 1: Christelijk-sociaal gedachtegoed 
Sprekers: Agnes Jongerius (Kandidaat-voorzitter FNV) 

Herman Wijffels (SER-voorzitter) 
Joop Wijn (Staatssecretaris Financiën) 

Deelsessie 2: Het CDA heeft met de "C" goud in handen 
Sprekers: Haci Karacaer (voorzitter Milli Gorus Nederland) 

Ab Klink (directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) 

Deelsessie 3: De "C" als baken van internationale solidariteit 
Sprekers: Agnes van Ardenne (Minister van Ontwikkelingssamenwerking) 

Hans Brüning (directeur Projecten ICCO) 
David Vriesendorp (oud-directeur Amnesty International en oud
directeur SOS-Kinderdorpen) 

Deelsessie 4: Mensbeeld in de zorg (met aandacht voor medische ethiek) 
Sprekers: Clemence Ross- van Dorp (staatssecretaris VWS) 

Jos Werner (CDA-fractievoorzitter Eerste Kamer) 

Tijdens deze bijeenkomst waren ongeveer 400 leden aanwezig. Gezien de opkomst en de 
discussie voldeed de bijeenkomst zeker aan een behoefte bij de leden om van gedachten te 
wisselen over de invulling van het christen-democratische gedachtegoed in de praktijk. 
Tevens was er veel belangstelling van landelijke media, niet alleen voor het dagthema, 
maar ook voor andere CDA-thema's die op dat moment actueel waren. Een dergelijke 
bijeenkomst is zeker voor herhaling vatbaar. 

Jubileumdag, 10 september in de Efteling te Kaatsheuvel 
Op zaterdag 10 september vond in de Efteling te Kaatsheuvel de CDA jubileumdag plaats. 
Speciaal voor een kleine 3000 leden en hun introducés had het CDA een deel van de 
Efteling afgehuurd. Bij binnenkomst ontvingen de deelnemers een speciale Jubileumbadge 
en jubileumtas met wat lekkers te eten en te drinken en een exemplaar van de Jubileum
DVD. 
Behalve overdag genieten van alle Efteling attracties kon men tussendoor in het Fata 
Morgana paleis van gedachten wisselen met bewindspersonen en kamerleden, waar diverse 
speakers corners waren ingericht. Aan het einde van de middag kwam iedereen op het 
theaterplein bij elkaar om te luisteren naar korte speeches van partijvoorzitter Van 
Bijsterveldt en premier Balkenende, om vervolgens uitgebreid te gaan genieten van de 
heerlijke buffetten en het afwisselende avondprogramma in het Efteling Theater en het Fata 
Morgana paleis. 

Jubileumconferentie LOP, CDJA, ICB en CDAV, 8 oktober in Burgers Zoo te Arnhem 
Op zaterdag 8 oktober 2005 vond in Burgers' Zoo te Arnhem een jubileumconferentie plaats 
van een viertal afdelingen/ gelieerde organisaties van het CDA: het landelijk ouderenplatform 
(LOP), het christendemocratisch jongerenappèl (CDJA), het Intercultureel Beraad (ICB) en 

57 



het CDA-Vrouwenberaad (CDAV). Het centrale thema van deze conferentie was: Bouw mee 
aan onze toekomst! Solidariteit tussen generaties. 

De bijeenkomst werd geopend met een toespraak van de Minister van OCW, Maria van der 
Hoeven, over het thema "solidariteit tussen generaties". Vervolgens kon het aanwezige 
publiek een keuze maken uit een viertal deelsessies: 

De toekomst van de sociale zekerheid met als forumleden Jaap Maassen (directeur 
Pensioenen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), Ria Oomen (CDA
Europarlementariër) en Jan Paternette (voorzitter Jonge Democraten) 
De toekomst van de AOW met als forumleden Osman Elmaci (lid CDA-Jubileumcommissie 
en bestuurslid van het FNV), Pieter Omtzigt (CDA-Tweede Kamerlid) en Antoon Blokland 
(voorzitter CNV-Jongeren) 
Discriminatie op de arbeidsmarkt met als forumleden Sip Nieuwsma (secretaris Sociale 
Zaken VNO-NCW) ), mevrouw Ghidei (lid Commissie Gelijke Behandeling) en Joan Ferrier 
(directeur Equality) 
'Vrijwilligerswerk als oplossing voor werkloosheid' met als forumleden Wim Jelle Berg 
(bestuurder CNV-Publieke Zaak) en Ronald Hetem (Civiq, Instituut vrijwillige inzet) 

De resultaten van de deelsessies werden vervolgens aan partijvoorzitter van Bijsterveldt
VIiegenthart aangeboden door de voorzitters van het CDAV en het CDJA, Anne-Sophie 
Andela en Ronald van Bruchem. Vervolgens bood Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk een 
door hem samengestelde publicatie over het 25-jarig jubileum van het CDA aan aan de 
partijvoorzitter. De partijvoorzitter sloot tenslotte de bijeenkomst af met een speech. Na de 
aansluitende borrel was er voor de gasten gelegenheid om Burgers' Zoo te bezoeken. 

Veel gasten gaven na afloop aan dat zij veel plezier hadden beleefd aan het programma en 
de locatie. In totaal hebben ongeveer 220 gasten de conferentie bezocht, waarbij er naar 
verhouding meer leden van het LOP en CDAV aanwezig waren dan van het ICB en CDJA. 
Er waren niet veel vertegenwoordigers van lokale en landelijke media aanwezig. De 
samenwerking met Burgers' Zoo verliep uitstekend. Burgers' Zoo is een aantrekkelijke 
locatie die in de toekomst zeker nogmaals kan dienen als locatie voor CDA activiteiten. 

Presentatie Jubileumboek tijdens mini-symposium, 11 oktober, Oude Vergaderzaal 
Tweede Kamer te Den Haag 
Op 11 oktober vond in de oude zaal van de Tweede Kamer een unieke bijeenkomst plaats, 
een mini-symposium waar achtereenvolgens de volgende oud minister-presidenten het 
woord voerden. Piet de Jong, Dries van Agt, Ruud Lubbers en de huidige minister-president 
Jan Peter Balkenende. 
Tevens werd het jubileumboek gepresenteerd. Velen oud- en zittende kamerleden en 
bewindspersonen waren op de uitnodiging ingegaan. 

Oecumenische Kerkdienst, 15 oktober, St. Jans Kathedraal te Den Bosch 
Op 15 oktober werd een oecumenische kerkdienst gehouden in de St.Janskathedraal te 
Den Bosch. Voorgangers waren de bisschop van Den Bosch Mgr.drs.A.L.M.Hurkmans en 
Mw. Ds.Petra van der Burg, dominee en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA. De Schola Cantorum "Die Sangeren Onder Liever Vrouwen" met als dirigent 
Jeroen Felix verzorgde samen met een koperensemble de muzikale bijdrage. 
De kathedraal met meer dan 900 plaatsen was overvol. Na afloop vond de lunch plaats in 
het Theater aan de Parade. 

Landelijke Vrijwilligersdag, 10 december 
In het kader van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix werd 10 december 
Make a Difference Day (MADD) georganiseerd. Tienduizenden Nederlanders zetten zich 
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actief en vrijwillig in door de handen uit de mouwen te steken en zo iets te doen voor 
anderen. 
Het partijbestuur heeft niet alleen alle CDA afdelingen opgeroepen om zich actief in te 
zetten, maar ook alle CDA bewindslieden, alle kamerleden in Den Haag en delegatieleden in 
Brussel en alle volksvertegenwoordigers op provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Ruim 1 00 lokale CDA-afdelingen hebben gehoor gegeven aan de oproep en kozen een 
activiteit waar vrijwilligersdiensten konden plaatsvinden! Bewindspersonen en onze 
volksvertegenwoordigers werden hierbij ingezet. 

De activiteiten varieerden van hand- en spandiensten in verzorgingshuizen, wilgen knotten, 
promoten Wereldwinkel, onderhoud boswal, schoonmaken van bruggen en kunstwerken. 

Een groot aantal vrijwilligers heeft zich in samenwerking met de Zonnebloem ingezet voor 
zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Omzien naar elkaar, naastenliefde en 
solidariteit werden zo in de praktijk gebracht. 

De landelijke aftrap voor de CDA-activiteiten op deze vrijwilligersdag werd gegeven in Lopik 
waar de lokale Zonnebloem-afdelingen en het lokale en landelijke CDA gezamenlijk het 
initiatief hadden genomen om de gasten en vrijwilligers van de lokale Zonnebloem
afdelingen in het zonnetje te zetten door hen een eenvoudige maaltijd in de vorm van 
hutspot en boerenkool aan te bieden. Deze maaltijd werd geserveerd door onder andere Jan 
Peter Balkenende, Maxime Verhagen en Marja van Bijsterveldt. In totaal waren er zo'n 200 
personen aanwezig, waaronder ook veel vertegenwoordigers van de lokale en landelijke 
media. 

Expertmeetings Grote Steden 
In 2005 heeft de CDA-stuurgroep Grote Steden vier grote expertmeetings georganiseerd. 
Vier thema's kwamen daarbij aan bod: onderwijs in de stad, integratie en 
toekomstverwachting, sport en cultuur in de stad en stadseconomie. Bij deze meetings werd 
breed uitgenodigd onder met name uitvoeringsprofessionals, ouders, leerlingen, 
welzijnswerkers, politiemensen, enzovoort. Kortom, mensen die in hun dagelijkse werk en 
leven in de stad geconfronteerd worden met beleid van gemeentebesturen en de landelijke 
overheid. Bestuurders, kamerleden en andere geïnteresseerden luisterden naar wat er onder 
de stedelingen speelde en brachten verschillende werkbezoeken op locatie. Doel was om te 
zien waar er een kloof bestond tussen de dagelijkse realiteit en gemaakt beleid. De vier 
meetings werden goed bezocht. 80-100 mensen uit heel Nederland en vanuit diverse 
geledingen bezochten de bijeenkomsten. 

Naar aanleiding van de expertmeetings is een notitie gemaakt. "De stad spreekt, een 
verkenning van de positie van het CDA in steden." In de notitie worden op basis van de vier 
thema's die bij de meetings centraal stonden, aanbevelingen gedaan. 
Hiermee hoopt de stuurgroep Grote Steden tegemoet te komen aan CDA beleidsmakers en 
wetgevers in steden en de Tweede Kamer 

4 februari: ROC/ ASA te Amsterdam. 
Circa 60 deelnemers, die plenair gediscussieerd hebben over het onderwerp "Onderwijs in 
de grote stad". De aansluitende werkbezoeken gingen naar het Islamitisch College, het 
Esprit College en het ROC/ ASA zelf. 

8 april: ROC/ ASA te Utrecht 
Circa 80 deelnemers, die plenair gediscussieerd hebben over het onderwerp "Integratie en 
Toekomstverwachting". De werkbezoeken gingen naar een theehuis, een internetcafé en 
naar een voetbalwedstrijd. 
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9 september: CW Sparta te Eschede 
Circa 100 deelnemers, die plenair gediscussieerd hebben over het onderwerp "Sport en 
Cultuur in de stad". De aansluitende werkbezoeken gingen onder meer naar de wijk 
Roombeek en amateurvoetbalvereniging Sparta zelf. 

25 november: Stadhuis Tilburg 
Circa 70 deelnemers, die plenair gediscussieerd hebben over het onderwerp 
"Stadseconomie". De werkbezoeken werden gehouden bij het loket voor ondernemers in het 
Stadhuis zelf, in het "dwaalgebied" en bij lnterpolis, waar de bijeenkomst ook afgesloten 
werd. 

Rondje CDA 
Het in het najaar van 2004 gestarte initiatief van het landelijke CDA en het CDA-Den Haag is 
ook in 2005 voortgezet. Rondje CDA is een politiek café dat elke laatste donderdag van de 
maand plaatsvindt in café-brasserie Dudok te Den Haag. Een prominent spreker van CDA
huize houdt een toespraak over een actueel onderwerp waarna er debat volgt met de zaal. 
De opkomst was steeds hoog. De volgende sprekers en onderwerpen passeerden de revue: 
Burgemeester Gerd Leers van Maastricht over lokaal bestuur, Minister Maria van der 
Hoeven over de bijdrage die onderwijs levert aan integratie, Staatssecretaris Karien van 
Gennip over meer ruimte voor ondernemers, Minister Agnes van Ardenne over 
ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid, Minister President Jan Peter Balkenende en 
Camiel Eurlings voorzitter van de CDA delegatie in het Europees Parlement over de 
betekenis van de Europese Grondwet, Staatssecretaris Pietervan Geel over luchtkwaliteit en 
tot slot Burgemeester Wim Deetman van Den Haag over de positie van het lokaal bestuur. 

Regionale bijeenkomsten nieuwe zorgstelsel en WMO 
In het najaar van 2005 vonden er een aantal regionale bijeenkomsten plaats in het kader van 
de invoering van het nieuwe zorgstelsel en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning in 
2006. Tevens vond er tijdens het najaarscongres een deelsessie plaats over het nieuwe 
zorgstelseL De bijeenkomsten werden (afgezien van de deelsessie tijdens het congres) 
vanuit de lokale en/ of provinciale afdelingen georganiseerd en gecommuniceerd naar de 
leden en de media in de regio. Vanuit het landelijk partijbureau werd één en ander 
gecoördineerd. Alle bijeenkomsten waren goed bezocht. Tijdens de debatten werden een 
groot aantal vragen en punten van zorg naar voren gebracht. Het is zeer goed geweest dat 
het CDA in deze vorm aandacht heeft besteed aan vragen en kritische punten vanuit zijn 
achterban. Het verdient wellicht aanbeveling om een dergelijk "zorgtour'' door het land te 
herhalen in het najaar van 2006 of 2007 om de invoering van het nieuwe zorgstelsel en de 
WMO vanuit de praktijk te evalueren en eventuele aandachtspunten te inventariseren. 
De combinatie van twee dergelijke omvangrijke thema's zorgt er soms voor dat niet alle 
vragen op één avond aan bod kunnen komen. Daarom verdient voor de toekomst een 
afzonderlijke behandeling van grote thema's verspreid over meerdere avonden de voorkeur. 
Een combinatie van meerdere thema's kan wel gemaakt worden tijdens een langer durende 
activiteit zoals een conferentie op zaterdag. 

Overzicht bijeenkomsten: 
Woensdag 26 oktober 

Maandag 31 oktober 
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Regionale bijeenkomst Brabant in Vught 
Thema's: WMO en zorgstelsel 
Sprekers: Clémence Ross, Pieter Omtzigt 

en Hannie van Leeuwen 

Regionale bijeenkomst Drenthe, Friesland en Groningen in 
Eelde 
Thema's : Zorgstelsel en zorgtoeslag 
Sprekers: Pieter Omtzigt en Hannie van Leeuwen 



Zaterdag 5 november 

Maandag 7 november 

Woensdag 30 november 

Woensdag 14 december 

Deelsessie partijcongres in Utrecht 
Thema's : zorgstelsel en zorgtoeslag 
Sprekers : Joop Wijn, Margreeth Smilde en Hannie van 

Leeuwen 

Regionale bijeenkomst Gelderland in Nijmegen 
Thema :WMO 
Sprekers : o.a. Clemence Ross 

Regionale bijeenkomst Limburg in Roermond 
Thema's : WMO en zorgstelsel 
Sprekers : o.a. Clemence Ross en Pieter Omtzigt 

Regionale bijeenkomst Noord Holland in Zaanstad 
Thema 's : WMO en zorgstelsel 
Sprekers : Clemence Ross en Pieter Omtzigt 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Voor de sector communicatie hebben veel van de activiteiten in de tweede helft van 2005 al 
in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen. 

De nieuwe huisstijl vormde het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de 
campagnematerialen. De verkoop daarvan werd nieuw en modern vormgegeven via een 
webwin kei. 
Deze webwinkel werd onderdeel van een nieuw ontwikkelde website, en ten tijde van de 
campagne, van een speciale website voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het ontwikkelen van de communicatie via internet heeft ook het nodige gevraagd aan 
activiteiten van de redactie, bijvoorbeeld in het formuleren van standpunten op de website. 
Voor de grafisch vormgever betekende al het extra materiaal, drukwerk en uitnodigingen dat 
samenhing met de verkiezingen een bijzonder drukke tijd. Een aantal projecten is uitbesteed 
aan het reclamebureau. 

Voorbereiding op de verkiezingen was er ook via het kiezersonderzoek. Er is veel 
geïnvesteerd in zogenaamd postcode-onderzoek. Dit dient ertoe om de vindbaarheid van 
onze oproepbare kiezer voor de mensen die op lokaal niveau campagne voeren te verhogen. 
De uitkomsten van dit onderzoek waren wisselend. Met name de representativiteit in het 
landelijk gebied liet te wensen over. Aanvullend onderzoek op basis van life-styleprofielen 
heeft hier nader in kunnen voorzien. 
Verder is er ook onderzoek gedaan naar de thema's die bij de kiezer in de 
gemeenteraadsverkiezingen een rol zouden kunnen gaan spelen en de mate van relevantie 
van het CDA op die onderwerpen. 

Vanuit Publieksvoorlichting is meegewerkt aan de opzet en bemensing van het Bureau 
Verkiezingen. Dit bureau vormde een bron van informatie voor de afdelingen voor alle 
vragen met betrekking tot kandidaatstelling en campagne. 
PubHeksvoorlichting heeft er daarnaast ook alles aan gedaan om steeds op de hoogte te zijn 
van de meest actuele politieke informatie om vragen te kunnen beantwoorden. Juist ook in 
campagnetijd telt iedere stem! 

Voor de afdeling Evenementen betekent de voorbereiding van een campagne altijd heel veel 
werk voor wat betreft de organisatie van evenementen en spreekbeurten. Vanwege de lokale 
opzet van de campagne was dat deze keer minder, maar was er voldoende her en der te 
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repareren en alsnog voor te bereiden. De landelijke campagnedagen die werden gepland 
zijn wel landelijk aangestuurd en georganiseerd. Voor de volgende campagne zal dat ook 
weer de spreekbeurten en de evenementen betreffen. Nu was er teveel sprake van een 
ongelijkmatigheid in de verdeling. 

De bredere organisatie van de campagne kwam relatief laat op gang omdat het benoemen 
van een landelijke campagneleider de nodige tijd vergde en dit tevens samenviel met het 
vertrek van het hoofd Communicatie. Halverwege december is uiteindelijk deze functie pas 
fysiek ingevuld. 

Het LPC, het landelijk permanente campagneteam kwam een aantal malen bijeen in Utrecht 
onder voorzitterschap van de campagneleider. Het LPC bestaat uit vertegenwoordigers van 
alle provincies, de campagneleiders en medewerkers van de steunpunten. 
Belangrijke bespreekpunten vormden de nieuwe huisstijl, de regiokaterns, de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen, de keuze van het daarbij horende campagnemateriaal 
en de webwinkeL 

Campagnemateriaal Gemeenteraadsverkiezingen 

Huisstijlsite 
Tijdens de zomermaanden werd hard gewerkt aan de nieuwe huisstijlsite, waarmee 
leden en gemeentelijke afdelingen hun eigen drukwerk kunnen laten maken, als briefpapier, 
visitekaartjes, maar ook drukwerk speciaal gericht op de Gemeenteraadsverkiezingen, als 
diverse formaten affiches, billboards, flyers. 
Eind december ontvingen alle gemeentelijke afdelingen op cd-rom hun eigen logo in de 
nieuwe huisstijl + het bijbehorende lettertype. 
Tevens werd eind december een internet bestelservice van affiches gelanceerd, waarmee 
afdelingen via Internet hun gegevens in een stramien konden invullen en dat konden 
verzenden naar drukkerij Deltahage in Den Haag. Men ontving dan binnen 8 werkdagen kant 
en klare affiches op A 1 of A2 formaat. 

Webwinkel 
Naast de huisstijlsite werd in september de webwinkel gelanceerd. Afdelingen kunnen op 
eenvoudige wijze via internet campagnemateriaal inkopen, variërend van pennen en 
ballonnen tot affiches, kleding en relatiegeschenken. Uiteindelijk zijn er aan het einde van de 
campagne zo'n 1700 bestellingen geplaatst, waarvan een kleine 300 in 2005. 
In het kader van de nieuwe huisstijl was al het materiaal in een nieuw jasje gestoken, CDA
groen gecombineerd met limegroen, oranje en wit. 
Eind december ontvingen alle gemeentelijke afdelingen een full colour materiaalbrochure 
met bestellijst voor het campagnemateriaaL Dit om tegemoet te komen aan diegenen die nog 
niet goed uit de voeten konden met Internet. 
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111. SECTOR HRM/STEENKAMPINSTITUUT/PARTIJONTWIKKELING 

Inleiding 
De sinds 2004 bestaande sector HRM/Steenkampinstituut/Partijontwikkeling is belast met 
beleidsvorming en -uitvoering op de vlakken HRM, opleiding en training, 
partijorganisatieontwikkeling en het faciliteren van de vrijwilligers die de politieke vereniging 
besturen. HRM richt zich daarbij op het ontwikkelen van een HRM-instrumentarium, 
talentmanagement en het ondersteunen van het Partijbestuur bij Iandeiijke/Europese 
kandidaatstellingsprocessen. Het Steenkampinstituut is het 'label' waaronder opleidingen en 
trainingen worden ontwikkeld en aangeboden aan de leden. Onder partijontwikkeling tot slot 
rasorteert de uitvoering en alle initiatieven die genomen worden op het vlak van 
partijontwikkeling in het bijzonder het vitaliseren van de afdelingen, het Bureau Verkiezingen 
en de ontwikkeling en het beheer van Afdelingen net. 

Adviesraad Steenkampinstituut 
De Adviesraad Steenkampinstituut bestond in het eerste jaar van haar bestaan uit zes leden. 
De voorzitter is Dhr. dr. L.C.P.M. Meijs en is door het Partijbestuur benoemd. Voorts hebben 
zitting dhr. M. Markerink, dhr. mr.dr. R. Nieuwenkamp Phd, mw. D. Roodvoets, dhr. drs. 
F.A.A. Stapels en mw. M.C.W. Visser-van Doorn. De Adviesraad Steenkampinstituut heeft in 
2005 vier keer vergaderd. Zij heeft zowel een controlerende als een adviserende taak. De 
controlerende taak bestaat uit het bewaken van een aantal punten genoemd in de 
intentieverklaring waarin, de door het voormalige curatorium benoemde voorwaarden 
waaronder zij akkoord ging met de integratie van het zelfstandige Steenkampinstituut in het 
CDA-secretariaat, verwoord zijn. Daarnaast brengt de Adviesraad Steenkampinstituut 
gevraagd en ongevraagd advies uit aan het partijbestuur over alle zaken die betrekking 
hebben op scholing en vorming . 

Bureau Organisatie 
Formatief was 2005 een roerig jaar voor de sector. In dat jaar hebben twee medewerkers de 
sector verlaten, heeft één medewerker een andere functie gekregen binnen de sector, zijn 
twee nieuwe medewerkers aangetrokken, heeft er één medewerker ad interim gewerkt en 
heeft een medewerker niet haar volledige aantal uren kunnen werken in verband met ziekte. 
Desondanks heeft de sector nagenoeg haar hele activiteitenplanning in dit traditioneel erg 
drukke jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen uitvoeren. Het werken aan de hand 
van een solide jaarplanning met een projecten- of activiteitenoverzicht per medewerker in 
combinatie met veel autonomie voor de individuele medewerker heeft daar zeker aan 
bijgedragen. Realisatie van de planning is echter bovenal te danken aan de inzet, loyaliteit 
en collegialiteit van de medewerkers onderling. Deze maakte de werkdruk die op bepaalde 
momenten erg hoog was dragelijk. Al met al een jaar om trots op te zijn en trots op terug te 
kijken. 

Binnen de sector hebben in 2005 in totaal 12 mensen gewerkt (inclusief sector hoofd). 
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Formatieoverzicht 
Naam Onderdeel In dienst functie Contract Fte 

Dirk Gudde SI Tot 1-08 Stafmedewerker vast 0,875 
Jacqueline SI Sr. Stafmedewerker vast 0,75 
Verhagen 
Lyke Blok SI/HRM/PO Sector secretaresse tijdelijk 0,80 
Sirnon SI Vanaf1- Stafmedewerker tijdelijk 1 
Geleijnse 11 
Anja Fonville SI Administratief vast 0,55 

medewerker 
secretariële 
ondersteuning 

Erik-Jan Stam SI Vanaf1- Project medewerker tijdelijk 0,5 
09 
Tot 25-11 

Miehiel van HRM Tot 1-09 Beleidsmedewerker vast 1 
Butselaar 
Wouter van HRM Stafmedewerker tijdelijk 1 
den Beukei 
Carla van HRM Administratief tijdelijk 0,4 
Jaarsveld medewerker 
Rob Govers HRM Vanaf1- Sr. Stafmedewerker tijdelijk 1 

11 
Rob Govers PO Tot 1-11 Stafmedewerker tijdelijk 1 
Markus PO Vanaf 15- Stafmedewerker tijdelijk 1 
Flamman 11 
Carel Laenen SIIHRM/PO Sectorhoofd vast 1 

Landelijk opleidinasaanbod 

De opleidingen en trainingen worden onder het label 'Steenkampinstituut' aangeboden aan 
de leden van het CDA. Het aanbod bestaat uit landelijke en regionale activiteiten. In het 
kader van het landelijk aanbod zijn in 2005 de volgende activiteiten georganiseerd en 
uitgevoerd. 

Kaderschool 
De in september 2004 gestarte Kaderschoolleergang 2004-2005 is sterk veranderd qua 
opzet ten opzichte van de jaren daarvoor. Voor het eerst werden er met alle deelnemers 
vooraf intake-selectiegesprekken gevoerd. Dit bood de mogelijkheid om aspirant-cursisten te 
bevragen op hun motivatie en wederzijdse verwachtingen expliciet te maken. Hierdoor 
konden goed gemotiveerde en bewuste deelnemers met de Kaderschool van start gaan wat 
bijdroeg aan het voorkomen van een voortijdige uitval wegens verschil van inzicht of onjuiste 
tegenvallende verwachtingen. Ten einde deelnemers aan te moedigen ook daadwerkelijk af 
te studeren werden er in deze opzet bijeenkomsten georganiseerd t.b.v. de voorbereiding 
van het afstuderen. Het afstudeerproject werd daardoor meer in het Kaderschoolprogramma 
ingepast. Het resultaat van dit alles was dat er van de 49 deelnemers 31 deelnemers in juni 
ook daadwerkelijk afgestudeerd zijn. In de loop van deze Kaderschoolleergang zijn slechts 4 
deelnemers om privé redenen voortijdig gestopt. De verwachting is dat in 2006 nog een 
aantal cursisten van deze leergang zullen afstuderen. 

Voor de Kaderschoolleergang 2005-2006 zijn om hiervoor vermelde reden wederom intake
selectiegesprekken gevoerd. Deze keer met maar liefst 75 kandidaten! Daarvan zijn er 
uiteindelijk 56 toegelaten. Elementen in deze gesprekken zijn: de motivatie van de cursist, 
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zijn of haar bereidheid actief te worden (blijven) voor het CDA, het daadwerkelijk op zoek zijn 
naar de kennis die via de Kaderschool kan worden verkregen en het beschikken over 
minimaal een HBO werk- en denkniveau. In het kader van de reeds eerder geuite wens van 
het Steenkampinstituut om meer leden ook in de regio te bereiken is deze kaderschool 
gestart op twee locaties, te weten Utrecht en Zwolle. In het curriculum van de Kaderschool 
zijn een aantal wijzigingen t.o.v. 2004-2005 doorgevoerd. Op de eerste plaats zijn er naast 
literatuuropdrachten ook voorbereidingsopdrachten voor de bijeenkomsten van Blok I 
gekomen. De vaardigheidstrainingen 'spreken in het openbaar' en 'debatteren' zijn 
opgenomen in een Kaderschoolweekend in september, zodat ook extra aandacht aan het 
opstarten van de groep gegeven kan worden. Om deelnemers beter te trainen in het 
verwoorden van het CDA gedachtegoed hebben alle kaderschooldeelnemers deelgenomen 
aan het CDA debattoernooi dat in januari 2006 gehouden werd. 
De succesvolle afloop van de jaargang 2004-2005 en de grote belangstelling voor de 
jaargang 2005-2006 ziet het Steenkampinstituut als een bewijs voor de geslaagde 
herpositionering van de Kaderschool als het kroonjuweel binnen de totale opleidingsportfolio 
van het Steenkampinstituut 

Zomerschool 
Van 24 tot en met 27 augustus is wederom de 'Zomerschool voor jong talent' georganiseerd. 
Het doel van de Zomerschool is jonge CDA leden een uitvoerige kennismaking met het CDA 
en de politiek te bieden. De doelgroep bestond uit leden die niet ouder waren dan 35 jaar en 
maximaal anderhalf jaar lid van de partij zijn. Dit jaar mochten we voor deze activiteit 40 
deelnemers ontvangen. De Zomerschool wordt door de afdeling HRM nu steeds 
nadrukkelijker ingekaderd in het scoutingprogramma van de partij. Dit gebeurd door zoveel 
mogelijk contact te blijven onderhouden met de deelnemers na afloop van de zomerschool 
en hen te betrekken bij activiteiten van de partij. Het intensieve programma van de 
Zomerschool bestond ditjaar uit velerlei activiteiten (bezoeken, excursies en workshops). 
Medewerking aan het programma werd verleend door: Partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt
VIiegenthart, Directeur van het Wetenschappelijk Instituut Ab Klink, Staatssecretaris Karien 
van Gennip, Internationaal Secretaris van het CDA Ellen Nauta-van Moorsel, de Tweede
Kamerleden Nicolien van Vroonhoven en Mirjam Sterk, Burgemeester Sjaak van der Tak van 
de gemeente Westland, de europarlementariërs Corien Wortmann-Kool en Lambert van 
Nistelrooij, de politiek assistenten Hans van der Vlies, Marjolein Voslambar en Jack de Vries 
en de beleidsmedewerker OCW van het fractiebureau Hugo de Jonge. De deelnemers 
hebben ook een debattraining gevolgd en verschillende verenigingen binnen het CDA, zoals 
het CDJA, het CDAV, De Dertigers en Club 25, hebben zich aan hen voorgesteld. In het 
bijzonder is de onverwachte ontmoeting op donderdagavond met onze minister-president 
Jan Peter Balkenende en onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart-Jan de 
Geus gewaardeerd door de deelnemers. 

Campagne vaardighedendag 
Voor het eerst is er in 2005 in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen tweemaal een 
Campagne vaardighedendag georganiseerd. Voor de dag in juni bestond de doelgroep uit 
campagneleiders en mochten we 85 deelnemers verwelkomen. De dag in november was 
vooral georganiseerd t.b.v. kandidaat-raadsleden en daarbij waren 140 deelnemers 
aanwezig, waaronder ook enkele deelnemers uit Vlaanderen van onze zusterpartij de 
CDenV. 
De evaluatie van beide dagen als geheel was zondermeer positief, dat geldt zeker ook voor 
de verschillende workshops, die gegeven zijn. Deelnemers konden op een campagne 
vaardighedendag twee workshops volgen uit het totale aanbod. Op de dag in juni werden de 
volgende workshops aangeboden: 

• Wanneer wat? Het geheim van een goed tijdpad 
• Bijzondere campagneactiviteiten 
• Hoe pak je je politieke tegenstanders aan? 
• Onmiskenbaar CDA in de campagne 
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• Persberichten schrijven 
• Strategie voor campagneleiders 

In november stonden de volgende workshops op het programma: 
• CDA-kandidaat 
• Ik en de anderen 
• Debat/Forumdiscussie (voor beginners en gevorderden) 
• Canvassen 
• Effectief gebruik van Internet 
• Persberichten schrijven in de campagne 
• Interviews en andere mediacontacten 
• Goede ideeën uit de praktijk 

Vaardighedendag 
Ruim 90 lokale politici (vorig jaar 102 deelnemers), voornamelijk raadsleden, hebben zich 
laten trainen op de vaardighedendag in maart 2005 in Zwolle. Na het openingswoord door 
Theo Rietkerk, ex-Tweede-Kamerlid en op dit moment gedeputeerde in Overijssel, zijn de 
deelnemers uitééngegaan voor het volgen van de verschillende workshops. Dit jaar stonden 
naast een aantal bekende workshops ook weer een aantal nieuwe workshops op het 
programma. Het totale aanbod bestond uit: Hoe vang ik een rat?, Lokaal duaal, 
Onmiskenbaar CDA, Presenteren, Basistraining debatteren, Improviseren en interrumperen 
in het debat en Speechschrijven. Uit deze workshops konden de deelnemers er twee kiezen. 

Afdelingendag 
De afdeling partijontwikkeling organiseerde voor bestuurders van lokale afdelingen in 
februari opnieuw een Afdelingendag. Het Steenkampinstituut was betrokken bij deze 
activiteit middels het meedenken over het vormgeven van de diverse workshops welke op 
deze dag werden aangeboden. 

Zomercursus Tweede-Kamerfractie 
Dit jaar is voor de tweede keer, in samenwerking met het fractiebestuur een zomercursus 
georganiseerd voor de leden van de Tweede-Kamerfractie. In de eerste week van het 
zomerreces voor de ene helft van de fractie en in de laatste week van het reces voor de 
andere helft van de fractie. Dit keer stond het effectief over het voetlicht brengen van de CDA 
successen van het kabinet centraal. Voor de inhoudelijke voorbereiding was dit jaar een 
syllabus samengesteld. Op de cursusdagen zelf werd in groepen van vier tot vijf kamerleden 
onder leiding van vier debattrainers van Debat & Dialoog ingegaan en getraind op de 
vaardigheden welke voor bovengenoemd doel benodigd zijn. Voor elke deelnemer kwamen 
vier verschillende mogelijk voorkomende settings aan bod. 

Gelieerde organisaties 

CDA-Vrouwen 
Ook ditjaar heeft het Steenkampinstiuut in november, samen met het CDAV, een 
Loopbaandag voor vrouwen georganiseerd. Wegens succes geprolongeerd was de locatie 
ook dit jaar hotel/congrescentrum Figi in Zeist. Het thema van dit jaar was "Glas is 
breekbaar". De dag begon, na een welkemswoord van Anne-Sophie Andela (voorzitter 
CDAV) met een dubbelinterview met Mavis Carrilho (Zwarte Zakenvrouw 2005) en Kathleen 
Ferrier (Tweede-Kamerlid). Het interview ging over de ervaringen van de beide dames met 
het "Glazen plafond" in de maatschappij. Daarna konden de deelnemers kiezen uit 
verschillende workshops zoals onderhandelen, werven en selecteren en een training 
weerbaarheid. Gedurende de hele dag was er volop gelegenheid voor het voeren van 
individuele loopbaangesprekken met diverse HRM-deskundigen. De dag werd afgesloten 
met een muzikaal omlijstte borrel. 
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EFS 
De Eduardo Freistichting is in 2005 regelmatig ondersteund door het leveren van trainers (en 
de begeleiding/ instructie van deze trainers) voor activiteiten die vanuit de EFS hier in 
Nederland plaatsvonden. In dat kader kan bijvoorbeeld het bezoek van een groep Bulgaren 
van een geestverwante partij aan Nederland genoemd worden. 

CDJA 
Voor het CDJA heeft het Steenkampinstituut regelmatig debattrainers en andere trainers 
voorgedragen en begeleidt. Daarnaast is het landelijke bestuur van het CDJA gecoached 
door een trainer van het Steenkampinstituut 

Debattoernooi: 
Op 2 april heeft in Utrecht het CDA debattoernooi plaatsgevonden met 20 teams. Voor het 
eerst is er voor gekozen om de jurering plaats te laten vinden door professionals. In de jury 
zaten onder meer CDA Tweede-Kamerlid Mirjam Sterk en PvdA Tweede-Kamerlid Peter van 
Heemst. Voorts verleenden hun medewerking Youri Albrecht, journalist van Vrij Nederland, 
Rien Fraanje, parlementair redacteur van de Staatscourant en Peter van der Geer, oprichter 
en partner van Debat & Dialoog. Door de inbreng van professionals is het toernooi nog meer 
een leersituatie geworden. Uiteindelijke winnaar werd het duo onder de naam Chrysostomus. 

CDA-gedachtegoed in de praktijk van de locale politiek 
Ter voorbereiding van een cursus onder deze naam die ontwikkeld gaat worden ten behoeve 
van het regionaal scholingswerk, is dit jaar een pilot "CDA gedachtegoed in de praktijk" 
georganiseerd. Dit vanwege de behoefte om ook op lokaal niveau vanuit het CDA 
gedachtegoed te kunnen denken, handelen en politiek te kunnen bedrijven. Deze cursus zal 
gepositioneerd worden tussen de Kaderschool en een introductiecursus. De nadruk zal 
liggen op hoe je vanuit het gedachtegoed keuzes maakt in de lokale politiek. De cursus moet 
uiteindelijk tevens gaan dienen als opstap voor de kaderschool voor die Kaderschool. Voor 
zittende raadsleden in Brabant is in januari deze pilot van 5 avonden en 2 zaterdagen 
uitgevoerd. 22 zittende raadsleden namen aan deze cursus deel. 

Studiedag medewerkers van de Tweede-Kamerfractie 
Deze dag voor beleidsmedewerkers was ervoor bedoeld om op een snelle manier kennis te 
maken met elkaars beleidsterreinen en van elkaar te leren. Een vijftal beleidsterreinen kwam 
achtereenvolgens aan bod, telkens met een korte presentatie, voorbereid door twee 
beleidsmedewerkers, commentaar (zowel op inhoud als op de presentatie) door twee andere 
beleidsmedewerkers (complimenten, tips, vragen) en een korte discussie. Dirk Gudde trad 
op als procesbegeleider. Guusje Dolsma (oud beleidsmedewerker van de fractie, nu 
werkzaam bij VNO-NCW) gaf commentaar "van buiten". Ook werd deze dag benut voor een 
korte presentatie van de Internet Leergang CDA gedachtegoed. Aan het eind van de dag gaf 
Eppy Boschma een samenvatting van de leerpunten. 

Ontwikkeling van producten en activiteiten 
In 2005 zijn veel nieuwe producten ontwikkeld. Deze ontwikkelingsactiviteiten zijn in zowel 
de begroting als in dit activiteitenverslag voor het eerst expliciet gemaakt. Er is dit jaar vooral 
geïnvesteerd in opleidingen en trainingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2006. Naast de ontwikkeling van nieuwe producten, vragen de bestaande producten continu 
om onderhoud en ook dat heeft plaats gevonden in 2005. 
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Trainersbestand 
Het Steenkampinstituut werkt continu aan het opbouwen van een trainersbestand dat met 
name regionaal inzetbaar is. Dat vraagt dus om onderhoud én uitbreiding. In 2005 is vooral 
geworven om meer vrouwelijke trainers in ons bestand te krijgen. Deze actie heeft een 
bescheiden resultaat gehad. 

Certificering van trainers 
De in 2004 voorbereide 'certificerings-systematiek' voor docenten en trainers is in 2005 
succesvol ingevoerd. Deze systematiek houdt in dat trainers, nadat zij getraind zijn door het 
Steenkampinstituut op de shortlist geplaatst kunnen worden, voor als het regionaal 
scholingswerk een aanvraag doet bij het Steenkampinstituut voor een bepaalde training. 
Door herhaal-trainingen kan een trainer in de toekomst zijn/haar certificering behouden. Over 
de certificering wordt eenmaal per jaar door het Steenkampinstituut richting de trainers 
schriftelijk gecommuniceerd. Samen met het vrijwilligerscontract heeft de certificering 
duidelijkheid en eenduidigheid geschapen over de aard en de vorm van de relatie tussen 
docenten/trainers en het Steenkampinstituut, waaraan van beide zijde grote behoefte 
bestond. 

Trainingen voor diverse gespreksvoeringstechnieken 
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zijn de bestaande trainingen en cursussen 
op het vlak van gespreksvoeringstechnieken aangepast en uitgebreid. Aanpassing was 
noodzakelijk vanwege de gewenste synchronisatie met het door de afdeling HRM 
ontwikkelde competentieprofieL Dit is daarmee een mooi voorbeeld van de gezochte en 
gewenste integratie tussen het Steenkampinstituut en de afdeling HRM. 
In 2005 zijn met het oog op de gewenste aanpassingen van deze trainingen en cursussen 
zogeheten train-de-trainers-sessies georganiseerd. Deze zijn bedoeld om trainers op te 
leiden voor nieuwe trainingen en hen te instrueren. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten 
werd door het Steenkampinstituut het cursusmateriaal van de bijbehorende trainingen 
ontwikkeld. In februari vond de train-de-trainers bijeenkomst voor de training "het voeren van 
een functioneringgesprek in een politieke setting" en in maart voor "het voeren van werving
en selectiegesprekken" plaats. Het cursusmateriaal behorende bij deze trainingen was en is 
bij wijze van uitzondering ook los van de training verkrijgbaar en te bestellen bij het 
Steenkampinstituut 

Aspirant-raadsledencursus 
Deze uit vijf dagdelen bestaande cursus behandelt de CDA-grondtonen, het functioneren van 
de gemeenteraad, de gemeente financiën, spreken in het openbaar, drijfveren en 
integriteitsvraagstukken. De doelgroep wordt zoals de naam al aangeeft gevormd door 
aspirant-raadsleden en deze cursus wordt via het regionaal scholingswerk aangeboden. 
In maart en april hebben voor deze cursus twee train-de-trainersbijeenkomsten 
plaatsgevonden. Deze cursus is ook reeds gegeven in 2005, maar het gros zal door het 
regionaal scholingswerk georganiseerd worden in 2006. 

Wethouderscursus 
Vanuit het gegeven dat reeds bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen veel nieuwe 
wethouders zijn aangetreden die bovendien, net als de al langer zittende wethouders, 
dualistisch moesten gaan optreden, ontstond het idee om de wethouderscursus geheel 
nieuw te ontwikkelen. De eerste fase van de ontwikkeling bestond uit een verkenning in de 
vorm van een serie interviews met individuele wethouders. Daarbij is zoveel mogelijk 
gezocht naar verscheidenheid (grootte gemeente, raadservaring voor wethouderschap of 
juist niet, plattelands/stad of dorpsgemeente, noorden, oosten, zuiden of westen van 
Nederland enz). 
Vervolgens is er een rondetafelgesprek georganiseerd waaraan een vijftal wethouders 
deelnamen, waaronder een wethouder die ook geparticipeerd had in de werkgroep rond de 
ontwikkeling van het competentieprofiel voor wethouders. Het rondetafelgesprek en de 
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individuele gesprekken leverden een beeld op van wat er in de cursus aan bod zou moeten 
komen en wat op een andere wijze georganiseerd zou moeten worden. Vrijwel alle 
wethouders hadden het ontbreken van een persoonlijke coach, zeker de eerste 100 dagen, 
als een gemis ervaren. Uit dit ervaren gemis zijn twee leervormen voortgekomen die in 2005 
de nodige uitvoeringstijd gevraagd hebben. De eerste leervorm bestond uit een te 
organiseren bel-uur voor de deelnemers (kandidaat-wethouders) tijdens de cursus. Doel was 
het vergaren van tips en valkuilen om de eerste 1 00 dagen van het wethouderschap goed 
door te komen. De tweede leervorm bestond uit de werving van zittende wethouders met 
coachende kwaliteiten die bereid zijn gedurende een langere periode de beginnende 
wethouder te coachen. Uiteindelijk is het gelukt om meer dan 70 zittende wethouders 
enthousiast te krijgen om aan deze beide leervormen hun medewerking te verlenen! Van al 
deze wethouders persoonlijk is een 'wethouders paspoort' gemaakt zodat de bellende of 
coachzoekende wethouder een goede selectie zal kunnen maken. Om de zittende 
wethouders te begeleiden in het coachen is vervolgens een speciale bijeenkomst ontwikkeld 
die in het begin van 2006 op meerdere locaties verzorgd zal worden. 
Gaandeweg 2006 zal bekeken worden of de coachende wethouders aan meer 
begeleidingsbijeenkomsten of andere vormen van deskundigheidsbevordering behoefte 
hebben. 

College-onderhandelingen 
In november zijn de trainers opgeleid die in 2006 de training college-onderhandelingen gaan 
geven. 

Regionaal scholingswerk 

Contactpersonen 
Het Steenkampinstituut heeft in 2005 een tweetal bijeenkomsten van elk een dag 
georganiseerd voor de contactpersonen van het regionaal scholingswerk. Doel van deze 
dagen is om de betrokkenheid tussen de regionale contactpersonen onderling en tussen hen 
en het Steenkampinstituut te behouden en te verbeteren. Voorts wil het Steenkampinstituut 
bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge communicatie en aan de vorming en 
ontwikkeling van de contactpersonen zelf. Het Steenkampinstituut ziet het immers als haar 
taak om deze vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke rol op het gebied van scholing 
en vorming in de regio. De bijeenkomsten in het voorjaar is door 15 contactpersonen 
bezocht. De bijeenkomst in het najaar door 11 contactpersonen. Voor twee regio's waren er 
vacatures. 

Een overzicht van de regionale scholingsactiviteiten per provincie 
(tussen haakjes het aantal deelnemers) 

Friesland 
Omgaan met rechtmatigheid (18) 
Gemeenteprogramma ( 35) 
Excursie Tweede Kamer (82) 
Werving/selectie ( 14) 
Effectief besturen gemeentelijke afdeling (8) 
Effectief presenteren/debatteren (25) 
Dualisme (14) 
Campagnevaardighedendag/Startdag Gemeenteraadsverkiezingen ( 49) 
WMO- CDA aanpak (28) 
Grondslag/uitgangspunten CDA (35) 
Oriëntatie raadslidmaatschap ( 12) 
Diverse cursussen op maat (61) 
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Groningen 
Debattraining (9) 
Cursus Rechtmatigheid (7) 
Cursus Miljoenennota (14) 
Debattraining 7 
Cursus Staatskunde (6) 
Dag bij de provincie (8) 
Cursus Wet Werk en Bijstand (4) 
Cursus WMO (4) 
Themadag "Sociaal beleid" ( 41) 
Cursus gemeentelijke heffingen (7) 
Strategie ( 1 0) 
Cursus reglement van orde (9) 
Cursus financiën (11) 
Themadag (bezoek aan de Tweede Kamer) (30) 

Drenthe 
Teambuilding (12) 
Snellezen (16) 
Loopbaandag Drachten - CDAV (60) 
Presenteren (7) 
Interrumperen (1 0) 
Mediatraining (16) 
Interrumperen (12) 
Speechschrijven (8) 
Aspirant raadsledencursus (7) 

Overijssel 
Communicatie en strategische agenda (12) 
Concept Verkiezingsprogramma (13) 
Gemeentefinanciën ( 1 0) 
Evaluatie Verkiezingsprogramma (24) 
Concept Verkiezingsprogramma (24) 
Campagne en PR (24) 
Aspirant raadsledencursus (7) 
Themadag "Veranderde kiezer: andere politiek?" (53) 

Flevoland 
Kennis- en entmeetingsdag (70) 

Noord-Holland 
Mediatraining - CDJA (9) 
Werving en selectie (16) 
Gemeentefinanciën (12) 
Teambuilding (13) 
Uitgangspunten en organisatie CDA (13) 
Handreiking gemeenteprogramma (9) 
Snellezen (9) 
Bezinnings-/verdiepingsdag ( 15) 
Aspirant raadsledencursus (8) 
Debatteren (12) 
Bezoek Tweede Kamer- nieuwe leden (24) 
CDA-profilering (36) 
Debatclub Amsterdam (219) 
Bijeenkomst regiovertegenwoordigers (23) 
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Zuid-Holland 
Themadag Geloof en Politiek (?) 
Introductiecursussen nieuwe leden (9) 
Werving en selectie nieuwe raadsleden (11) 
Training "effectief lezen" (7) 
Schrijven verkiezingsprogramma (15) 
Aspirant raadsledencursus ( 1 0) 
Functioneringsgesprekken (8) 
Debatteren (7) 

Utrecht 
Introductiecursus nieuwe leden (9) 
Schrijven verkiezingsprogramma (26) 
Training "Voorzitten en voorgezeten worden" (17) 
Werving en selectie (12) 
Effectief lezen (7) 
Aspirant raadsledencursus (34) 
Maatwerktraining Utrecht ( 13) 
Gesprekstechnieken ( 4) 
Teambuilding (19) 
Mediatraining (6) 
Campagnetraining (14) 

Gelderland 
Teambuilding (1 0) 
Aspirant raadsleden (29) 
Handreiking verkiezingsprogramma (24) 
Functioneringsgesprekken (7) 
Training trainers ( 4) 
Teamvorming (24) 
Voorgezeten worden (7) 
Gemeentefinanciën (26) 
Teambuilding (21) 
Debatteren (6) 
Fractiebegeleiding (?) 
Werkgroepbegeleiding (?) 
Functioneringsgesprekken (?) 
Campagnevoeren (7) 

Noord-Brabant 
Cursus ontwikkeling van een raadslid (17) 
Teambuilding {11) 
Handreiking Gemeenteprogramma (12) 
Themabijeenkomst Onderwijs (67) 
Training bestuursleden /assessmentdag ( 13) 
Debattraining (23) 
Campagnetraining (71) 
Cursus "Het CDA als lokale partij (7) 
Gemeentefinanciën ( 12) 
Dualisme (15) 
Themamorgen (157) 
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Limburg 
Dualisme ( 11) 
Debatteren/presenteren (7) 
Mediapresentatie (17) 
Teambuilding (15) 
Aspirant raadsledencursus (29) 
Schrijven Gemeenteraadsprogramma (37) 
Vitale of zorgvragende senior (87) 

Zeeland 
Aspirant raadsledencursus (17) 
Debattraining Statenfractie (12) 
Themabijeenkomst WMO (32) 
Bijeenkomst Handreiking Gemeenteprogramma (1 0) 
Kennisdag Dualisme (5) 

HRM activiteiten 

De twee stafmedewerkers HRM hebben enerzijds de taak om beleid in het kader van HRM 
voor te bereiden en uit te werken en anderzijds zijn zij belast met de uitvoering en/of de 
coördinatie van de uitvoering. Binnen dit takenpakket zijn in 2005 de volgende activiteiten 
uitgevoerd. 

HRM-Internetpagina 
Begin 2005 is een eigen HRM-Internetpagina ontwikkeld en op de website van het CDA 
geplaatst. Deze pagina dient om te communiceren met CDA'ers over de producten en 
diensten van de HRM-afdeling. Het blijkt een uitstekende wijze van promotie te zijn voor het 
werk van HRM. 

Competentieprofielen gemeenteraadslid en wethouder 
In maart 2005 is de ontwikkeling van het competentieprofiel van het CDA-gemeenteraadslid 
afgerond. Het profiel dient ter informatie voor nieuwe raadsleden, als gespreksstof voor het 
voeren van functioneringsgesprekken en als richtlijn voor het bepalen van geschiktheid van 
kandidaten voor de functie van raadslid. Als vervolg op dit competentieprofiel is door 
partijontwikkeling in samenwerking met de afdeling HRM en de Bestuurdersvereniging in de 
periode april- september het competentieprofiel van de CDA-wethouder ontwikkeld. Naast dat 
dit boekwerkje als richtlijn dient bij de geschiktheidsbepaling van wethouders, verhaalt het 
tevens over dé bestuursstijl van de CDA-wethouder. Ook bij de collegeonderhandelingen na 
de gemeenteraadsverkiezingen is het boekje van waarde. Bovendien vormt het een goede 
basis voor de cursus "Onderhandelen" van het Steenkampinstituut Beide 
competentieprofielen vormen de eerste echte basis voor HRM-beleid op lokaal niveau. 

Ontwikkeling opleidingsbrochures 
Op basis van het ontwikkelde competentieprofiel van het CDA-gemeenteraadslid zijn voor het 
Steenkampinstituut de opleidingsbrochures "Werving en selectie van gemeenteraadsleden" en 
"Functioneringsgesprekken in de lokale afdeling" ontwikkeld en aangepast. Eerstgenoemde 
brochure beschrijft het gehele proces van werving en selectie en de daarin te nemen stappen. 
Centraal staat het selectiegesprek dat met kandidaten gevoerd wordt. Er wordt veel aandacht 
besteed aan gesprekstechnieken en geschiktheidsbepaling op basis van de onderscheiden 
competenties van het gemeenteraadslid. De tweede brochure beschrijft de functie en het doel 
van het functioneringsgesprek en besteedt tevens veel aandacht aan gesprekstechnieken. 

Schlemmerbijeenkomst 
Het idee van 'Schlemmerbijeenkomsten' is ontstaan vanuit de reünies van de verschillende 
Zomerscholen van het Steenkampinstituut De bedoeling van deze reünies is dat de jonge 
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CDA' ers, vaak met veel talent en ambitie, elkaar blijven ontmoeten. Om dit in breder 
perspectief ook toe te passen, is het concept van de Schlemmerbijeenkomst bedacht: aan de 
hand van inhoudelijke discussie en spreker(s) ontmoeten jonge CDA' ers (tot 35 jaar) elkaar 
en vormen zij hun eigen partijnetwerk. Er is daarbij sprake van twee doelen. Ten eerste leert 
HRM nieuwe, jonge CDA'ers kennen. Ten tweede vormen de aanwezige CDA'ers hun eigen 
partijnetwerk. Op 31 maart 2005 is de eerste Schlemmerbijeenkomst gehouden. 

Voeren van oriëntatie I ontwikkelingsgesprekken 
CDA-leden kunnen een beroep doen op de HRM-medewerkers voor het voeren van zgn. 
Oriëntatie I Ontwikkelingsgesprekken. In het eerste geval staat de oriëntatie van CDA'ers op 
de arbeidsmarkt centraal en kan HRM hieraan wellicht bijdragen door het uitgebreide netwerk 
waarover deze dankzij de databank kan beschikken. In het tweede geval kunnen CDA' ers met 
een concrete opleidings- en of ontwikkelingsvraag geholpen worden. Gedurende 2005 zijn een 
flink aantal van deze gesprekken gevoerd. Tevens hebben tijdens de CDAV Loopbaandag 
voor vrouwen op 19 november 2005 een aantal deelnemers gebruik gemaakt van dit aanbod. 

Searchen en matchen 
De search activiteiten nemen nog steeds toe. De HRM afdeling wil een makelaarsfunctie 
vervullen tussen vraag naar en aanbod van CDA'ers voor diverse rollen en posities binnen en 
buiten het CDA. De stafmedewerkers HRM zijn naar beide dan ook actief op zoek geweest. 

Vacatureoverzicht 
Gedurende het gehele jaar is elke twee weken een vacatureoverzicht samengesteld en 
rondgemaild, dat dient om CDA'ers te attenderen op de mogelijkheden binnen de partij, het 
openbaar bestuur, maatschappelijk middenveld of bedrijfsleven. Hiertoe worden openbare 
vacaturesites geraadpleegd en tevens interne vacatures opgenomen. In het vacatureoverzicht 
wordt onderscheid gemaakt tussen Ounior-,) midcareer- en seniorfuncties. Op deze manier 
wordt het search- en matchproces ondersteund. 

HRM-databank aanvullen 
Vanuit het CDA en ook vanuit het openbaar bestuur, maatschappelijk middenveld en 
bedrijfsleven doen verschillende organisaties en personen regelmatig een beroep op de 
afdeling HRM voor het leveren van namen van CDA'ers. Daartoe is een HRM databank 
ontwikkeld waarin CV's en overige gegevens van beschikbare en talentvolle CDA'ers 
geregistreerd zijn. In deze databank worden NAW gegevens van talentvolle CDA'ers 
geregistreerd, maar ook door hen gevolgde opleidingen, werkervaringen, kwaliteiten, wensen 
en ambities. Daardoor kan HRM gerichte voordracht doen van gekwalificeerde kandidaten als 
andere organisaties of entiteiten binnen het CDA daarom vragen. Gedurende het gehele jaar 
zijn activiteiten ondernomen om de databank aan te vullen, bijvoorbeeld via de website, 
orientatie/ontwikkelingsgesprekken, via het aanhaken bij opleidingsactiviteiten van het 
Steenkampinstituut etc. Het verwerken van CV's in de databank en het beheer van hun 
gegevens ligt bij de administratief medewerker HRM. 

Zomerschool 
De Zomerschool is bedoeld voor CDA' ers die jonger zijn dan 35 jaar en niet langer dan 
anderhalf jaar lid zijn van de partij. Het doel is om de deelnemers een kennismaking en 
ontmoeting met het CDA te geven. HRM is nauw betrokken geweest bij deze activiteit, omdat 
het in het kader van het talentmanagement voor de partij een goede gelegenheid is om 
jonge, actieve CDA' ers te leren kennen. De Zomerschool 2005 heeft van 24 tot en met 27 
augustus 2005 plaatsgevonden. 
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Ondersteuning van netwerken 
De afdeling HRM houdt voortdurend contact met vele verschillende netwerken binnen en 
buiten het CDA. Zij ondersteunt bestaande netwerken en steekt energie in het bouwen en 
onderhouden van nieuwe netwerken. Voorbeelden van bestaande netwerken zijn de 
Dertigers, Labyrint (het netwerk van CDA ambtenaren bij de Rijksoverheid) en de eerder 
genoemde 'Schlemmerbijeenkomsten'. Meestal is sprake van een ondersteunende en 
coördinerende rol van de afdeling HRM. Daarnaast speelt de afdeling HRM veelal een 
faciliterende rol bij de opbouw van nieuwe CDA netwerken. Dan valt te denken aan Club 25 
en Kans (Kaderschool Alumni Netwerk Steenkampinstituut). De afdeling HRM ondersteunt 
de betreffende netwerken bij het organiseren van verschillende netwerkbijeenkomsten, al 
dan niet met gastsprekers. Het contact met al deze verschillende netwerken is bovenal 
bedoeld om voeling te krijgen en te houden met de vele verschillende leden van het CDA. In 
het kader van talentscouting begeven beide HRM medewerkers zich voortdurend in deze 
netwerken, spreken zij met CDA'ers en dragen zij zo zelf bij aan het verbreden van het zicht 
op talentvolle en ambitieuze CDA'ers. Talenten worden op deze wijze met elkaar in contact 
gebracht en 'gezien' door HRM. Vervolgens kunnen 'talenten' actief en gericht benaderd en 
ingezet worden voor activiteiten van het CDA en in functies die zij ambiëren. 

Coördinatie dertigers 
Eén van de HRM medewerkers is gedurende 2005 opgetreden als contactpersoon voor De 
Dertigers. De Dertigers vormen een netwerk dat jonge professionals een platform biedt om 
hun ideeën over de maatschappij en het Christen-Democratisch gedachtegoed verder te 
ontwikkelen. De Dertigers zijn een aan het CDA gelieerd netwerk van ruim 200 christen
democratische dertigers. Zij komen in 12 verschillende groepen, in de diverse steden, 
maandelijks bijeen om te discussiëren over diverse politieke onderwerpen. De Dertigers willen 
laten zien dat politiek betrekking heeft op allerlei vlakken en zeker niet saai hoeft te zijn. 
Regelmatig organiseren de Dertigers spraakmakende bijeenkomsten. Het Dagelijks Bestuur 
van het CDA faciliteert het bestuur van de Stichting De Dertigers door middel van het 
beschikbaar stellen van een HRM-medewerker voor maximaal 4 uur per week. De 
werkzaamheden zijn coördinerend, administratief en deels inhoudelijk ondersteunend van 
aard. 

Labyrint 
Labyrint is het netwerk van Rijksambtenaren met CDA-affiniteit. Het is in 2004 ontstaan 
vanuit de behoefte een kennismakingsborrel te organiseren voor ambtenaren met een CDA
achtergrond. De bedoeling van de bijeenkomsten, die eens per twee maanden plaatsvinden, 
is dat men elkaar in een informele setting kan ontmoeten en ervaringen kan uitwisselen. De 
HRM-medewerker maakt deel uit van de stuurgroep die de verschillende bijeenkomsten 
voorbereidt en sprekers en deelnemers uitnodigt. In 2005 zijn zes bijeenkomsten 
georganiseerd. 

KANS 
KANS staat voor het Kaderschool Alumni Netwerk Steenkampinstituut en biedt de 
afgestudeerde deelnemers aan de Kaderscholen van de afgelopen jaren de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Voor de afdeling HRM is dit een belangrijk netwerk, omdat vele ex
kaderschool deelnemers ooit met deze opleiding begonnen zijn omdat zij zich actief wilden 
inzetten voor de partij. De eerste bijeenkomst van KANS heeft plaatsgevonden op 6 oktober 
2005. Inmiddels is een stuurgroep geformeerd die zich, met ondersteuning van de HRM
medewerker, zal richten op vervolgactiviteiten van KANS. Een onderdeel daarvan is de 
community onder CDAnet die is ontwikkeld, en waardoor men middels een forum en 
smoelenboek elkaar digitaal kan ontmoeten. 
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Voorbereiding Eerste en Tweede Kamerverkiezingen 2007 
In het najaar is begonnen met de procesmatige en inhoudelijke voorbereiding op de Eerste en 
Tweede-Kamerverkiezingen van 2007. Op procesmatig vlak is een intern activiteitenschema 
opgesteld, heeft overleg met het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur plaatsgevonden als het 
gaat om te hanteren termijnen in het kandidaatstellingproces en is een start gemaakt met het 
schrijven van een draaiboek met het oog op die verkiezingen. Wat de inhoudelijke 
voorbereiding betreft is gewerkt aan het opstellen van de profielschetsen van fracties en 
individuele Kamerleden en de te volgen werkwijze van de vertrouwenscommissies. 

Wethouderspool 
Om tegemoet te komen aan de mogelijke vragen van afdelingen naar wethouders van buiten 
de eigen gemeente, zowel voor direct na de gemeenteraadsverkiezingen als tijdens de 
raadsperiode, wilde de afdeling HRM een kleine pool met namen van beschikbare en 
geschikte kandidaat-wethouders samenstellen. Deze pool is in samenwerking met de 
Bestuurdersvereniging opgezet en wordt nog voortdurend aangevuld. Inmiddels hebben 
reeds enkele afdelingen een beroep gedaan op de wethouderspooL 

Scouting Commissie 
De afgelopen jaren is gebleken dat het 'zicht op talenten' niet ideaal is. In dit kader is in 
augustus de Scoutingcommissie geïnstalleerd, die tot taak heeft om talentvolle CDA'ers te 
scouten, te spreken en te kwalificeren voor politieke of bestuurlijke functies. Deze 
Scoutingcommissie staat onder voorzittersschap van Geert Jansen, CdK te Overijssel en 
bestaat uit 13 leden. In het najaar hebben een drietal voorbereidende bijeenkomsten 
plaatsgevonden om de werkwijze van de commissie vast te stellen en andere benodigde 
voorbereidingen te treffen. Een HRM-medewerker voert het secretariaat van de commissie. 

Loopbaancommissie 
Aan het eind van het jaar is een start gemaakt met het instellen van de CDA 
Loopbaancommissie, onder voorzittersschap van Willem Stevens. Er is sprake geweest van 
voorbereidende activiteiten, zoals het formeren van een 'dagelijks bestuur' van de commissie, 
het benaderen van CDA-leden die bereid zijn loopbaangesprekken te voeren met CDA'ers en 
het geven van enige ruchtbaarheid aan het bestaan van de commissie. Achtergrond voor het 
instellen van deze commissie is dat er veel behoefte blijkt te bestaan aan counseling, 
advisering en begeleiding van actieve politici, leden en kandidaten die benaderd zijn voor een 
functie of zelf hebben aangegeven op zoek te zijn (of moeten) naar een (andere) functie. Zo 
zouden bijvoorbeeld sommige leden bij ideeënvorming over te volgen loopbanen vanuit de 
commissie gericht ondersteund kunnen worden. Een professionele intake, een 
klankbordgesprek, het bieden van netwerk of een koppeling aan een counselor kan hierbij 
uitkomst bieden. 

Activiteiten in het kader van Partij ontwikkeling 

De medewerker van Partijontwikkeling heeft enerzijds de taak om beleid in het kader van 
partijontwikkeling voor te bereiden en uit te werken en anderzijds is hij belast met de 
uitvoering en/of de coördinatie van de uitvoering. 

Beleidsontwikkeling 

In het kader van beleidsontwikkeling en het uitwerken/nader invullen van beleid, ondersteunt 
de stafmedewerker Partijontwikkeling het secretariaat van de Trevicommissie, de commissie 
die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt op het terrein van partijvernieuwing en 
partijdemocratisering aan het Dagelijks Bestuur. Partijontwikkeling ondersteunt de 
Commissie waar mogelijk met de uitvoering van haar visie en wensen. 

75 



Beleidsuitvoering 

Trevicommissie 
De stafmedewerker Partijontwikkeling voert het ambtelijke secretariaat van de landelijke 
Trevicommissie die onder voorzitterschap van de heer Ir J.B.M. Mandos staat, eerste vice
voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het CDA De Trevicommissie is opgericht als 
denktank om de resultaten van de ledendebatavonden verder uit te werken en nieuwe 
ideeën aan te dragen. Alle agendapunten zijn dan ook direct gerelateerd aan de drie 
belangrijkste uitkomsten van de Fonteinavonden, te weten: vitaliseren van de afdelingen, de 
CDA-boodschap eigentijds vertalen en het versterken van de kennisuitwisseling en 
netwerkfunctie. Vanuit partijontwikkeling wordt de Trevicommissie ambtelijk ondersteund en 
wordt uitvoering gegeven aan ideeën van de Trevicommissie die door het DB omgezet zijn in 
besluiten. 

AfdelingenNet 
In 2004 is onder afdelingen de behoefte aan een centraal informatie loket onderzocht. 
Gebleken is dat die behoefte groot is. In 2005 is Afdelingen Net, het digitale informatiepunt 
voor de afdelingen, verankerd binnen de intranetstructuur van de CDA-website. Alle 
provinciale en gemeentelijke afdelingsbestuurders zijn lid gemaakt van deze exclusieve site. 
Met een password kunnen zij inloggen op Afdelingen Net. 

AfdelingenNet biedt de volgende dienstverlening: 
• het is een databank met gestandaardiseerde documenten die provinciale en lokale 

afdelingsbesturen, consulenten en provinciale steunpunten faciliteren bij het 
uitvoeren van bestuurstaken (denk bijvoorbeeld aan ontheffing- en 
vrijstellingsformulieren, spreekbeurtenregelingen, subsidieaanvragen etc. etc.) 

• Een digitaal discussieplatform van en voor afdelingen met als doel het uitwisselen 
van ideeën en ervaringen. Ook is er een forum waar over actuele politieke thema's 
gestemd kan worden. 

• In het kader van de raadsverkiezingen is het Bureau Verkiezingen ingericht. Voor alle 
vragen omtrent de procedures, reglementen, regelingen rond de raadsverkiezingen 
kunnen afdelingen hier terecht. Een belangrijke rubriek op afdelingennet is 'Veel 
gestelde vragen' die steeds geactualiseerd wordt en gevoed wordt door het Bureau 
Verkiezingen. 

Hiernaast is Partijontwikkeling ook verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en actueel 
houden van AfdelingenNet 

Handreiking 'De CDA-wethouder' 
Partijontwikkeling was projectleider van de productie van een handreiking met als titel: 'De 
CDA-wethouder'. Uit een onderzoek (enquête) onder gemeentelijke afdelingsbestuurders 
bleek grote behoefte aan inzicht in de vraag hoe de wethouder op 'christen-democratische 
leest' eruit ziet. Deze typering komt tot uitdrukking in de beschrijving van de bestuursstijlen, 
speelvelden en rollen die de wethouder kan spelen. Door middel van een deskundigen panel 
en een 'tegenlees' expertgroep, een panel van ervaringsdeskundigen zoals wethouders, 
burgemeesters, fractievoorzitters en afdelingsbestuurders, is de handreiking tot stand 
gekomen ism de afdeling HRM. 

Afdelingendag 
In het voorjaar van 2005 heeft in Eindhoven Afdelingendag plaatsgevonden onder regie van 
Partijontwikkeling. Naast de organisatie van deze dag heeft Partijontwikkeling ook workshops 
van die dag i.s.m. het Steenkampinstituut vormgegeven. Ruim 110 deelnemers (vorig jaar 
71) volgden workshops als 'Voorzitten en voorgezeten worden' en 'Lokaal duaal'. Daarnaast 
waren er enkele workshops in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen, 
zoals 'Werving en selectie van kandidaten voor de raad' en 'Verkiezingsprogramma 
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schrijven'. Ook werd een workshop gegeven over afdelingsmanagement met de volgende 
onderwerpen: hoe kan op een eigentijdse wijze een afdeling worden bestuurd, hoe maken en 
houden we leden actief binnen de afdeling? Deze workshop werd gegeven door Prof. Dr. 
Lucas Meijs die is verbonden aan de ErasmusUniversiteit in Rotterdam. Deelnemers konden 
inschrijven voor twee workshops. Uiteraard was er voldoende gelegenheid voor het 
uitwisselen van ervaringen tussen de afdelingsbestuurders, waarvoor deze dag óók bedoeld 
is. 

Openhaardsessie 'De volksvertegenwoordigers van de toekomst'. 
In april heeft Partijontwikkeling een symposium georganiseerd op instigatie van de 
Trevicommissie. Sprekers als Prof. Dr. Paul Schnabel, directeur SCP, en journalist Youri 
Albrecht hielden bespiegelingen over de eisen die aan de hedendaagse politici worden 
gesteld. De aanbevelingen van deze dag zijn verwerkt in de competentieprofielen voor de 
selectieprocedure van de Tweede Kamerleden. Er komt een vervolgsessie in 2006 o.l.v. prof. 
Dr. Theo Camps, directeur van Berenschot 

Projectgroep Regionalisering 
Het Dagelijks Bestuur heeft de notitie 'Naar een regionaal herkenbare en dienstbare CDA
organisatie' van de Trevicommissie goedgekeurd. De Projectgroep is ingesteld met het doel 
advies uit te brengen over de wijze waarop de dienstverlening verbeterd kan worden door de 
dienstverlening van het landelijk CDA-Secretariaat te regionaliseren. Partijontwikkeling voert 
het secretariaat van deze projectgroep en voert alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
uit. Op dit moment wordt een model ontwikkeld dat in één of meer provincies als pilot kan 
worden uitgerold en getest kan worden. De projectgroep staat onder voorzitterschap van de 
eerste vice-voorzitter van het CDA, dhr. Ir J.B.M. Mandos. 

Werkgroepenstructuur 
Het Dagelijks Bestuur heeft de notitie van de Trevicommissie goedgekeurd waarin de 
verankering van een werkgroepenstructuur binnen het CDA is vastgelegd. Met de nieuwe 
werkgroepenstructuur wordt beoogd dat uit bredere CDA-kring leden actief worden 
betrokken bij het CDA. 

SPITS-methode 
De Trevicommissie heeft een notitie geschreven die beoogt dat gemeentelijke afdelingen op 
een meer effectieve en efficiënte wijze bestuurd worden. Deze methode heeft inmiddels de 
vorm van een workshop gekregen, mede door de positieve ervaringen van Roland 
Kortenhorst, lid van de Tweede Kamer, met de SPITS-methode in Friesland. In een aantal 
afdelingen in meerdere provincies wordt de SPITS-methode nu in pilotvorm uitgevoerd. Na 
een evaluatie zal de methode als product worden aangeboden in het kader van het vitaal 
houden van de afdelingen. In het kort beoogt de SPITS-methode, onder andere door middel 
van een Jaarwerkplan, de activiteiten gedurende het hele jaar te plannen en ook bestuurders 
verantwoordelijk te maken voor de verschillende benoemde activiteiten. (SPITS-methode 
staat voor Samen een probleem aanpakken (alle bestuurslagen zijn betrokkenen), Profilering 
van het CDA op alle niveaus is mogelijk door aanpak, Intentie om tot een 
gemeenschappelijke en voor iedereen acceptabele oplossing te komen, Teamwork 
(gecoördineerde actie om oplossing te krijgen), Scoren: het CDA wordt herkend als oplosser 
van het probleem en het resultaat is voor alle bestuurslagen acceptabel)). 

Bureau Verkiezingen 
Het Bureau Verkiezingen is ingesteld om de gemeentelijk afdelingen adequate ondersteuning 
te bieden bij hun voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Vanaf 
september 2005 is het bureau iedere werkdag bereikbaar geweest. Doordat de benodigde 
kennis en expertise binnen het bureau is samengebracht, voorkwam dit het 'zwerven' van 
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telefoontjes en vragen van afdelingen door de organisatie en werd de service op dit punt 
richting de afdeling drastisch verbeterd. 

Enquête in het kader van het Vitaal houden van de afdelingen 
Partijontwikkeling heeft in samenwerking met de medewerkers van Ledenwerving en 
Ledenzorg een vragenlijst (een 90-tal gestructureerde open en gesloten vragen) opgesteld. 
De enquête is aan alle gemeentelijke afdelingsbesturen (circa 460) gestuurd. In de enquête 
wordt gevraagd naar de ervaringen van de afdelingen met de landelijke dienstverlening in 
het algemeen, maar ook in het kader van campagne, scholing, ledenwerving en ledenzorg. 
Met de uitkomsten zal de huidige dienstverlening en wellicht wijze van organisatie verder 
verbeterd kunnen worden en waar naar nodig gereorganiseerd. Voor de enquête wordt 
gebruik gemaakt van een digitaal vragenformulier van Questback. 

Ronde tafelgesprekken 
Partijontwikkeling heeft een nieuwe reeks gesprekken georganiseerd tussen de landelijke 
partijvoorzitter, mevr. Marja van Bijsterveldt-VIiegenthart en de lokale afdelingsvoorzitters. 
Aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda worden zaken aan de orde gesteld die de 
vereniging en organisatie betreffen. Aan de hand van de gespreksverslagen zal worden 
bezien of en hoe de dienstverlening aan de afdelingen ook geoptimaliseerd kan worden. 

Human Resource Management 

Organisatie 
In 2005 heeft een duidelijker uitsplitsing plaats gevonden tussen enerzijds de beleidsmatige 
kant van HR en anderzijds de administratief-registratieve processen van HR. 
Sinds mei 2005 is de heer C.M.M. Laenen naast zijn functie als sectorhoofd HR/SI/PO ook 
verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en vormgeving van HR. In die rol ontwikkelt hij 
beleidsplannen, ondersteunt hij werving en selectieprocedures, stelt hij 
arbeidsovereenkomsten op, voert hij de CAO onderhandelingen, adviseert hij medewerkers 
over training & opleidingsvraagstukken en adviseert hij zijn collega MT -leden over personele 
zaken en kwesties. 
De afdeling personeelszaken die belast is met de registratieve en administratieve processen 
heeft tot taak de gemaakte afspraken in de CAO uit te voeren en is vraagbaak voor 
personeelsleden aangaande CAO afspraken en regelingen. Deze taken zijn belegd binnen 
de afdeling financiële administratie en worden voornamelijk uitgevoerd door mevrouw I. de 
Jong-Kaffa 

Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden weken in 2005 niet af van het jaar daarvoor omdat in april 2003 een 
CAO is gesloten met een loop tijd tot en met 31 december 2005. Wegens de verhuizing van 
het partijbureau, de drukte van het Jubileumjaar, de voorbereidingen van 
gemsentraadsverkiezingen plus het feit dat de heer Laenen zich de dossiers eigen moest 
maken, is weliswaar de inzet voor een nieuwe af te sluiten CAO in december tot stand 
gekomen, maar vinden de onderhandelingen daarover met de vakbond pas plaats in het 
eerste kwartaal van 2006. 

Functiebeschrijving en -waardering 
In de lopende CAO was overeengekomen dat in overleg met OR en vakbond een nieuw 
functiebeschrijvings- en waarderingssysteem geselecteerd en geïmplementeerd zou worden. 
Dit is het Fuwasyssysteem geworden. Uiteindelijk is dit per 1 oktober met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2005 geïmplementeerd, hetgeen een extra stijging van de loonkosten 
in 2005 met zich meebracht. De implementatie voorzag in een beroep- en 
bezwaarprocedure. Vier medewerkers hebben uiteindelijk een bezwaar gemaakt tegen één 
of meerdere onderdelen van hun functie-indeling. Deze bezwaren zijn voorgelegd aan een 
speciaal daarvoor ingestelde Commissie voor Bezwaar en Beroep Fuwasys, die in december 
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geïnstalleerd is. Verwacht wordt dat deze commissie haar werkzaamheden in het eerste 
kwartaal van 2006 zal kunnen afronden, waarmee het Fuwasys project definitief zal kunnen 
worden afgerond. 

Arbo 
Vanaf 1 januari zijn organisaties vanaf en bepaalde grote verplicht en zogenaamde 
preventiemedewerker aan te stellen. Dit is ook in onze organisatie gebeurd. Drie 
medewerkers hebben zich hiervoor aangemeld waarvan er reeds één is opgeleid en 
benoemt. De overige twee medewerkers zullen in 2006 worden opgeleid. 
In 2005 is het contract met Achmea Arbo opgezegd, vanwege de door onze organisatie als 
niet optimaal ervaren prijs/kwaliteitsverhouding. In december is een nieuw contract gesloten 
met de Amersfoortse Verzekeringsmaatschappij, waar ook we naast een Arbo-contract ook 
een ziekteverzuimverzekering en een WGA-hiaat verzekering namens alle medewerkers 
hebben afgesloten. In 2006 zal de relatie met de nieuwe arbodienst 'ingeregeld' gaan 
worden. 

In 2004 zijn een aantal medewerkers opgeleid tot BHV'er. Deze waren in 2005 nog steeds 
beschikbaar en zijn allen in dat jaar op herhalingscursus geweest. Het betreft de volgende 
medewerkers. 

Mevr. Drs. A. van der Schoot 
Mevr. E. van Dijk 
Dhr. Drs. W. Smit 
Dhr. R. van Wissen 
Mevr. Drs. K. Hoentjen 
Dhr. Drs. M. Groenendijk 
Mevr. M. vd Griendt- vd Berg 

Met de verhuizing naar het nieuwe pand hebben alle medewerkers nieuwe bureaustoelen 
gekregen. Deze zijn goed instelbaar, zodat iedere medewerker in dat opzicht de voor hem of 
haar optimale werkplek kan creëren. De leverancier van de stoelen is bovendien langs 
geweest om instructies te geven aan alle medewerkers over wat een goede zithouding is en 
hoe de stoel daarop ingesteld kan worden. 

In het nieuwe pand werken 21 medewerkers in een zogeheten kantoortuin. In deze ruimte 
zijn voorzieningen aangebracht die zorgen voor een geluidsdempende werking om 
geluidsoverlast te voorkomen. De eerste ervaringen daarmee zijn positief net als de overige 
aspecten die samenhangen met het werken in een kantoortuin. Het pand als totaal kent 
topkoeling en alle medewerkers hebben de mogelijkheid ramen te openen en de temperatuur 
in hun kamer zelf te regelen. Medewerkers die aan zonzijde van het pand zitten hebben de 
beschikking over zonwering binnen en buiten. Het aantal beschikbare vierkante meters per 
medewerker voldoet ruimschoots aan de arbo normen, hoewel de beschikbare ruimte per 
kamer per medewerker verschilt. 
In het gebouw is een lift aangebracht die van oorsprong niet aanwezig was. Met de lift 
kunnen alle verdiepingen bereikt worden. Aan de achterzijde is een opgang voor rolstoelen 
zodat ook die het pand kunnen betreden. Het was niet toegestaan ook aan de voorkant een 
dergelijke voorziening te creëren vanwege het monumentale karakter van het pand. In 2006 
zullen nog planten worden geplaatst. Naast het brengen van 'sfeer' wordt ook verwacht dat 
dit een bijdrage zal leveren aan het verbeteren van de akoestiek in sommige ruimtes. Aan de 
verdere verbetering van de veiligheid zowel in enge zin (beveiliging) als in ruime zin 
(veiligheid van de werkplek) zal in 2006 verder worden gewerkt. 
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Ziekteverzuim 
Bijgaand treft u de verzuimcijfers aan over de afgelopen twee jaar. Het verzuim is ten 
opzichte van 2004 helaas gestegen van 3,05% naar 4,45% (excl. zwangerschappen). Deze 
keer is het verzuim in alle categorieën toegenomen. Het middellange verzuim is zelfs bijna 
verdubbeld. De oorzaak hiervan is moeilijk te duiden. Ogenschijnlijk heeft het zeer drukke en 
hectische jaar qua activiteiten (een jubileumjaar met veel activiteiten én een jaar van 
voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 én een implementatie van een 
nieuwe huisstijl) in combinatie met de verhuizing naar een nieuw pand waarvan de afwerking 
nog plaats vond toen de medewerkers het gebouw betrokken, zijn wissel getrokken op 
diverse medewerkers. In samenwerking met de nieuwe arbodienst (Arbo Duo) zal in 2006 
getracht worden deze cijfers over de hele linie te verbeteren. 

Verzuim 2005 

GZVD ZVP KV MLV LV 
Totaal incl zwangersch. 15,61 5,33% 0,99% 1,36% 2,97% 

Totaal exc. zwangersch. 13,46 4,45% 0,99% 1,36% 2,10% 

·Verzuim 2004 

GZVD ZVP KV MLV LV 
Totaal incl zwangersch. 15,78 3,59% 0,65% 0,71% 2,23% 

Totaal exc. zwangersch. 13,23 3,05% 0,65% 0,71% 1,70% 

f 

Legenda: I 
GZVD Gemiddeld aantal Ziekte Verzuim Dagen 
ZVP Ziekteve~ercentage 

KV Kort Verzuim 
MLV Middellang Verzuim 

Opleidingen 
In 2004 is voor het eerst aan alle medewerkers de gelegenheid geboden om hun kennis van 
de Officecursussen aan te vullen of op te frissen (Excel, Word, Access, Outlook en 
Powerpoint). Deze mogelijkheid bestond ook in 2005. Daarnaast hebben medewerkers 
individueel verschillende vaardigheidstrainingen gevolgd (zoals een training 
interviewtechnieken) en cursussen gedaan. Van het totaal beschikbare budget van € 
22.500,- dat voor opleidingen beschikbaar was is € 19.396 besteed. 
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IV. SECTOR FINANCIËN EN INTERNE ORGANISATIE 

Op 21 oktober 2005 is het CDA Partijbureau verhuisd naar een nieuwe locatie. De feitelijke 
verbouwing aan het nieuwe pand aan de Buitenom 18 is pas begonnen in mei/juni 2005. 
Het resultaat van een schitterend monumentaal pand in zo'n kort tijdsbestek is dan ook 
uitzonderlijk te noemen, mede ook omdat we binnen het budget zijn gebleven. 

Halverwege het jaar is een nieuw sector hoofd begonnen op de afdeling. Eind van het jaar is 
een nieuwe webmaster bij de sector gekomen, na het vertrek van de vorige bij de sector 
communicatie. Ook bij de receptie hebben we vaker gebruik gemaakt van externe krachten. 

Huishoudelijke Dienst- huisvesting 

De dienst heeft als hoofdtaak het bevorderen van de arbeidsomstandigheden in de brede zin 
van het woord, zowel voor de werknemers als voor degenen die het CDA bureau gebruiken 
als vergaderlocatie. Dat heeft betrekking op het schoonhouden van het pand, het ontvangen 
van gasten en voorzien in de catering en ook de werkomstandigheden handhaven volgens 
de 'arbeidsomstandigheden wetgeving'. 

Concrete producten en diensten die worden opgeleverd zijn de volgende: 

• Een prettige ontvangst voor gasten van het CDA bureau met koffie en broodjes 
• Goed ingerichte werkplekken 
• Schone werkkamers, vergaderruimtes, toiletten 
• Een goed onderhouden gebouw. 
• Een toegankelijk en opgeruimd archief 
• Een lunchgelegenheid voor de medewerkers 
• Een goede ontvangst van bijzondere gasten inclusief warme maaltijd 

Het jaar 2005 heeft geheel in het teken gestaan van de verhuizing. 
Zowel bij de voorbereiding, de uitvoering als bij de nazorg is de huismeester nauw betrokken 
geweest. 
Ook voor het schoonmaken, tijdens als na de verhuizing is er extra inspanning geleverd door 
de huishoudelijke dienst. Daarnaast is het aantal werkplekken en vergaderzalen aanzienlijk 
toegenomen, waardoor meer werkzaamheden moesten worden verricht. 
De schoonmaakdienst is met één parttime kracht uitgebreid van twee naar drie personen. 

De vergaderfrequentie zal toenemen in ons nieuwe pand, omdat de mogelijkheid bestaat om 
vergaderingen te beleggen met een capaciteit tot 1 00 personen en dat er meerdere 
vergaderzalen aanwezig zijn. 
Het personeelsrestaurant biedt mogelijkheden om, zowel voor het personeel als voor 
bezoekers, een gezellige borrel te organiseren en een goede maaltijd te gebruiken. 

Bij het onderdeel personeelszaken worden nog een aantal aspecten behandeld die 
betrekking hebben op arbeidsomstandigheden die ter hand zijn genomen in 2005. 

Systeembeheer 

Het onderdeel systeembeheer wat belegt is binnen de sector financiën en interne organisatie 
bied aan de medewerkers van het CDA Partijbureau en gelieerde organisaties volledige 
kantoorautomatisering (KA) aan. De dienst behelst een werkplek ingericht met pc; een 
telefoon en print faciliteiten. Sommige gebruikers hebben de beschikking over een 
BlackBerry. Systeembeheer draagt zorg voor het up-tc-date houden van de KA en recovery 
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faciliteiten. Tevens bied systeembeheer ondersteuning bij functionele en technische vragen 
van de gebruiker. 

Evaluatie 2005 
Buiten dat we op 21 oktober zijn verhuisd hebben we ook de beschikking gekregen over een 
eigen dataruimte en een geheel nieuwe infrastructuur. Daarbij hebben we tijdens de 
verhuizing een aantal printers uitgefaseerd en de multifunctionals als centrale printer in 
gebruik genomen. De pop en de firewall server gebaseerd op open BSD zijn eveneens 
uitgefaseerde en hiermee hebben we de afhankelijkheid van BackUp Service teruggebracht. 
Maandelijks beheer door BackUp Service is dan ook niet meer nodig. 

Er is veel tijd nodig om de boel weer op orde te krijgen na de verhuizing zonder dat de 
gebruikers daar veel van merken. Eind 2005 bestond er dus ook een achterstand in het 
regulier onderhoud van de systemen. Dit kwam mede temeer omdat er altijd zaken zijn die 
nog niet helemaallekker werken na een verhuizing. 

De aanschaf van een nieuw ledenadministratie pakket heeft concrete vormen aangenomen 
en de keuze is gevallen op Navision geleverd door Verito. Medio 2006 zal het implementatie 
traject gestart worden. 

In cijfers zijn de volgende items aangeschaft: 

1 printer 
2 pc's 
11 software pakketten 
5 monitors 
21aptops 
1 server I firewall 
10 diverse h/w componenten 
1 patchkast 

Ledenadministratie 
De bijdragen van de leden vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de partij. 
Tevens vormen zij de basis van de partij in het algemeen en wordt er gecommuniceerd met 
deze leden. Dat kunnen individuele leden zijn maar ook groepen van leden zoals 
afdelingsbesturen, gemeentelijke afdelingen en provinciale afdelingen. 

Groepen van leden worden vastgelegd in de ledenadministratie. Dat vraagt een goede 
communicatie met andere afdelingen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld bij het toezenden van 
kerstkaarten onderling wordt afgestemd om zo dubbelzendingen te voorkomen. 
De ledenadministratie is ook een essentiële bron van informatie voor ledenzorg en 
ledenbehoud. Ook in de ledenwerving is de afdeling al vroeg betrokken. Wanneer potentiële 
leden belangstelling toonden ging dit gepaard met toezending van een informatiepakket. 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de ledenadministratie bij evenementen. Naast het feit 
dat alle aanmelders via de ledenadministratie worden vastgelegd vervult de administratie 
een cruciale taak bij de aanlevering van de bestanden en bij de complete organisatie van het 
evenement. 

Concrete producten en diensten die worden opgeleverd zijn de volgende: 
• Ledenlijsten voor afdelingen en provincies (digitaal en papier) 
• Bestandsselecties voor het secretariaat, afdelingen en provincies 
• Contributieverzoeken, herinneringen en overige mailings 
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• Handboek ledenadministratie (met boekhouding) 
• Welkomstpakketten 
• Ledenservice 

In 2005 is in het bijzonder aandacht besteed aan het verhogen van de frequentie van de 
rapportages naar de afdelingen. Niet alleen is de frequentie verhoogd maar ook is de 
servicegraad verbeterd. Aanvragen voor selecties kunnen sneller verwerkt worden. Deze 
verzoeken komen vaak op het laatste moment binnen. De capaciteit is uitgebreid zodat hier 
beter op kan worden ingespeeld. 

Tevens heeft er in 2005 een verandering plaatsgevonden met betrekking tot de invoering van 
een nieuwe softwaretoepassing. Bij de inventarisatie is rekening gehouden met de wensen 
zoals die bij de afdelingen en in de provincie spelen. Mede rekeninghoudend met de eisen 
van de boekhouding en de afdeling HRM is een voorkeurleverancier gekozen. De keuze is 
toen op Amgate gevallen. Bij de verandering van de site is de validatie voor het invoeren van 
leden om toegang tot het afdelingennet te krijgen veranderd. Medio 2006 zal er een nieuwe 
ledenadministratie pakket komen, waardoor het invoerwerk veel efficiënter zal worden. 

Receptie en telefonie 

Gasten worden aan de balie ontvangen en mensen die contact zoeken met het CDA worden 
naar de juiste contactpersoon doorgeleid. Daarbij fungeert de afdeling als overloop van 
andere afdelingen bijvoorbeeld voor de verzending van mailings en secretariële 
ondersteuning. 
De gehele postverwerking vindt ook plaats bij de receptie. De inkomende post wordt 
gesorteerd. De uitgaande post geboekt op de juiste kostenplaat en gefrankeerd. 

Concrete producten en diensten die worden opgeleverd zijn de volgende: 
• Professionele ontvangst van bezoekers 
• Professionele afhandeling van telefoongesprekken 
• Gesorteerde post 
• Ontvangen faxen 
• Compleet verzorgde mailings 

Uit een onderzoek naar de bereikbaarheid van het CDA Partijbureau, zijn de medewerkers in 
de gelegenheid gesteld om zich verder te bekwamen in het klantcontact Zo is om de 
professionaliteit van de ontvangst en het telefoonverkeer te verbeteren, uit het onderzoek 
naar voren gekomen welke teksten je het beste kan hanteren bij het opnemen van de 
telefoon. 

Financiële administratie 
De medewerkers van financiën zorgen er voor dat de sectoren steeds op de hoogte zijn van 
de stand van hun bestedingen ten opzichte van de begroting. Daarmee wordt uiteraard ook 
nadrukkelijk rekening gehouden met de subsidiemogelijkheden zoals die voor een 
partijbureau worden aangeboden door verschillende ministeries. Tevens wordt de 
salarisadministratie gevoerd door de boekhouding. 

Concrete producten en diensten die worden opgeleverd zijn de volgende: 
• Goedgekeurde jaarrekening van het secretariaat en alle gelieerde organisaties 
• Tussentijdse analyses en maand- en kwartaalrapportages 
• Voortgangsoverzichten besteding subsidiabele posten 
• Begroting van secretariaat en begroting van alle gelieerde organisaties 
• Activiteitenplanning en activiteitenoverzicht 
• Financiële overzichten per provincie 
• Salarisstrookjes 
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• Pensioenoverzichten 
• Geboekte en betaalde facturen 
• Bewaken subsidieregeling ministeries BZK en BuZa 
• Beheer en inrichting grootboekadministratie 

In 2005 is nogmaals het belang onderstreept van het indienen van verplichtingsformulieren 
bij het aangaan van verplichtingen. Verder wordt er langzaam toegewerkt naar een projecten 
administratie, vooruitlopend op het nieuwe boekhoud systeem. 
De managementinformatie is op een aantal punten verbeterd. Een verdere verbetering is nog 
noodzakelijk. De invoering van de nieuwe software kan hier een belangrijke impuls aan 
geven. 
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V. GELIEERDE ORGANISATIE 

1. Wetenschappelijk instituut 

Inleiding 
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA stelt zich tot doel om studies en verkenningen 
te publiceren die een toekomstgerichte christen-democratische politiek mogelijk maken. Het 
wil anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en op de politieke agenda van morgen 
en overmorgen, om van daaruit profiel te geven aan de christen-democratie in Nederland. 
Dat stelt hoge eisen aan het formuleren van (meer)jarenplannen. De geselecteerde thema's 
moeten aansluiten bij dan maatschappelijke vraagstukken die mensen raken en die in de 
(nabije) toekomst een stevige rol gaan spelen. Immers, de christen-democratie is het aan 
haar stand verplicht actueel te zijn, zich zowel verre te houden van nostalgie en van irreële 
vergezichten als van de waan van de dag. Het komt er voor de statuur van de christen
democratie en van het Wl in het bijzonder op aan om waarden georiënteerd nieuwe politieke 
wegen te verkennen en belaidsaanbevelingen te doen. 

Hoofdlijnen rond de werkzaamheden 
Het Wl heeft de afgelopen jaren gewerkt aan publicaties die verschenen in de serie Het 
wachten moe, De andere aanpak en Kantelingen. Deze series kwamen tot stand uit de 
intentie de sociale infrastructuur niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen te 
waarborgen. Zonder fundamentele veranderingen zullen sociale verworvenheden onder druk 
komen te staan van de vergrijzing, van een te hoge premie- en lastendruk, van een te krappe 
arbeidsmarkt en een tekort aan mensen die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs etc. Een 
goede politiek ziet vooruit en sorteert voor op de uitdagingen van morgen en overmorgen. 
Uitdagingen niet alleen op het terrein van de economie en de sociale voorzieningen, maar
overigens in samenhang daarmee- ook op cultureel terrein (cultuurpolitiek, integratie, 
maatschappelijk fatsoen etc.) Het wachten moe plaatste stevige kanttekeningen bij het 
macro-economische beleid dat in de jaren negentig werd gevoerd. Dat beleid leidde tot 
problemen met de overheidsfinanciën, het legde de feilen van een bureaucratisch 
georganiseerd middenveld bloot, en ging voorbij aan structurele problemen op de 
arbeidsmarkt (grote druk op gezinnen, te weinig participatie en toerusting van oudere 
werknemers, van allochtonen en teveel inactieven in de sociale zekerheid). Publicaties over 
onder meer de sociale vlaktaks, het levensloopbeleid en het onderwijs kwamen in deze serie 
tot stand. 

Na de verkiezingen van mei 2002 brak een nieuwe periode voor het CDA en Wl voor het 
CDA aan. Het CDA ging weer regeringsverantwoordelijkheid dragen. Reden om te beginnen 
aan een nieuwe serie. In het verlengde van de campagneleuze is daarbij gekozen voor de 
titel De andere aanpak. Rapporten over de arbeidsmarkt, integratie en patriottisme en de 
sociale zekerheid zagen het licht. Studie. In 2003 verscheen de eerste publicatie in de serie 
Kantelingen: Zorg tussen interne markt en lidstaat (de commissie-V.d Steenhoven). 

Deze serie legt de vinger bij de soms gestolde verhoudingen tussen staat, maatschappelijke 
organisaties en de markt. Gestold, met name omdat de overheid via regelgeving, planning 
en financiering pregnant aanwezig is in het maatschappelijke middenveld. Die 
overheidsinvloed is goed en noodzakelijk voor zover het gaat om de toegankelijkheid van 
diensten als de zorg, de media, het onderwijs etc. Tegelijkertijd moet die invloed het 
maatschappelijk initiatief niet voor de voeten lopen. De overheid moet met haar regels de 
creativiteit niet ontmoedigen, maar juist bevorderen. De wijze van financiering, planning en 
normering moet meer draagvlak en betrokkenheid van mensen mogelijk maken. Dit met het 
oog op een vitale en ondernemende samenleving: een samenleving die ruimte geeft aan 
sociale missies van mensen en hun organisaties. Dat vraagt niet zelden een kanteling van 
aanbod- naar vraagsturing in die zin dat de regie meer bij mensen zelf en minder bij de 
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overheidsbureaucratie komt te liggen, overigens met behoud van de toegankelijkheid van 
wezenlijke voorzieningen. In 2004 verschenen Zekerheid op maat: van nazorg naar voorzorg 
in de sociale zekerheid, Afstemmen op het publiek: de maatschappelijke verankering van de 
publieke omroep, Schoon en bereikbaar: Houdt de slagaders van de samenleving open en 
zorg voor een zo schoon en stil mogelijke doorstroming,; De ontbrekende schakel: 
leerrechten als verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs; Energiekeuze(s) belicht: 
Beleidskeuzen voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland en Pas-
65: ouderen zijn geel doelgroep maar een doe-groep. 

In 2005 verschenen in dezelfde serie: 
Investeren in de samenleving. Een verkenning naar de missie en positie van de 
maatschappelijke onderneming; 

Keuzes voor duurzaamheid, Energie op de drempel van transitie; 

De Gordiaanse jeugdknoop, Jeugdbeleid met meer gezin en meer gezag en 

Vernieuwen met ambitie, Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie 

Ten behoeve van de partij (de commissie-Van der Tak) werd geschreven het rapport: 
Vertrouwen in mensen 

Verschillende studies zullen in 2006 verschijnen, onder meer over staatkundige 
veranderingen, het christen-democratisch mensbeeld, het financieel-economisch beleid, de 
Koninkrijksrelaties en over het armoedebeleid. Aan deze publicaties is uiteraard in 2005 
gewerkt. 

Christen Democratische Verkenningen is sinds enige jaren een thematisch kwartaalblad. 
In 2005 verschenen: 

Op zoek naar vertrouwen in de pers. Dit nummer richtte zich met name op de 
verhouding tussen media en politiek; 

Beroeps(z)eer. In deze uitgave stond de miskenning van de beroepstrots op de 
werkvloer centraal; 

Genoeg van eigen verantwoordelijkheid? Het nummer richtte zich op de verhouding 
tussen het concept van de verantwoordelijke samenleving en de reikwijdte van de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen; 

Antillen/Aruba uit de gunst. Centraal stonden de betrekkingen tussen Nederland en 
de Antillen en Aruba, mede in het licht van een mogelijke herijking van het statuut. 

Samenwerking met partij, fracties etc. 
Voor wat betreft de relaties met de verschillende geledingen binnen de partij valt over het 
verslagjaar het volgende op te merken. 

De partij 
Met de partij werd overlegd over het jaarplan 2006. De heer Klink maakt deel uit van de 
Jubileumcommissie van de partij en was, samen met de heer P. Cuyvers, auteur van het 
rapport Vertrouwen in mensen. De heer Klink droeg als lid en mede-auteur tevens bij aan de 
publicatie van de partij-commissie Duurzaamheid. Hij nam deel aan een gesprek met de 
Raad van Kerken, aan de jaarlijkse Strategiedag en was lid van het Campagneteam. 

De heer Van Asselt was secretaris van de commissie-Kerckhaert (inkomenspolitiek). De heer 
Klink maakte deel uit van deze commissie. 
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Mw. Douma was secretaris van de commissie-Bovens. Deze evalueerde de 
verkiezingscampagnes van 2002 en 2003. 

De Tweede Kamerfractie 
Met de fractie werd overlegd over het jaarplan 2006. 
Fractieleden namen in adviserende zin deel aan de studiecommissies van het Wl. In nauw 
samenspel met de fractie is gewerkt aan de publicatie van De Gordiaanse jeugdknoop en 
Vernieuwen met ambitie. 

De Eerste Kamerfractie 
In verschillende commissies is sprake van deelname vanuit de EK-fractie van het CDA 

De Europese Volkspartij 
De heer Van Asselt is lid van een permanente werkgroep van de Europese Volkspartij over 
sociaal- en financieel-economisch beleid. De heren Klink en Van Asselt participeren namens 
het Wl in het European ldeas Netwerk. In het kader van de EIN schrijft de heer Klink een 
stuk over integratie. De heren Klink en Van Asselt maken deel uit van de werkgroep die zich 
buigt over het Europese sociale model. 

Konrad Adenauerstiftung 
Met de Konrad Adenauerstiftung worden min of meer structurele relaties aangeknoopt met 
het oog op het realiseren van gezamenlijke publicaties over onderwerpen die een 
grensoverschrijdend karakter hebben. 

Bestuur en medewerkers 
In januari 2005 was het bestuur als volgt samengesteld: de heer R.J. Hoekstra (voorzitter), 
dhr. S.A.Trommel (penningmeester), mw. J.M. van Bijsterveldt, mw. G.G.Breedveld (v.a. mei) 
mw. mr. G.M.M. Blokdijk-Hauwert, mw. dr.ir. R. Jansen-van Rosmalen, mw. drs. M.P.S. 
Gadella-van Gils, dhr. C. Breedveld (tot mei), prof.dr. S.C.W. Eijfinger, mr. F.A.M. van de 
Heuvel, drs. B. Kamphuis, prof.dr. R.AH. van der Meer, prof. dr. H.M. Vroom en dr. A Klink 
(secretaris). 

Het bestuur van het Fonds Wl bestond uit: dr. G.J. Fleers, mr. P.C.M. Mullink, mr. drs. J.C. 
de Jager, dr. A Klink, R. Robbertsen, drs. M. Stolken S.A. Trommel, mr. H.M. Krans en drs. 
B. Beumer. 

De medewerkers van het Wl zijn: 

Dr. A. Klink 
De heer Dr. A. Klink, directeur van het Instituut per 1 augustus 1999, was in het verslagjaar 
naast secretaris van het bestuur van het Wl, onder meer adviserend lid van het Partijbestuur 
en het Dagelijks Bestuur van het CDA. Hij is adviserend lid van het Fonds Wl. De heer Klink 
was tevens lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen. Hij participeert in 
het European ldeas Network, een netwerk van aan de EVP gelieerde denktanks, onder meer 
als voorzitter van deelcommissie die zich buigt over integratie. 

De heer Klink was tevens lid van de partij-commissie Duurzaamheid. Hij was lid van de 
Jubileum-commissie van de partij. Ten behoeve van de partij was hij in het verslagjaar 
periodiek betrokken bij de advisering rond de campagne voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen en bij de Strategiedag. 

Ten behoeve van de Tweede-Kamerfractie van het CDA participeerde hij in een 
salonbijeenkomst over innovatie en economische ontwikkelingen. 
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De heer Klink was als lid van verschillende commissie van het Wetenschappelijk Instituut 
betrokken bij de totstandkoming van de publicaties van het Wl. Hij participeerde in 
commissies die zich bogen over: 

de kenniseconomie (de commissie Van den Akker); 
economische scenario's (de commissie Van Rooy); 
de maatschappelijke onderneming (de commissie Dolsma, naderhand de commissie 
De Ru/ Klink); 
het jeugdbeleid (de commissie Van der Tak); 
energiesectorbeleid (de commissie Janssen); 
staatkundige vernieuwing (de commissie Zijderveld) en 
het christen-democratisch mensbeeld (de commissie Vroom). 

Hij was als mede auteur betrokken bij het rapport Investeren in de samenleving (de 
maatschappelijke onderneming), deed eindredactioneel werk t.b.v. het rapport Keuzes voor 
duurzaamheid en Vernieuwen met ambitie en schreef, samen met Peter Cuyvers, het rapport 
Vertrouwen in mensen. 

De heer Klink trad vijf maal op bij Radio 1, onder meer in debatten over staatkundige 
vernieuwing, over het sociaal-economische beleid van het CDA en integratie. Eenmaal werd 
hij geïnterviewd door Business Nieuwsradio. 

De heer Klink werkte acht maal mee aan (gepubliceerde) interviews met kranten en 
tijdschriften. Met de Gezinsgids over cultuur, normen en waarden Met Trouw over integratie 
en religie, met NRC Handelsblad over het maatschappelijk middenveld en de koers van het 
CDA, over het idealisme van Europa en over kapitaalverwerving door scholen en 
ziekenhuizen, met het Nederlands Dagblad over de christelijke inspiratie in de politiek, met 
de CSFR over de verhouding tot de SGP en de CU, met de Volkskrant over het 
beginselprogramma van de WD, met Socialisme en Democratie over de maatschappelijke 
onderneming, met CD-Verkenningen over de publicatie van dhr B. de Vries over de 
hervormingsagenda van het CDA en met die Zeitover de hervormingen in Nederland. 

De heer Klink hield verzorgde verschillende inleidingen. Hij sprak onder meer ten behoeve 
van de 
Kaderschool over het sociaal-economisch beleid, de Schlemmergroep in Den Haag (2 maal}, 
de Burke Stichting, de Evangelische Omroep over christelijke politiek, het Ministerie van 
Financiën over de overheidsorganisatie, het CDA tijdens symposium over politiek en religie, 
de provinciale afdeling Zeeland en 

De heer Klink publiceerde twee artikelen in de Volkskrant (Democratie kan voordeel doen 
met bijzonder onderwijs 26/04 mede-auteur M. Verhagen), CDA wil macht herverdelen 
08/1 0), in het NRC-Handelsblad (Bert de Vries gebruikt achterhaalde rekensommen 09/09, 
mede-auteur AL. Bovenberg) en in Christen Democratische Verkenningen (Beleid 
Hoogervorst geen bedreiging huisarts, zomer 2005). 

Drs. E.J. van Asse/t 
In september verschijnt in de serie Kantelingen het rapport 'Vernieuwen met ambitie. 
Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie', waarvan de heer Van Asselt de 
eindredactie voerde. Lid van de commissie waren J.L. van den Akker (voorzitter}, drs. B. 
Beumer, prof. dr. ing. F.A.J. van den Bosch, drs. C. Breedveld, drs. J.W.M.M.J. Hesseis 
(adviseur), mr. J.P. van Ierse!, mw. dr. ir. R. Janssen-van Rosmalen, prof. dr. R.A.H. van der 
Meer, drs. Th. J.J. Schmitz, D. Terpstra, drs. W.G. van Velzen en dr. A. Klink. Drs. E. 
Kemeling en drs. M. Baan waren bij de samenstelling van het rapport betrokken. Dr. J.P. van 
den Toren, mr. drs. E. Commissaris en drs. S. Vogelaar verrichten voor begin 2004 analyses 
die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport. Minister-president mr. dr. J.P. 
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Balkenende neemt het rapport op de persconferentie in ontvangst, alwaar de heer van Asselt 
samen met de commissievoorzitter het rapport presenteert. 

De heer Van Asselt werkt aan het rapport van de commissie Van Rooy: een rapport dat 
aanbevelingen doet over het financieel-economische beleid voor de toekomstige jaren. 

De heer Van Asselt schrijft een bijdrage getiteld 'Innoveren, te beginnen bij de overheid' voor 
de bundel Politieke Visies op Innovatie, die wordt uitgegeven door het Innovatieplatform met 
artikelen van de verschillende wetenschappelijke bureaus en is aanwezig bij de 
werkconferentie op 22 september naar aanleiding van de bundel. Voor het zomernummer 
van CDV, Beroep(s)zeer. Waarom Nederland niet werkt, schrijft hij het artikel 'Opkrikken 
productiviteit in collectieve sector nodig'. In het Financieel Dagblad van 6 september 
verschijnt een ingezonden reactie van zijn hand over de levensloopregeling 'Levensloopplan 
is evenwichtig'. 

Bij het CDA Rotterdam neemt Van Asselt op deel aan een forumdiscussie volgend op een 
inleiding van Bert de Vries over diens boek Overmoed en onbehagen. Hij werkt mee aan een 
workshop over maatschappelijke innovatie op het congres Holland lnnovation in Den Haag. 
Betrokkene houdt bij de Kennisalliantie Zuid-Holland een co-referaat bij een inleiding van S. 
van der Tak over innovatie. Hij neemt deel aan de klankbordgroep Hoger onderwijs van de 
CDA Tweedekamerfractie. De heer van Asselt neemt deel aan de rondetafelconferentie 
Sociaal Contract van het CNV om te reageren op een discussienota. Op de fractiesalon 
Innovatie licht hij de contouren van het Wl rapport over Innovatie toe. Door UWV signaal 
wordt de heer van Asselt ten behoeve van het december nummer geïnterviewd over de 
toekomst van de Sociale Zekerheid. In september was de heer van Asselt op Radio 1 in 
gesprek over 'de beleving van de burgers van de stand van zaken van de economie' 

Met de afdeling Politik und Beratung van de Kunrad Adenauer Stiftung (KAS) worden nauwe 
banden aangehouden. Op 8 en 9 november bezoekt de heer van Asselt de KAS in Berlijn om 
deel te nemen aan een bespreking van een conceptnota over de gezondheidszorg "Gute 
Medizin zu Bezahlbaren Preisen". 
Door UWV signaal wordt de heer van Asselt ten behoeven van het decembernummer 
geïnterviewd over de toekomst van de Sociale Zekerheid. 

Ds. P. van der Burg 

Ds. P. van der Burg werkte gedurende de eerste maanden van het verslagjaar aan een 
vervolgnotitie op het mediarapport Afstemmen op het publiek. Aan deze notitie liggen 
internationale verkenningen ten grondslag. De visie zoals verwoord in Afstemmen op het 
publiek wordt daarin op onderdelen gepreciseerd. d. 

Nadat de vervolgnotitie was afgerond is zij van start gegaan met een studie over armoede in 
Nederland. Het is de bedoeling dat deze studie medio 2006 zal worden afgerond. Op 15 
oktober is mevrouw Van der Burg voorgegaan in de oecumenische viering ter gelegenheid 
van 25 jaar CDA in de St. Jans Kathedraal in Den Bosch. Zij schreef diverse 
boekbesprekingen voor Christen Democratische Verkenningen. 
De werktijd van mevr. Van der Burg is vanaf februari jl. uitgebreid van 16 naar 19 uur per 
week. 

Mr. drs. A. van der Veen 

De heer Van der Veen bereidt de studie over de staatkundige veranderingen voor. De 
commissie bestaat uit: mw. J.M. van Bijsterveldt-VIiegenthart, mw. mr.J.J.M.S. Leyten, dr. 
A.H. Flierman, mr. dr. A.J.E. Havermans, dr. Y.J. van Hijum, drs. A.M. Oostlander, dr. mr. 
drs. A. Postma, drs. C.J.G.M. de Vet, prof. dr. A.C. Zijderveld (voorzitter), en als adviseurs: 
mw. J.W.E. Spies, mr._drs. A. H.M. Dölle. 
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Dr. S. Lensink 

De heer Lensink bereidt een studie voor over energietransitie. Leden van de commissie zijn: 
mw. dr. ir. R. Janssen van Rosmalen (voorzitter), mw. W.N. Kip, prof. dr. ir. T.H.J.J. van der 
Hagen, mr. F.A.M. van den Heuvel, dr. C.A.M van der Klein, dr. A. Klink, mr. drs. H.P.A. 
Knops, prof. dr. J. Sanders, drs. M. Sprenger, drs. W. van Velzen, dr. ir. B.M. Visser, ir. 
R.Willems, en de adviseurs: mw. mr.drs. J.W.E. Spies, drs. J.W.M.M.J. Hessels. 

Mr.drs. H.P.A. Knops 
De heer Knops is in dienst getreden op 16 mei 2005 voor 28 uur in de week. Naast zijn 
werkzaamheden voor het Wl is de heer Knops verbonden aan de Faculteit Techniek, 
Bestuur en Management van de TU Delft en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden. Daar werkt hij aan de afronding van een proefschrift over het ontwerp 
van de juridische inrichting van de elektriciteitssector. Vanuit die hoedanigheid was de heer 
Knops in 2004 ook al betrokken bij het Wl rapport Energiekeuze(s) belicht. 

De heer Knops was lid van de begeleidingscommissie van het rapport Keuzes voor 
duurzaamheid over energietransitie. In de maanden mei en juni heeft hij de auteur van die 
studie, de heer dr. S. Lensink, ondersteund bij het afronden van het rapport. 

Vanaf juli heeft de heer Knops meegewerkt aan de studie over staatkundige ontwikkelingen. 

Tevens heeft de heer Knops samen met de heer Klink een start gemaakt met het project om 
tot een nieuwe versie van de studie Publieke gerechtigheid (uit 1990) te komen. 

Dr. T.O.F. van Prooijen 
De heer van Prooijen, verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit, 
werkt aan het project "christen-democratisch mensbeeld", een samenwerkingsproject tussen 
het Wl, de VU en het Dr. A. Kuyperfonds. Leden van de commissie zijn: mw. drs. W.R.C. 
Sterk, dr. G.J. Buijs, Prof.dr. F. Mommaers, prof.dr. P.J.M. van Tongeren, prof.dr. H.M. 
Vroom (voorzitter), prof.dr. H.E.S. Woldring en dr. A. Klink. Het project bestaat uit 
verschillende trajecten. Het concept van een algemeen rapport over "christen-democratisch 
mensbeeld," bedoeld voor een breder publiek, zal in maart 2006 worden afgerond. 

Drs. M. Servaes 
Mevrouw Servaas is in dienst van het Wl vanaf 1 september 2005 met de specifieke taak om 
een onderzoek te doen met als werktitel "Midden Oosten" en daarover een rapport uit te 
brengen. 

Bedrijfsvoering en secretariaat 

In de sfeer van de bedrijfsvoering en het secretariaat werkten bij het instituut mw. R. van 
Haaren en mw. E. ter Borg. 

Christen Democratische Verkenningen 

CDV uitgaven in het kort 
Het jaar 2005 was een bijzonder jaar voor CDV: het eerste jaar bij uitgeverij Boom te 
Amsterdam. Er zijn vier themanummers uitgebracht, waarvan het zomernummer ook als 
boek in de boekhandel gelegen heeft. 
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De samenwerking loopt goed. Boom zorgt voor faciliteiten als uitgever en voor PR 
(advertenties, vermelding in boekengids e.d). De redactie levert de inhoud. Vooral het 
zomernummer als boek heeft aandacht getrokken en helpt CDV ook als tijdschrift aan 
bekendheid. Elk thema heeft in de belangstelling gestaan. De kwartaalthema's waren 
respectievelijk: Op zoek naar vertrouwen in de pers (over (civiele) journalistiek en 
verantwoordelijkheid van media), Beroepszeer Waarom Nederland niet goed werkt (over de 
miskenning van beroepseer), Genoeg van eigen verantwoordelijkheid? (over de verhouding 
tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit) en Antillen/Aruba: uit de gunst (over de 
herijking van de koninkrijksrelaties). De uitgaven over journalistiek en beroepszeer hebben in 
de belangstelling gestaan bij diverse opleidingen. ( Beroepszeer wordt nog voorgeschreven). 
Van beroepszeer zijn nu 5150 exemplaren verkocht. Deze kant van CDV (kant van 
opleidingen, universiteiten) op ideeën en thema;s kwijt te kunnen biedt kansen. Daarnaast 
werken aan interne binding en versteviging van aantal vaste abonnees. De intentie was het 
aantal abonnees te doen toenemen. Dat is niet echt gelukt: het betalend aantal abonnees is 
licht toegenomen van ca. 995 tot nu 1055. 

Samenstelling redactie en redactieraad 
De redactie bestaat eind 2005 uit: Mr. J.J.A.M van Gennip, Mr. F.A.M.van den Heuvel, Drs. 
M. Jansen (hoofdredacteur), Drs.G. de Jong, Drs. A. Klink, Prof dr. C.G Koedijk, Drs. J. Prij 
(redactiesecretaris), Dr. J. W. Sap, J. Schinkelshoek (voorzitter), Mr.drs. J.N van 
Vroonhoven-Kok, Dr. P.J.G. van Velthoven. 
De redactieraad bestaat uit: Dr.G van den Brink, Prof dr.,A.L. Bovenberg, Drs. P Cuyvers, 
Prof dr. L Eldering, Prof dr. S.C.W. Eijffinger, Prof dr.M. Herweijer, 

Aanvullingen & wijzigingen ten opzichte van 2004 
Prof dr. D.W.J. M.Pessers is uit de redactie getreden. Toegetreden tot de redactie is Dr. P 
J.G. van Velthoven (herfst 2005).Toegetreden tot de redactieraad zijn Drs. P.W. Patriek 
Tetteroo & Drs. P. Guyvers (winter 2005). 

Activiteiten & doorwerking per uitgave 

Lente uitgave Op zoek naar vertrouwen in de pers: 
• Persconferentie met aanbieding van eerste exemplaar aan Joop Atsma, 

mediawoordvoerder van de CDA Tweede Kamerfractie en buitenlandse gast prof. 
Claude-Jean Bertrand (zie bijlage voor meer informatie). 

• Prof. Bertrand heeft tijdens zijn tweedaags bezoek aan Nederland op uitnodiging van 
CDV een lezing gehouden aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep 
Communicatiewetenschappen. Ook is hij ontvangen door een delegatie van de Raad 
voor de Journalistiek. Tenslotte is hij geïnterviewd door het vakblad De Journalist. 

• Het bezoek van Bertrand en het verschijnen van het nummer is uitgebreid vermeld op 
Villamedia, de site van de NVJ. 

• Thijs Jansen en Claude-Jean Bertrand hebben het artikel 'Zes manieren om de 
journalistiek 'aanspreekbaar' te maken' (d.d. 26 april.) gepubliceerd op de 
forumpagina van de Volkskrant en kregen daarop een pittige reactie van de 
secretaris van de NVJ. 

• Het nummer is gerecenseerd in de Volkskrant door Hans Wansink. 

Zomeruitgave Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt 
• Gesprek met Ad Verbrugge over het boek in het radioprogramma 'Met het oog op 

morgen' (Radio 1) de avond voorafgaand aan de presentatie. 
• Drukbezochte persconferentie in boekhandel Verwijs te Den Haag met Thijs Jansen, 

Dorien Pessers, Gabriël van den Brink en Ad Verbrugge. 
• Artikelen van Verbrugge ('Het procesdenken van managers berooft de wereld van 

zijn bezieling', NRC Handelsblad, voorpublicatie, Pessers (Volkskrant, voorpublicatie) 
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en van den Brink (Trouw). Het artikel van Verbrugge heeft in de NRC wekenlang 
geleid tot vervolgartikelen, columns en brieven. Ook het artikel van Pessers heeft tot 
tegenartikelen geleid in de Volkskrant. 

• Boek is in brede kring gerecenseerd: in alle grote dagbladen, in tijdschriften en 
vakbladen. Is onderwerp geweest van een aflevering van het televisieprogramma 
Soeterbaeek (KRO/RKK). De tweedekamerfractie van het CDA heeft er een 
fractiespecial aan gewijd met onder anderen Ag nes Jongerius (FNV) en Niek Jan van 
Kesteren (VNO NCW). Verder te veel om op te noemen, zie op Internet onder 
, beroepszeer'. 

• Lezingen door Th ijs Jansen gehouden naar aanleiding van Beroepszeer: 
'Nederland watjesland', lezing op Artis symposium over het thema ïs werken 
wel gezond?' van de Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie, vrijdag 17 juni, 
Artis Congrescentrum Amsterdam 
Lezing op studiemiddag van redactie van KRO/RKK televisieprogramma 
Kruispunt 
Op uitnodiging van Forum Librum van de GGZ regio Den Bosch op 27 
september over het thema 'De toenemende regelgeving in de bedrijfsmatige 
cultuur ontkent de noodzaak van bezieling van het beroep van de 
professional', gevolgd door een Socratisch gesprek o.l.v. Erik Broers. Als 
neerslag van de lezing verscheen in december een artikel getiteld 'De ratio 
van bezieling op het werk' in De Ark het tijdschrift van de GGZ Den Bosch. 
Sympiosium In The Picture over thema 'Bezieling in organisaties 'in 
filmtheater Images te Groningen op 13 oktober. Samen met Gabriel Anthonio, 
directeur van de Mesdagkliniek. 
GITP Relatiemiddag over 'Hoe krijgen het primair proces, de professionals, 
de vakinhoud weer de overhand in onderwijs en zorg?', in het Cobra Museum 
te Amstelveen op 3 november. Samen met Louise J. Gunning-Schepers en 
Roei In 1 Veld. 

Daarnaast heeft hij nog een interview gegeven aan Planet Internet en een radio interview 
van een half uur op de radio (RVU, Werken aan zee). 

• Lezing Jan Prij over beroepszeer & bezieling (.bij afscheid directeur De Hilt, school 
voor speciaal basis en voortgezet onderwijs, in Helmond). 

• Op 7 april 2006 zal als fellow up van het boek een grote conferentie 'Van 
beroepszeer naar beroepseer' worden gehouden georganiseerd door CDV, Van Ede 
en Partners en Echte Welvaart. 

Herfstuitgave Genoeg van eigen verantwoordelijkheid? 
• Voorpublicatie van Guusje Dolsma (Forumpagina Volkskrant) en artikelen van Frank 

van den Heuvel naar aanleiding van nummer in Trouw en het Financiële Dagblad. 
• Vooraankondiging op Scienceguide met publicatie van Roei in het Veld over 

leerrechten 
• Aandacht aan nummer besteed in Nederlands Dagblad op dag van verschijning 27 

oktober 
• Interne debat gestimuleerd blijkens het CDA ledendebat over de verantwoordelijke 

samenleving met Gerrit de Jong, Bert de Vries en Herman Wijffels op 17 december in 
de Jaarbeurs te Utrecht. 

Winteruitgave Antillen/Aruba: uit de gunst 

92 

• Voorpubliciteit ingekorte versie van artikel Lammert de Jong in NRC Handelsblad en 
ingekorte versie van artikel Hirsch Ballin op de Forumpagina van de Volkskrant. 

• Persconferentie. Op Koninkrijksdag,donderdag 15 december werd het winternummer 
van CDV gepresenteerd in Boekhandel Vos en Van der Leer te Dordrecht. De eerste 



exemplaren werden in ontvangst genomen door een indrukwekkende groep 
excellenties van het Koninkrijk der Nederlanden: mevrouw A. Tromp Yarzagaray, 
gewezen Gevolmachtigde Minster van Aruba, en de heren W. Croes, 
Gevolmachtigde Minister van Aruba, N. Oduber, Premier van Aruba, E. Ys, Premier 
van de Nederlandse Antillen, A. Pechtold, Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninkrijkszaken, P. Comenencia, Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse 
Antillen. 

• Het persbericht met de uitspraken van Pieter van Vollenhoven is door een 
persbureau tot een nieuwsbericht omgewerkt en door verschillende sites 
overgenomen. In de krant Amigoe op de Antillen is er aandacht aan het nummer 
besteed. 

• Er zijn 150 exemplaren gegaan naar instellingen en sleutelfiguren op de Antillen en 
Aruba. Daarvan 100 op kosten van uitgeverij Boom en 50 op kosten van het Wl voor 
het CDA. 
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2. CDA Bestuurdersvereniging 

Het jaar 2005 was voor de CDA-bestuurdersvereniging een jaar waarin een nieuwe voorzitter 
werd gekozen en waarin er een wisseling was van secretaris. Ondanks deze wisselingen 
hebben de geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. 
In dit verslag wordt ingegaan op de belangrijkste feiten uit 2005. Allereerst komen de leden, 
het bestuur en de medewerkers aan bod. Daarna wordt ingegaan op de bijeenkomsten en 
overige activiteiten van de vereniging. 

Leden, bestuur en medewerkers 
Leden 
Het lidmaatschap van de CDA-bestuurdersvereniging is verplicht voor leden van 
(deel)gemeenteraden en Provinciale Staten en voor wethouders en gedeputeerden van 
CDA-huize. Bij hun benoeming gaan zij met het lidmaatschap akkoord. Daarnaast kunnen 
ook andere bestuurders, oud-bestuurders en bijvoorbeeld afdelingsbestuurders van 
gemeentelijke CDA-afdelingen, lid worden. 

Per 31 december 2005 telt de vereniging 3.575 leden. De verdeling is als volgt: 

Commissaris van de Koningin 4 
Gedeputeerde 

- uit de Staten 22 
- van buiten de Staten 3 

Statenlid 222 
StatenQ ritfier 1 
Burgemeester 

- burgemeester 121 
- waarnemend burgemeester 13 

Wethouder 
- uit de raad 388 
- van buiten de raad 58 

Gemeenteraadslid 2.224 
Voorzitter deelgemeenteraad 1 
DB-lid deelgemeenteraad 13 
DeeiQemeenteraadslid 58 
Secretaris Deelgemeente 1 
Gemeentesecretaris 11 
RaadsQ ritfier 2 
Waterschapsbestuurder 104 
Buitengewone leden 384 

Opgemerkt moet worden dat deze opsomming een dubbeling bevat: ongeveer de helft van 
de waterschapsbestuurdersis tevens raadslid. 
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Bestuur 
In de Ledenraad van 11 november heeft Wim Deetman afscheid genomen als voorzitter en is 
Geert Jansen, commissaris van de Koningin in Overijssel, aangetreden als de nieuwe 
voorzitter van de vereniging. 

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2005 als volgt: 
• Mr. G.J. Jansen (Geert), commissaris van de Koningin in Overijssel (voorzitter); 
• A.G.J. Strien (Ton), wethouder in Houten (vice-voorzitter); 
• mr. W. van den Berg (Wil), burgemeester van Ferwerderadiel (bestuurlijk secretaris); 
• G. de Vries-Leggsdoor (Greetje), DB-lid waterschapHunzeen Aa's (penningmeester); 
• drs. A.D. van den Bergh (Ad), burgemeester van Alblasserdam; 
• drs. F.H. Buddenberg (Rik), burgemeester van Pijnacker-Nootdorp; 
• mr. M. van Dongen (Riné), raadslid in Waalwijk; 
• L.W.D. Geluk-Poortvliet (Lenny), raadslid in Schouwen-Duiveland; 
• M.H.P. Gresnigt-Raemaekers (Marleen), raadslid in Weert; 
• E.J. van Hoogdalem-Arkema (Ellen), burgemeester van Haarlemmerliede-Spaarnwoude; 
• M. Mulder-Bomhof (Ria), wethouder in Nunspeet; 
• IJ.J. Rijzebol (IJzebrand), statenlid in Groningen; 
• P.J. van der Vinne (Pieter), wethouder in Tubbergen; 
• W.Chr. Vroegindeweij (Willemien), burgemeester van Bolsward; 

Er is een vacature voor Flevoland omdat mevrouw Zantingh het bestuur heeft verlaten. 

Het bestuur heeft in 2005 vier maal vergaderd, te weten op 10 februari, 12 mei, 8 september 
en 20 oktober. 

Medewerkers 
Op het secretariaat van de vereniging zijn in 2005 twee mutaties geweest. In februari 2005 
heeft Frans van Dam (allround medewerker) de vereniging verlaten en in april Elza Kuipers 
(secretaris). Zij is per 1 juli 2005 opgevolgd door Dirk Gudde en Frans van Dam is per 1 
oktober 2005 opgevolgd door Relus Breeuwsma. 
In de vacaturetijd heeft Carmen Boersma naast haar eigen werk, ook de taken van de 
secretaris waargenomen, waardoor de continuïteit gewaarborgd bleef. 

De personele samenstelling was op 31 december 2005 als volgt: 
• drs. D.A.C.A. Gudde (Dirk), secretaris (35 uur); 
• mr. C.T. Boersma (Carmen), eindredacteur Bestuursforum (28 uur); 
• A.J. Breeuwsma (Relus), allround medewerker (24 uur); 
• E.M. Jansen-Keuvelaar (Els), medewerker (28 uur). 

Bijeenkomsten 
De kern van de netwerkfunctie van de vereniging wordt gevormd door de diverse 
bijeenkomsten die door het jaar heen georganiseerd worden door het landelijke secretariaat. 
De twaalf provinciale afdelingen van de CDA-bestuurdersvereniging organiseren daarnaast 
hun eigen activiteiten. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten die zijn georganiseerd 
door (of met betrokkenheid van) het landelijke secretariaat. 

Voorjaarsledenraad 
De Voorjaarsledenraad vond plaats op vrijdag 15 april, Vredenburg 19 te Utrecht. Er was een 
vijftigtal deelnemers aanwezig. In het huishoudelijke gedeelte van de bijeenkomst werden de 
jaarstukken van 2004 vastgesteld. De heer Deetman kondigde zijn afscheid aan als 
voorzitter. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van secretaris Elza Kuipers. 
Tijdens het inhoudelijke deel kwam het thema 'Grondrechten onder druk' aan de orde. Menig 
politicus, ook op lokaal niveau, heeft zich in de pers laten verleiden tot uitspraken waarin de 
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grondrechten maar al te gemakkelijk terzijde worden geschoven. Wat is nu geoorloofd in het 
kader van terrorismebestrijding? En hoe moeten we hier als CDA mee omgaan? Mr. Geert 
Jansen, commissaris van de Koningin in Overijssel en mr. Coskun Çörüz, Tweede-Kamerlid, 
gingen met elkaar en met de zaal hierover in debat. 

Waterbijeenkomst 
De Waterbijeenkomst (speciaal bestemd voor waterschapsbestuurdersen overige 
betrokkenen bij waterbeheer) vond plaats op vrijdag 10 juni bij het Waterloopkundig 
Laboratorium WL I Delft Hydraulics in Delft. De bijeenkomst, met ongeveer 50 deelnemers, 
stond in het teken van ruimte voor de rivier. Inleiders waren Jes Dijkman van het 
Waterloopkundig Laboratorium, Piet Jansen, gedeputeerden van onder meer water in 
Overijssel en Gerrit Kok, dijkgraaf Rivierenland. De discussie stond onder leiding van Rein 
van der Kluit, algemeen directeur van de Unie van waterschappen. Erik van Lith, 
Tweede-Kamerlid, trok tot slot enkele conclusies. 
Daarna was er een lunch en rondleiding door het Waterloopkundig Laboratorium. 

Statendag 
De Statendag vond in 2005 plaats in Brabant, op 17 juni. In het ochtendprogramma waren er 
inleidingen van CdK Hanya Maij-Weggen, Marja van Bijsterveldten Pietervan Geel. 
Traditiegetrouw vonden in de middag diverse excursies plaats. Er kon worden gekozen uit de 
thema's economie, cultuur en ruimtelijke ordening en zorg. 

Burgemeestersborrel 
De burgemeestersborrel van 2005 vond plaats in Leusden op 23 september. Burgemeester 
De Vet sprak een welkomstwoord uit. Geert Jansen, commissaris van de Koningin in 
Overijssel, hield een korte inleiding over het ambt van burgemeester en de rol van de 
burgemeester op het gebied van integriteit. Na een discussie hierover heeft Kamerlid 
Liesbath Spies nog kort gesproken over de laatste politieke ontwikkelingen. Door 
verkeersomstandigheden was de opkomst wat lager dan verwacht. Een twintigtal 
burgemeesters was aanwezig. 

Bestuurdersdag 
Op zaterdag 8 oktober werd de Bestuurdersdag gehouden in het provinciehuis van Arnhem. 
De ruim 125 deelnemers kregen een gevarieerd programma aangeboden. 's Ochtends stond 
in het plenaire gedeelte het thema bestuurlijke vernieuwing centraal. Minister Pechtold van 
Bestuurlijke Vernieuwing was de hoofdspreker. Daarna werd aan de hand van een aantal 
stellingen gediscussieerd. Het plenaire gedeelte eindigde met het officiële afscheid van Wim 
Deetman als voorzitter van de Bestuurdersvereniging. 
Na de lunch kon een keuze worden gemaakt uit een aantal workshops. 
Er werd deze middag ook aan cultuur gedacht. Er werd een rondleiding verzorgd door de 
kelders van Arnhem. 

Najaarsledenraad 
Op vrijdag 11 november vond de Najaarsledenraad plaats in Vredenburg 19 te Utrecht. 
Tijdens het huishoudelijke gedeelte kwamen de begroting en de jaarplanning 2006 aan de 
orde. De bestuursleden F.H. Buddenberg, E.J. van Hoogdalem-Arkema, M. Mulder-Bomhof 
en W.Chr. Vroegindeweij werden herkozen. Er werd afscheid genomen van bestuurslid A.D. 
van den Berg. 
Tijdens deze vergadering werd de heer Geert Jansen met algemene stemmen gekozen tot 
voorzitter van de CDA-bestuurdersvereniging. In zijn speech gaf hij onder meer aan dat hij 
voor de Bestuurdersvereniging een belangrijke rol weggelegd ziet in het politieke debat. 
In het thematische deel ging staatssecretaris Pietervan Geel van Milieu in op 'Duurzame 
energie en de lokale politiek'. Hierna volgde een korte discussie. 
Na de bijeenkomst werd het glas geheven op de nieuwe voorzitter. 
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Bijeenkomsten met Tweede-Kamerfractie 
De Bestuurdersvereniging faciliteerde in 2005 verschillende bijeenkomsten van leden van de 
Bestuurdersvereniging met leden van de Tweede-Kamerfractie. 
Voor deze bijeenkomsten is door de secretaris een vast format opgesteld waardoor ze snel 
en efficiënt kunnen worden georganiseerd. Het biedt Kamerleden de mogelijkheid om 
(specifieke) categorieën lokale CDA-bestuurders uit te nodigen via de kanalen van de 
Bestuurdersvereniging. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd over het politiebestel en de 
jeugdzorg. 

Bestuursforum 
Bestuursforum is in 2005 weer 10 keer verschenen. In juni en augustus zijn dubbelnummers 
verschenen. 
In juni/juli verscheen zoals gebruikelijk het themanummer. Gekozen was voor het thema 'De 
kwaliteit van het openbaar bestuur'. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. Naast een 
aantal theoretische beschouwingen is ook ingegaan op praktijkvoorbeelden. 
Het oktobernummer is iets naar voren gehaald en verscheen eind september in verband met 
de Bestuurdersdag. Hierin werd in een paar artikelen alvast een voorzet gegeven voor de 
discussie over bestuurlijke vernieuwing en het overbruggen van de kloof tussen burger en 
bestuurder. 
In het novembernummer werd een interview gepubliceerd met scheidend voorzitter Wim 
Deetman. In december volgde een interview met de nieuwe voorzitter Geert Jansen. 
In oktober werd gestart met een serie in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
accent ligt hier op verdieping van vaardigheden. 
Er werden drie nieuwe rubrieken geïntroduceerd. In Van het Binnenhof berichten op 
toerbeurt Kamerleden over onderwerpen uit de Tweede Kamer die interessant zijn voor 
lokale bestuurders. In Opinie wordt een vraag voorgelegd aan een aantal leden. In 
Personalia worden de wijzigingen van het ledenbestand vermeld. 
Vanaf het novembernummer is overgegaan op een nieuwe steunkleur groen in verband met 
het nieuwe logo van de BSV. 

Personele wijzigingen 
In de redactie heeft een aantal mutaties plaatsgevonden. Anne Flierman, Karin Stadhouders 
en Elza Kuipers hebben de redactie verlaten. 

De samenstelling van de redactie was op 31 december 2005 als volgt: 
• dr. E.J. Janse de Jonge (Eric), gedeputeerde in Noord-Brabant (voorzitter); 
• mr. C.T. Boersma (eindredacteur); 
• M.H.L. Depondt-Oiivers (Mirjam), wethouder in Maastricht; 
• mr. drs. H. Doornhof (Hugo ), raadslid in Nijkerk; 
• drs. D.A.C.A. Gudde, secretaris CDA-bestuurdersvereniging 
• M.C.W. van Haii-Disch (Marianne), directeur Stichting Kinderopvang Leeuwarden; 
• dr. Y.J. van Hijurn (Eddy), Tweede-Kamerlid; 
• mr.drs. A.J.G. Poppelaars (Toine), gedeputeerde in Zeeland; 
• mr.drs. J.W.E. Spies (Liesbeth), Tweede-Kamerlid; 
• drs. P.W. Tetteroo (Patrick), senior beleidsmedewerker bij de Raad voor het openbaar 

bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen; 
• R. Vrugt (René), raadslid in Alphen aan den Rijn; 
• drs. J. Wienen (Jes), burgemeester van Katwijk. 

Website: www .cda-bestuurdersvereniging.nl 
De website van de Bestuurdersvereniging biedt de (gast)leden van de vereniging en de 
abonnees van Bestuursforum de mogelijkheid om informatie te vinden en om met elkaar in 
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contact te komen, ook wel digitaal netwerken genaamd. De website biedt een moderne, 
digitale invulling van de netwerk- en informatiefunctie van de vereniging. 
Op de website staat onder meer informatie over de Bestuurdersvereniging, de afdelingen en 
de activiteiten die georganiseerd worden, zowel landelijk als provinciaal. Tevens brengt de 
website actueel nieuws op het gebied van lokale en provinciale politiek, themadossiers over 
diverse actuele onderwerpen, bijna alle artikelen uit Bestuursforum en links naar andere 
relevante sites. 
In de loop van 2005 zijn de dagelijkse bezoekersaantallen van de website verdubbeld: de 
site voorziet duidelijk in een behoefte. Uit de statistieken blijkt dat met name de informatie 
over de gekozen burgemeester en de OZB erg in trek waren. Zo zijn het rapport 'Kiezen voor 
kwaliteit' en de rapportage van het eigen onderzoek naar de OZB honderden keren 
gedownload. Van de forum/discussie mogelijkheid is in 2005 nog weinig gebruik gemaakt. 
Dit kwam mede door de lastige systematiek achter het oude systeem. 
In de laatste twee maanden van het jaar zijn vanuit het secretariaat de eerste digitale 
nieuwsbrieven verstuurd, met daarin links naar de site. De bezoekersaantallen van de site 
zijn hierdoor significant toegenomen. Deze ontwikkeling zal dan ook voortgezet worden. 
In 2005 zijn voorbereidingen getroffen voor invoering van een vernieuwde website begin 
2006. Deze website zal gebruiksvriendelijker zijn, voorzien in de behoefte aan meer 
functionaliteiten en over een volledig vernieuwde forummogelijkheid beschikken. 

Verhuizing 
In 2005 verhuisde het Partijbureau, en dus ook de Bestuurdersvereniging, naar een nieuw 
adres in Den Haag. Dit heeft voor de medewerkers de nodige extra inspanningen en 
aanpassingen gevraagd. 

Diversen 

Fractieondersteuning. 
Stagiaire Hanneke Steen deed onderzoek naar fractieondersteuning. De resultaten van het 
onderzoek zijn gepubliceerd. Voornaamste uitkomst was dat er te weinig gebruik gemaakt 
wordt van de wettelijke mogelijkheid van (betaalde) fractieondersteuning. Bovendien is er 
veel onduidelijkheid over wat wel en niet toegestaan is op dit gebied. De 
Bestuurdersvereniging heeft in 2005 de publicatie voorbereid van een informatieve brochure 
over dit onderwerp 

Resolutie Partijcongres: tevredenheid beloning raadsleden (met CDAV) 
Op het Partijcongres werd een resolutie aangenomen waarin het CDA-bestuur wordt 
opgeroepen onderzoek te doen naar de tevredenheid onder (vrouwelijke) raadsleden over 
hun beloning. Op verzoek van het Partijbestuur zal de vraagstelling in verbrede vorm 
opgepakt worden door de Bestuurdersvereniging in samenwerking met het CDAV. 

Vragen 
Ook in 2005 heeft het secretariaat weer vele tientallen vragen van leden- en niet-leden
beantwoord. Deze varieerden van vragen over rechtspositie, verhouding 
fractie/wethouder/afdelingsbestuur tot inhoudelijke vragen over verschillende onderwerpen. In 
2005 lag daarbij de nadruk op vragen rond de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
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Marketing 
Om de bekendheid van de Bestuurdersvereniging te vergroten en de producten van de 
vereniging beter onder de aandacht te brengen, is meer aandacht gegeven aan marketing. 
Eerste stap was het aanwezig met een stand op het Najaarscongres van het CDA 

Handreiking gemeenteprogram 
Begin 2005 was de Handreiking gemeenteprogram gereed. De Handreiking kon via de site van 
de vereniging worden gedownload. Daarnaast kon via de site onderling worden gediscussieerd 
over de onderwerpen uit het program. Tevens werd de mogelijkheid geboden lokale 
initiatiefvoorstellen toe te voegen bij de diverse beleidsvelden. 

De CDA-wethouder 
Samen met het CDA werd de Handreiking De CDA-wethouder gepubliceerd. Hierin wordt 
ingegaan op de speelvelden, bestuursstijlen en competenties van de wethouder. Tevens wordt 
aangegeven wat een wethouder nu specifiek tot CDA-wethouder maakt. 

Nieuw logo 
In het najaar kreeg de Bestuurdersvereniging een nieuw logo. Hiertoe werd besloten omdat het 
CDA meer eenheid wilde brengen in de logo's van het CDA en de gelieerde organisaties. 
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3. CDAV 

Algemeen 

Het CDAV is een organisatie gelieerd aan het CDA en heeft ongeveer 4500 leden. Om 
elkaar te ontmoeten zijn op lokaal, provinciaal en landelijk niveau CDA-vrouwen actief in 
netwerk-bijeenkomsten, ledendagen, scholingsactiviteiten en debatteerdagen. Het CDAV 
tracht hiermee zijn doelstellingen te verwezenlijken. Het CDAV heeft op alle niveaus 
vertegenwoordigers in de besturen van plaatselijke/regionale en provinciale CDA-afdelingen, 
Partijraad, Partijbestuur, Dagelijks Bestuur en CDA gelieerde organisaties. 

Specifieke CDAV doelstellingen: 
a) het bevorderen van de politieke bewustwording bij vrouwen; 
b) het bevorderen van de integratie van vrouwen in de partij; 
c) het leveren van een eigen inbreng op het politieke beleid; 
d) het vervullen van een vertegenwoordigende rol in de daarvoor in aanmerking komende 

nationale en internationale vrouwenorganisaties; 
e) het bij het Partijbestuur voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten de partij, 

en in de politieke vertegenwoordigingen; 
f) het adviseren van het Partijbestuur en de besturen van partijverbanden met betrekking 

tot de in sub a en b genoemde onderwerpen. 

Het jaar 2005 was voor het CDAV een bestuurlijk vernieuwend jaar. Voor het eerst in zijn 
bestaan heeft het CDAV gewerkt met een dubbele voordracht voor het CDAV 
voorzitterschap. De twee kandidaten hebben campagne gevoerd door het land. De finale en 
verkiezing was op de ledendag in Utrecht. De leden hebben gestemd en als nieuwe 
voorzitter gekozen mevrouw A.S. M. Andela! 

Gebruikelijke jaarlijkse activiteiten waren ook in 2005 de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari, 
de ledendag op 2 april met het jaarthema 'Werk aan de winkel!' en de loopbaandag op 19 
november. 

Het bestuur ziet er vanaf april 2005 als volgt uit: 
A.S.M. Andela (Anne Sophie), voorzitter 
W.H. Maij (Hester), vice-voorzitter 
G.J.M. Kempen-van Dommelen (Gerda), 2e vice-voorzitter 
en coördinator regiegroep In- & externe vertegenwoordigingen 
L. Spee-Rouppe van der Voort (Lucy) penningmeester 
P.J.M. Wijman-Loots (EIIie) secretaris 
A. van den Nieuwboer (Aiice) coördinator regiegroep Communicatie, 

H.J. van de Streek {Hillie) 
K.J. van der Veen (Kyra) 
A. Callewaert (Arinda) 
E.C. Hoentjen (Karin) 

CDAVen de netwerkstructuur 

Pers en Publiciteit 
coördinator regiegroep Buitenland 
coördinator regiegroep ZMV 
coördinator HRM en projecten 
politiek medewerker 

Het CDAV heeft in 2005 de lijn van de netwerkstructuur verder doorgezet in haar geledingen. 
Provinciale en lokale afdelingen plukken de vruchten van nieuwe werkvormen en (afgeleide) 
landelijke activiteiten. 
Hoewel afdelingen bij de kandidaatstellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een 
grote uitdaging stonden geschikte kandidates te selecteren, blijkt de netwerkstructuur haar 
eerste vruchten ook daar af te werpen. Het CDAV bestuur heeft middels een rondschrijven 
CDAV afdelingen gesteund en CDA afdelingen opgeroepen te komen tot "evenwichtig 
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lijstbeleid en lokale herkenbaarheid". En wel zodanig dat de lijst in iedere gemeente een 
getrouwe afspiegeling is van de lokale gemeenschap. 
Het afgelopen jaar heeft laten zien dat het enthousiasme onder vrouwelijke CDA leden 
duidelijk is gestegen. In grote steden zoals Rotterdam is een groep vrouwen opgestaan en 
heeft het CDAV aldaar nieuw leven ingeblazen. Ook in Amsterdam en Utrecht is deze 
beweging zichtbaar. 

Vergaderingen Bestuur en Netwerk Provinciale Vertegenwoordigers 

Het bestuur van het CDAV heeft in 2005 gemiddeld één keer per 2 maanden vergaderd. In 
dit jaar zijn vier netwerkbijeenkomsten voor provinciale vertegenwoordigers georganiseerd in 
februari, juni, september en december. Een netwerkbijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: 
discussie over CDAV inhoudelijk- en organisatorische zaken en zo mogelijk een 
lezing/gesprek met een gastspreker over een actueel onderwerp. De netwerkbijeenkomsten 
zijn in 2005 goed bezocht en de discussies waren intensiever en toonden een grote 
betrokkenheid. Er zijn meerdere vertegenwoordigers van de provinciale CDAV's welkom en 
aanwezig. De vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen zouden voor het komende 
jaar graag meer bijeenkomsten zien en verspreid over Nederland. 
Na haar verkiezing op 2 april 2005 heeft de nieuwe voorzitter verschillende afdelingen 
bezocht. Zo was zij bij de Noordelijke Loopbaandag op 9 april in Drachten, bij de Algemene 
Ledenvergadering van de Provinciale CDAV Utrecht op 4 juni in Leusden, bij de 
jubileumviering van het CDAV Zuid Holland op 7 oktober in Gouda, bij Cie. Diversiteit op 17 
oktober in Overijssel en bij een bijeenkomst van de Provinciale afdeling van het CDA op 23 
november in Leeuwarden. 

Regiegroepen 

Regiegroep In- en Externe vertegenwoordigingen 

De nieuwe manier van subsidieverstrekking was voor meerdere vrouwenorganisaties tijd 
voor bezinning en heeft geleid tot het stop zetten van activiteiten en I of tot opheffing van de 
organisatie. De gevolgen voor de regiegroep In- en Externe vertegenwoordigingen waren het 
verder teruglopen van externe vertegenwoordigingen tot twee (NVR en PVO). Deze waren 
en zijn verder uitgevoerd door de coördinator van de regiegroep G.J.M. Kempen-van 
Dommelen (Gerda). De regiegroep bestaat daarnaast nog uit de leden H.J. van de Streek 
(Hillie), EFS en het Tweede Kamerlid de heer N. Eski (Nihat, woordvoerder 
Emancipatiezaken) als adviseur. Het ontbreken van regelmatige bijeenkomsten heeft in 2005 
geresulteerd in bilaterale gesprekken tussen het kamerlid en de coördinator. 
Leden van de regiegroep vertegenwoordigden tot het einde van 2004 het CDAV ook 
bestuurlijk in CDA-gelieerde organisaties. Na de statutenwijziging van het CDA en een 
organisatieverandering bij het partijbureau is ook de vanzelfsprekendheid voor een CDAV 
vertegenwoordiging er niet meer. Toch verdient het onderwerp 'Emancipatie in brede zin' 
juist bij het CDAV brede aandacht (zie tussenrapportage Visitatie Commissie Emancipatie). 
Er wordt gewerkt aan een voorstel tot het instellen van een regiegroep en/of werkgroep 
Emancipatie. In 2006 zal het CDAV bestuur deze regiegroep 'in een nieuwe jas' vaststellen. 
De regiegroep In- en externe betrekkingen zal dan dus hierin opgaan. 

De NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) werkt aan wijziging van Statuten. Gerda Kempen 
heeft zitting in de werkgroep Statuten van de NVR. De vaststelling zal in 2006 plaatsvinden. 
Mevrouw S.H. Scheffer-Versluis (Dieny) is gekozen in het bestuur van de NVR. Zij heeft als 
bestuurslid op persoonlijke titel (voorgedragen door het CDAV) ook zitting in de commissie 
Maatschappelijke Participatie. 
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Het PVO (Politiek Vrouwen Overleg) had als voorzitter in 2005 mevrouw M. Smidt van D66. 
Op de agenda stonden een Expertsessie met hoogleraren over 'emancipatie met een 
economische invalshoek'. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen (1 A4-tje) over de 
onderwerpen Kinderopvang, Levensloop en Arbeidsparticipatie. Op basis hiervan zijn 
gesprekken gevoerd met bewindspersonen (minister van der Hoeven, de staatssecretarissen 
van der Laan, van Hoof en Rutte), met VNO-NCW en met DCE (Directie Coördinatie 
Emancipatie). Ook is PVO uitgenodigd voor een gesprek met de Visitatie Commissie 
Emancipatie. De tussenrapportage van de Cie is inmiddels voor eenieder beschikbaar (op 
het net!). 

Bezoeken aan bijeenkomsten georganiseerd door organisaties waren er velerlei. Onder 
meer deelname aan de bijeenkomst Duurzame Dinsdag op 6 september georganiseerd door 
IVN, NVR de Decade for Education on Sustainable Development, FORUM en de Nationale 
Jeugdraad en de bijeenkomst "Sustainable Development from a Gender Perpective" 
georganiseerd door NVR om 60 jaar United Nations te vieren, 

Regiegroep Communicatie, Pers en Publiciteit 
De regiegroep heeft twee nieuwe leden kunnen aantrekken waardoor de samenstelling aan 
het einde van 2005 als volgt is: Mw. B. Oprins-Gosens (Berti), Mw. K. van der Veen (Kyra), 
Mw. M. Chorus-Menken (Mária), Mw. J.M. Stam (Jean Marie), Mw. A. van Loon (Annelie) en 
coördinator Mw. A. van den Nieuwboer (Aiice). 

Vrouw en Politiek 
Het CDA heeft in 2005 het nieuwe ledenblad uitgebracht getiteld 'cda.nl HET TIJDSCHRIFT'. 
Het specifieke CDA V-onderdeel 'Vrouw en Politiek' heeft hierin een vaste plek gekregen. Wij 
kunnen onder eigen redactie, in 'cda.nl' drie pagina's besteden aan het CDAV. 
Cda.nl en dus ook 'Vrouw en Politiek' is in 2005 verschenen in januari, maart, juni, augustus, 
september, oktober en december. Wij hebben daarin aandacht besteed aan de verkiezing 
van de nieuwe voorzitter en een nadere kennismaking met Anne-Sophie Andela. Onder 
meer door artikelen van haar te plaatsen. Een aantal keren is een artikel gewijd aan de 
gemeenteraadsverkiezingen, waarin we naar voren brengen, dat een evenwichtig lijstbeleid 
en lokale herkenbaarheid van belang is. Andere artikelen gaan over ons jaarthema 'Werk 
aan de Winkel!', Geweld tegen vrouwen (met name in Europees verband), Internationale 
samenwerking - met Ag nes van Ardenne en interviews met onder meer Karien van Gennip, 
Corien Wortmann-Kool en Esther de Lange. En uiteraard zijn verschillende uitnodigingen en 
aankondigingen voor CDAV-(netwerk)bijeenkomsten geplaatst. In 'Vrouw en Politiek' 
proberen wij afwisselend mensen uit het CDAV aan het woord te laten en verschillende 
CDAV-activteiten (zowel nationaal als regionaal) te belichten. Er is daarom ook meer energie 
gezet op het nieuws rondom de netwerken dan op diepgravende, thematische 
achtergrondartikelen. 
I 
Persbereik 
De coördinator heeft in voorbereiding op het jaarplan van de regiegroep, samen met Anne
Sophie Andela, een gesprek gevoerd met het hoofd van de CDA-Bureauredactie. Hierin is 
afgestemd hoe het CDA met perscontacten omgaat en hoe het CDA en CDAV hierin kunnen 
samenwerken. 
De activiteiten richting de pers zijn beperkt geweest dit jaar, mede in afwachting van de 
uitwerking van beleidslijnen en standpunten van het CDAV op bepaalde onderwerpen. 

Website 
Er zijn gesprekken gevoerd met de CDA-webmaster over de inrichting van de site. Echter, 
door de nieuwe huisstijl van het CDA, wordt deze site in 2006 weer aangepast. We zijn met 
name bezig geweest een idee te vormen over de inrichting en werkwijze met betrekking tot 
de site. Een doel is om meer dynamiek tot stand te brengen Daarnaast zoeken wij een 
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specifieke CDAV-'webredacteur' die nader vorm kan geven aan de site. Deze zoektocht 
wordt in 2006 doorgezet. 

Regiegroep Buitenland 

De Regiegroep Buitenland houdt zich bezig met de positie van vrouwen in internationaal 
perspectief door het signaleren, behartigen en ondersteunen van vrouwenbelangen in 
internationaal verband. 
De leden zijn H. van de Streek (Hillie), voorzitter; E. Schoustra (EIIettha) (secretaris); M. 
Vogelaar (Monique); E. de Lange (Esther); J. Oskam (Joyce); J. Walters (Jeannette) en F. 
Bakker (Femmy). De drie laatstgenoemden zijn in het verslagjaar tot de Regiegroep 
toegetreden. Astrid Frey, Lily Hutjes en lrene Zijlstra zijn als lid uitgetreden, Lily en lrene 
blijven als adviseur nog enige tijd bij de Regiegroep betrokken. De adviseur vanuit de 
Tweede Kamer is K. Ferrier (Kathleen) en vanuit het Europees Parlement C. Wortmann 
(Corien). 

Leden van de regiegroep hebben binnen het CDA zitting in de Eduardo Freistichting (EFS) 
en in de CDA Commissie Buitenland. In Europees verband in het Algemeen Bestuur (Comité 
Directeur) van de EVP Vrouwen. Leden van de regiegroep zijn - op persoonlijke titel - als 
Adjunct Secretaris-Generaal lid van het Dagelijks Bestuur (Comité Exécutif) van de EVP 
Vrouwen, van de Stuurgroep Internationaal Werk van de Nederlandse Vrouwen Raad, 
bestuurslid van de NCDO en vertegenwoordiger naar VN/Habitat. Een lid heeft zitting in de 
EVP werkgroep Campaign and Media. Leden van de regiegroep staan op de lijst van trainers 
van de EFS. 

Bestrijding van geweld tegen vrouwen, met name geïmporteerd eer gerelateerd geweld, 
heeft in het verslagjaar veel aandacht gekregen. Vertegenwoordigers van de Politie 
Haaglanden hebben in april gesproken over het pilot project eer gerelateerd geweld. In 
oktober is dit onderwerp op een EVP-Vrouwen congres in Wenen aan de orde geweest, 
waarbij van Nederlandse zijde deskundige inbreng over het voorkomen van eerwraak in 
Nederland is gegeven. Ook is in dit kader een bezoek afgelegd aan een vrouwenopvanghuis 
in Amsterdam en is de uitreiking van een voorlichtingsbrochure over Marokkaans familierecht 
bijgewoond. De regiegroep is zeven maal bijeen geweest voor haar reguliere vergaderingen 
in Den Haag. Ze volgt de vooruitgang van de Europese Unie op de voet. Er zijn resoluties 
geformuleerd over de Lissabon strategie en de Europese grondwet. 

In Internationale samenwerking is de aandacht die Minister Van Ardenne heeft gegeven aan 
'reproductive rights' van vrouwen positief gewaardeerd. Op het Partijcongres is op initiatief 
van de Regiegroep een resolutie aangenomen over vrouwen in post-conflictsituaties. 

Regiegroep ZMV 
De regiegroep Zwarte Migranten en Vluchtelingen vrouwen beoogt de emancipatie en 
participatie van (met name) ZMV vrouwen te bevorderen. Na de eerste maanden zoekende 
geweest te zijn, is de regiegroep sinds november 2005 op volle sterkte. Op 23 november is 
een succesvolle kick off (of doorstart) bijeenkomst geweest, waarin onder andere thema's en 
wensen voor de komende periode geïnventariseerd zijn. De regiegroep bestaat uit zeven 
leden en een aantal adviseurs: F. Aktas (Fatma), E. Krind (Eiena), E. Pars (Elisa), W. Smit 
(Welmoed), M. Tam-Burke (Martha), K. van der Veen (Kyra, coördinator), en L. Villamil 
Safeede (Lourdes). Als adviseurs treden op: R. Bharos (Rachel), G. Goei (Grace) en G. S. 
Kelekçi (Geertje Semra). Er is nog geen netwerkbijeenkomst gehouden; het ligt in de lijn der 
verwachting dat dit in 2006 wel zal gebeuren. De coördinator heeft tevens zitting in het JCB 
namens het CDA V. 
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Andere activiteiten 

Nieuwjaarsbijeenkomst 'De Grondwet van Europa' 
Het CDAV heeft 2005 op 8 januari ingeluid met een nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van 
het referendum in juni 2005 over de Europese Grondwet. Deze bijeenkomst is in 
samenwerking met Mw. C. Wortmann-Kool georganiseerd. Zij sprak over de ontwikkelingen 
in Europa. En Tweede Kamerleden Mw. L. Spies over duurzaamheid in Europa en Dhr. J.J. 
van Dijk over het belang van de Europese Grondwet voor Nederland. Na afloop kregen 
deelnemers de mogelijkheid gezamenlijk te lunchen en met elkaar te netwerken. 

Jaarthema 2005 (2 april) 

Op de ledendag van 2 april 2005 wordt het jaarthema gepresenteerd en bediscussieerd. 
"Werk aan de winkel! "zoemt in op actieve vrouwen in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) en 
in de agrarische sector. Een projectgroep onder leiding van A. Callewaert heeft een 
discussienotitie samengesteld met inhoudelijke onderdelen, interviews met vrouwen uit de 
praktijk en actuele artikelen. 

Inleidingen zijn er van deskundigen op beide terreinen: Dhr. L-J. Visser houdt een inleiding 
namens het MKB en ons Tweede Kamerlid Mw. A. Schreijer-Pierik zoemt in op het agrarisch 
deel. Wat volgt is een levendige discussie. En dat was nou precies de bedoeling. Ons 
jaarthema 2005 moet vooral geen papieren stuk zijn maar een aanleiding om kennis te 
verbreden en te verdiepen, problemen aan de orde te stellen en speciale aandacht te vragen 
voor deze groep ondernemende vrouwen. Met als uiteindelijk doel praktisch verbeteringen te 
bewerkstelligen. We merken belangstelling van meer Tweede Kamerleden zoals Verburg, 
ten Hoepen, Koopmans en ook van onze staatssecretaris van Gennip. Misschien is meer tijd 
nodig om dit dynamische thema om te zetten in praktische aanbevelingen. 

Loopbaandag 'Glas is breekbaar' (27 november) 

In samenwerking met het Steenkamp Instituut heeft het CDAV in het najaar in het Figi 
theater te Zeist de vierde loopbaandag voor CDA Vrouwen georganiseerd. Een dubbel 
interview o.l.v. C. Slot-Abeling met K. Ferrier {Tweede Kamerlid) en M. Carrihlo (zwarte 
zakenvrouw van het jaar 2005) vormden de aftrap voor een dag intensief bezig zijn met 
elkaar en zelfontplooiing. De ochtend werd afgesloten met een discussie en in de middag 
was er ruimte voor workshopsessies en/of een persoonlijk loopbaangesprek. De 
loopbaangesprekken hebben meer ruimte gekregen in het dagprogramma. De persoonlijke 
oriënterende gesprekken worden zeer gewaardeerd door de deelnemers. 

Netwerkbijeenkomsten ICB & CDAV 

Het ICB en het CDAV hebben in 2005 geen netwerk bijeenkomst gehouden. Wel heeft het 
CDAV in samenwerking met het ICB, het CDJA en het Landelijk Ouderen Platform op 8 
oktober in Burger's Zoo een jubileumconferentie georganiseerd met als thema: "Solidariteit 
tussen de generaties". De resultaten van de deelsessies zijn aan partijvoorzitter Marja van 
Bijsterveldt aangeboden door duo-presentatoren Ronald van Bruchem, CDAJA en Anne
Sophie Andela, CDAV. 
Ook heeft integratie een belangrijke plek ingenomen bij bijeenkomsten in het CDA(V) 
Jubileumjaar en is de CDAV regiegroep ZMW nieuw leven ingeblazen. De coördinator heeft 
ook zitting in de ICB stuurgroep. We willen in 2006 meer afstemming en activiteiten 
vormgeven 
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Contacten 
Het CDAV heeft binnen de verschillende geledingen van de partij contactpersonen die de 
belangen van het CDAV in die betreffende organisatie behartigt. Zo heeft de voorzitter 
spreekbeurten verzorgd voor Dertigersgroep "Het Kabinet" in Rotterdam. 

Contact Eerste Kamer 
In het jaar 2005 is er geen formeel contact geweest met de Eerste Kamer. Informele 
bilaterale gesprekken hebben in dit jaar wel plaatsgevonden. 

Contact Tweede Kamer 
In 2003 is het CDAV gestart met maandelijkse gesprekken met de woordvoerder 
emancipatie, de heer N. Eski. De gesprekken hebben altijd betrekking op actuele 
onderwerpen, die op dat moment in de Kamer spelen. Indien noodzakelijk vindt ook adhoc 
overleg plaats. In 2005 is dit overleg gecontinueerd. 
De heer S.J. van Bochove is onze contactpersoon in de Tweede Kamer. De heer. N. Eski 
heeft in 2005 de politieke rondblik op de vergaderingen verzorgd. 

Contact Europese Parlement 

In het jaar 2005 is er uitgebreid contact geweest met het Europese Parlement. Dit contact 
kreeg namens het CDAV m.n. informeel gestalte door de Regiegroep Buitenland. 

Contact CDA 
Vanuit het CDA bestuur is algemeen bestuurslid 8. van Haaften (Brigitte) de contactpersoon. 

Overige activiteiten 
Op 12 oktober is voor een groep CDA Vrouwen op uitnodiging van divisie-directeur 
Jacqueline Rijsdijk een rondleiding (inclusief lunch) door De Nederlandscha Bank in 
Amsterdam verzorgd. 

Op 25 november heeft in het kader van het jubileumjaar, in het nieuwe partijbureau een 
reunie plaatsgevonden van oud CDAV-DB leden met als sprekers voormalige CDAV
voorzitters, TK-fractievoorzitter Maxime Verhagen en oud- minister Til Gardeniers. 

Het jaar 2005 was ten opzichte van de vorige jaren qua verkiezingen een rustig jaar. Alleen 
waren er de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006. 

Tot slot mogen wij terugkijken op een aan de ene kant rustig jaar, maar ook enerverend jaar. 
Een nieuwe voorzitter, als boegbeeld voor het CDAV. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om ons geluid te laten horen, vergroten van betrokkenheid bij onze onderwerpen. Aan het 
einde van het jaar heeft dat geresulteerd in drie aangenomen resoluties op het CDA 
partijcongres van november. 
Daarnaast is het goed om te zien dat de verschillende projectgroepen, netwerken en 
afdelingen een beroep konden doen op deskundige vrouwen. Het bestuur wil iedereen van 
harte danken die ook dit jaar weer vrijwillig en enthousiast bijgedragen heeft aan het 
uitdragen en versterken van het CDAV. 
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4. CDJA 

Inleiding 

Het jaar 2005 is voor het CDJA een intensief jaar geweest. Vanuit het concept "Party & 
Polities" zijn een groot aantal activiteiten georganiseerd en jongeren enthousiast gemaakt 
voor de christen-democratie. Na jaren van teruglopende ledenaantallen en een ledengroei in 
2004, is in 2005 wederom een ledengroei van 1 0% gerealiseerd. 
I 
In dit jaarverslag zal een overzicht worden gegeven van de activiteiten die in 2005 door 
diverse onderdelen van het CDJA zijn georganiseerd en in welke mate deze activiteiten 
hebben bijgedragen aan het betrekken van jongeren bij de politiek. Aangezien het totale 
aantal GOJA-activiteiten zeer groot is, zal in dit jaarverslag alles globaal worden behandeld. 

Bestuur 

Dagelijks Bestuur 
Gedurende 2005 zijn enkele wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het Dagelijks 
Bestuur (DB) van het CDJA. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2005 de volgende leden gekend: 

Ronald van Bruchem 
Martin Bos 
Wendy Hofmans 
Sebastiaan van der Veer 
Herman Graaff 
Joanneke van den Nieuwboer 
Olger van Dijk 
Marieke Mol 
Maarten Neuteboom 
Marieke de Haan 
Joost van Ginkei 

- voorzitter 
-secretaris (t/m november 2005) 
-secretaris (vanaf december 2005) 
- penningmeester (t/m november 2005) 
-penningmeester (vanaf december 2005) 
- organisatie ( 1 ste vice-voorzitter) 
- politiek (2de vice-voorzitter) 
-communicatie (t/m novemver 2005) 
- communicatie (vanaf december 2005) 
- vorming (vanaf juni 2005) 
- ledenwerving (vanaf juni 2005) 

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2005 20 maal vergaderd. Daarnaast is er in augustus een 
Dagelijks Bestuursweekend georganiseerd dat aan teambuilding en gezamenlijke 
verdieping is besteed. De leden van het Dagelijks Bestuur hebben in 2005 gemiddeld 20-
25 uur per week aan het CDJA besteed. Naast allerlei intern organisatorische taken, zijn de 
leden van het Dagelijks Bestuur tevens actief in de externe vertegenwoordiging van het 
CDJA. Zo zijn er vele formele en informele overleggen geweest met andere politieke 
jongerenorganisaties, volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. 

Algemeen Bestuur 
Het Algemeen Bestuur (AB) is in 2005 10 maal bijeengekomen te Utrecht en Den Haag. 
Tevens is in september een Algemeen Bestuursweekend georganiseerd waar uitvoerig de 
ruimte is geweest voor politieke standpuntbepaling. De opkomst bij bijeenkomsten van het 
Algemeen Bestuur is in 2005 opnieuw gestegen. Tijdens de reguliere vergaderingen zijn 
organisatorische zaken aan de orde gekomen en hebben politiek-inhoudelijke discussies 
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van nieuwe CDJA standpunten in 
de vorm van resoluties en notities, waaronder: 

• Windenergie: "Geld naar de Zee dragen" 
• Uitbreiding EU - Roemenië I Bulgarije 
• Gekozen Burgemeester 
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• Voorlichting Europese Grondwet 
• 'Energie voor de Toekomst' 
• CDJA negen puntenplan Prinsjesdag 

Daarnaast zijn op het Partijcongres van het CDA diverse resoluties ingediend, waaronder: 
• Een eigen huis, een plek onder de zon 
• Budget Ontwikkelingssamenwerking 

Congres 
In 2005 zijn twee Congressen georganiseerd: 

• 27 & 28 mei 2005: Sassenheim 
• 25 & 26 november 2005: Mook (bij Nijmegen) 

De opkomst is bij beide Congressen groot geweest, in mei 2005 zelfs 200 personen. De 
Congressen bestaan uit twee delen: 

• Algemene Ledenvergadering 
• CDJA-Raad 

De CDJA-Raad is een orgaan van het CDJA gericht op inhoudelijke discussie. Met behulp 
van een raadsstuk, geschreven door een enthousiaste schrijfgroep, wordt gediscussieerd 
over belangrijke maatschappelijke thema's. De CDJA-Raad vormt dan ook een belangrijke 
rol in de vorming van jongeren en de voorbereiding op functioneren in het latere politiek
bestuurlijke circuit. In 2005 zijn twee raadsstukken aangenomen: 

• Solidariteit tussen Generaties 
• Green Growth 

Na het aannemen van een raadsstuk begint een nieuwe schrijfgroep met het schrijven van 
een nieuw raadsstuk. In 2005 zijn er in totaal ongeveer 6 schrijfgroep bijeenkomsten 
georganiseerd. Daarna wordt het raadsstuk naar de raadsfracties gestuurd, waar op 
decentraal niveau individuele leden kunnen participeren. 

Het raadspresidium bestond in 2005 uit Marianne van der Sloot, Iris Linssen, Paul Smink en 
Anton van der Vloet. 

Secretariaat 
Het CDJA is één van de weinige politieke jongerenorganisaties met betaalde krachten in 
dienst. Dit heeft veel voordelen: professionalere aanpak over de gehele linie, betere 
ledenadministratie en archiefbeheer, goede ondersteuning van werkgroepen, afdelingen en 
bestuur. Het secretariaat verzorgt de ondersteuning aan het Algemeen- en Dagelijks 
Bestuur, de commissies en de organisatie in het land. In 2005 hebben geen wijzigingen op 
het secretariaat plaatsgevonden. Momenteel heeft het CDJA één betaalde kracht in dienst, 
de officemanager, Moniek Lunenburg. Daarnaast is het secretariaat tijdens vakantieperioden 
bemand door Arthur Krabbers. 

Er zijn statutair gezien twee personen die optreden als werkgever: de penningmeester en de 
voorzitter van het landelijke CDJA. De eerste was tot en met november 2005 Sebastiaan van 
der Veer en vanaf december 2005 Herman Graaft. De tweede was Ronald van Bruchem. 
Sinds 2001 werkt het CDJA met een bestuurlijk secretaris. Tot en met november 2005 heeft 
Martin Bos deze taak vervuld. Vanaf december 2005 is deze functie vervuld door Wendy 
Hofmans. 

Arnoud Strijbis was in 2005 vertrouwenspersoon. 
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Afdelingen 
Naast het centrale niveau zijn er binnen het CDJA ook vele afdelingen op decentraal niveau 
actief. In 2005 waren er in totaal 37 afdelingen actief. Elke afdeling organiseert activiteiten, 
welke gedeeltelijk door het landelijke CDJA worden gefinancierd. De activiteiten variëren van 
borrels, discussieavonden tot excursies naar de Tweede Kamer of ludieke acties in de regio. 
In totaal zal het om ongeveer 120 activiteiten gaan. 

Fryslàn: 

Groningen: 

Drenthe: 

I 
Overijssel: 

Flevoland: 

Gelderland: 

! 
Utrecht: 
I 
Noord-Holland: 

Zuid-Holland: 

Zeeland: 

Noord-Brabant: 
Limburg: 
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Afdeling Fryslàn 

Afdeling Groningen 

Afdeling Drenthe 
Afdeling Hoogeveen 

Afdeling Overijssel 
Afdeling Hellendoorn 
Afdeling Enschede-Hengelo 
Afdeling Tubbergen 
Afdeling Oldenzaal-Losser 
Afdeling Twenterand 
Afdeling Zwolle 

Afdeling Flevoland 
Afdeling Urk 

Afdeling Knooppunt Arnhem-Nijmegen 
Afdeling Ede-Wageningen 
Afdeling Apeldoorn 
Afdeling Harderwijk 
Afdeling Putten 
Afdeling Aalten 

Afdeling Utrecht 

Afdeling Amsterdam-Noordholland 
Afdeling Alkmaar 
Afdeling Haarlem 

Afdeling Rotterdam 
Afdeling Den Haag 
Afdeling Voorburg/Leidschendam 
Afdeling Leiden 
Afdeling Delft 

Afdeling Zeeland 

Afdeling Noord-Brabant (met vier regiocommissies) 
Afdeling Limburg 
Afdeling Maastricht 
Afdeling Horst-Nederweert 
Afdeling Kerkrade 
Afdeling Echt-Susteren 



Werkgroepen 
Naast decentrale afdelingen heeft het CDJA ook een groot aantal actieve landelijke 
werkgroepen, waar per sector politiekinhoudelijke thema's worden besproken. In de 
werkgroepen worden de standpunten van het CDJA uitgedacht en voorbereid. In 2005 zijn in 
totaal 9 werkgroepen actief geweest. Werkgroepen komen gemiddeld om de 1 á 2 maanden 
bij elkaar. In totaal gaat het om ongeveer 60 activiteiten. Bovendien zijn in 2005 ook diverse 
excursies georganiseerd, zijn diverse kamerleden en ministers bezocht en is er zelfs een 
belaidsweekend door een werkgroep georganiseerd. 

Binnenlandcommissie: 
• Justitie & Binnenlands Bestuur 
• Milieu, Infrastructuur & Ruimte 
• Sociaal Economische Zaken 
• Onderwijs 
• Landbouw 
• Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Buitenlandcommissie: 
• Europa 
• Vrede & Veiligheid 
• Ontwikkelingssamenwerking & Mensenrechten 

Commissies 
Het CDJA heeft een groot aantal commissies, die allen zeer actief zijn in het organiseren van 
bepaalde activiteiten voor het CDJA. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten die in 2005 door de commissies zijn georganiseerd. 

Organisatiecommissie (OC) 

In 2004 heeft de OC haar wederopstanding gekend. In 2005 zijn wederom veel activiteiten 
door deze commissie georganiseerd. 

• Contactpersonennetwerk (CPN): dit netwerk van provinciale aanspreekpunten helpt 
met het organiseren van de activiteiten. In 2005 is er twee maal een bijeenkomst 
geweest in Utrecht om af te stemmen welke activiteiten georganiseerd zullen worden 

• Debatten met bewindslieden: Afgelopen jaar heeft de OC een aantal debatten met 
bewindslieden georganiseerd. In februari heeft minister De Geus (Sociale Zaken) 
gesproken in Leiden. In Groningen heeft minister Donner (Justitie) gesproken over de 
recente ontwikkeling op justitieel gebied. Hierbij waren ongeveer 100 aanwezigen. 
Minister Veerman (LNV) heeft op de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten 
gesproken over de toekomst van de landbouw. Ongeveer 300 studenten en 
verscheidene journalisten kwamen op dit debat af. 

• Christelijk Sociaal Jongerencongres: Op 4 juni werd in de Christelijke Hogeschool 
Windesheim het Christelijk Sociaal Jongerencongres (CSJC) gehouden. De OC heeft 
samen met JongGMV, CNV Jongeren, en PrespectieF dit congres georganiseerd dat 
tot doel had "het christelijk-sociaal denken en handelen actualiseren en stimuleren en 
met het oog daarop het zelfbewustzijn van christelijk-sociale organisaties versterken." 
Bij deze activiteit waren ongeveer 80 personen aanwezig. 

• CDJA Barbecue: De jaarlijkse CDJA barbecue vond plaats op 2 september in 
Amsterdam. In de tuin van de Keizersgrachtkerk hebben ongeveer 30 CDJA-ers 
vooruitgeblikt op de tweede helft van 2005 en de vakantie verhalen kunnen delen. 

• Excursie haven Rotterdam: Het CDJA heeft op 4 november een bezoek gebracht 
aan het Havenbedrijf Rotterdam. Na een lezing door J. Van der Tak vond een 
rondvaart met borrel plaats op directieschip "De Nieuwe Maze". De deelnemers 
waren zeer enthousiast over deze excursie. 
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Vormingscommissie 
De Vormingseemmissie heeft in 2005 diverse activiteiten georganiseerd: 

• 6 Trainingen Christen-democratie: 23 maart 2005 in Utrecht, 30 maart 2005 in 
Groningen, 1 april 2005 in Roermond, 21 september 2005 in Tilburg, 16 november 
Nijmegen, 24 november 2005 in Amsterdam 

• Debattrainingen in Groningen, Enschede en in Zwolle, september-oktober 2005 
• Bezinningsweekend met als thema: Geloof in de politiek, 17-19 juni 2005 in het 

Dominicaner klooster in Huissen met als sprekers drs. J.S.J. (Hans) Hillen en Tweede 
Kamer lid mr. C. (Coskun) Çöruz 

• Introductieweekend voor nieuwe CDJA-Ieden: 7-8 oktober 2005 in Den Haag 

Redactiecommissie 
Het CDJA heeft een zeer actieve redactiecommissie. In 2005 is vijf maal het zeer 
professionele ledenmagazine 'Interruptie' uitgebracht. Naast inhoudelijke verdieping wordt 
ook aandacht besteed aan allerlei organisatorische zaken. Behalve onder leden bestaat er 
ook in toenemende mate onder mensen buiten het CDJA interesse in dit ledenblad. De 
oplage is verder gestegen tot 2000 exemplaren. 

Internetcommissie 

De internetcommissie zorgt ervoor dat de site van het CDJA de leden en andere bezoekers 
optimaal van informatie kan voorzien. Verder zal de commissie werken aan een interactieve 
omgeving en een forum in het komende jaar. 

Commissie Internationaal Secretariaat (CIS) 
Het CDJA is niet alleen actief in Nederland, ook in Europees verband wordt gewerkt aan het 
betrekken van jongeren bij de christen-democratische politiek. Meerdere malen per jaar 
worden in diverse Europese plaatsen YEPP-activiteiten georganiseerd (Youth of the 
Europaan Peepies Party). Een aantal CDJA'ers wordt afgevaardigd om naar deze 
bijeenkomsten te gaan. Daarnaast is in 2005 een studiereis georganiseerd naar Turkije, 
waarbij de steden Ankara en lstanbul zijn bezocht. 

Mont Blanc-commissie 
De Mant Blanc-commissie is eind 2004 opgericht om het CDJA kritisch door te lichten. I In 
2005 heeft de commissie diverse bijeenkomsten georganiseerd welke uiteindelijk hebben 
geleid tot het rapport "Op naar de top", waarin een groot aantal voorstellen zijn gedaan om 
de organisatie van de vereniging te verbeteren. In 2006 zal een ledenraadpleging worden 
georganiseerd waarbij definitief besloten zal worden welke wijzigingsvoorstellen zullen 
worden overgenomen. 
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Overige activiteiten 
Naast alle activiteiten van het bestuur, de afdelingen, de werkgroepen en de commissies zijn 
er ook diverse andere activiteiten in 2005 georganiseerd: 

• Nieuwjaarsreceptie: in het begin van 2005 zijn alle leden uitgenodigd om in 
Den Haag elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Hierbij waren 80 
personen aanwezig. 

• Promotie-activiteiten: in 2005 is veel aandacht besteed aan ledenwerving. 
Op diverse locaties in Nederland zijn promotie-activiteiten ondernomen, 
waaronder de HBO/WO-dagen op hogescholen en universiteiten. Het CDJA is 
dit jaar op vele locaties aanwezig geweest. Tevens is het CDJA aanwezig 
geweest op festivals waar grote groepen jongeren bijeengekomen, zoals het 
Flevofestival, de EO-jongerendag en de Katholieke JongerenDag. 
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