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Agendapunt A5 

Jaarverslagen 1996 

Bestuurlijke Zaken 

Partijbestuur 

Het jaar 1996 staat grotendeels in het teken van de partijvernieuwing. Zowel vernieuwing 
van de inhoud als van de organisatie. 
Met het rapport van het Strategisch Beraad "Nieuwe wegen, vaste waarden" is een 
belangrijke aanzet gegeven voor een herkenbaar christen-democratisch profiel. De eerste 
helft van 1996 staat grotendeels in het teken van een brede discussie over het rapport, 
zowel binnen als buiten de partij. 
Naast gesprekken met diverse maatschappelijke organisaties over dit rapport heeft een 
aantal regionale conferenties plaatsgevonden, georganiseerd en voorbereid in nauwe 
samenspraak met de kamerkring. 
De resultaten van de gehele discussie is vastgelegd in een 'slotdocument' dat ter bespre
king en vaststelling is doorgeleid naar de Partijraad. 
(zie ook jaarverslag Strategisch Beraad) 

De belangrijkste taken van het Partijbestuur zijn, conform 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. 

Daarmee zijn nog niet alle taken en bevoegdheden opgesomd die het Partijbestuur 
krachtens artikel 60 (nieuwe nummering) van de partijstatuten toekomen. 
Samenvattend gaat het om: Het leiding geven aan alle politieke en organisatorische 
activiteiten van en binnen het CDA. Hieronder valt onder meer de voorbereiding van de 
Partijraden, waaronder de Jaarrekeningen en Begrotingen. 

Voorbereiding verkiezingen 
De verkiezingen voor Gemeenteraden en Tweede Kamer van 1998 werpen in 1996 hun 
schaduw al vooruit. 
Een Programcommissie is ingesteld onder leiding van Tineke Lodders en Pieter van Geel 
met de opdracht om, binnen de kaders van de conclusies van het Strategisch Beraad, een 
concept-program voor de verkiezing van de Tweede Kamer voor te bereiden. Ook is de 
profielschets voor de Tweede Kamerfractie vastgesteld en is een vertrouwenscommissie in 
het leven geroepen onder leiding van Ton Rombouts om een selectie te maken van nieuwe 
kandidaat-Kamerleden. 
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Met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen is een commissie ingesteld onder 
leiding van Cees Jan de Vet met de opdracht een leidraad voor de gemeentelijke verkie
zingsprograms voor te bereiden. 

Meermalen is uitvoerig van gedachten gewisseld over het politieke beleid van kabinet en 
fractie, in het bijzonder over de toestand van onze partij. De politieke rondblik is een vast 
onderdeel van de agenda van de Partijbestuursvergaderingen. In deze rondblik kunnen 
signalen die de Kamerkringbesturen onder andere vanuit de afdelingen ontvangen naar 
voren worden gebracht. Fractievoorzitter Heerma levert altijd een belangrijke bijdrage aan 
dit onderdeel. Indien de vragen de opstelling van de CDA-fracties in de Eerste Kamer of 
het Europees Parlement betreffen, dan werken hun voorzitters Van Leeuwen en/of Maij
Weggen mee. 

Naast de politieke actualiteit heeft het Partijbestuur een divers aantal inhoudelijke thema's 
de revue laten passeren. Dit gebeurt naar aanleiding van de conclusies van diverse 
fractiespecials waarin de Tweede Kamerfractie een aantal onderwerpen uit het verkie
zingsprogram nader actualiseert en concretiseert. 
In 1996 kwamen aan de orde: 

* gezins- en familiebeleid 
* Europa en de EMU 
* Medische ethiek 
Daarnaast is in de vergadering van september uitvoerig gesproken over Troonrede en 
Miljoenennota. 

Herkenbaar en slagvaardig 
In de loop van 1996 heeft de wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement in het 
licht van de discussie over 'Herkenbaar en slagvaardig' definitief beslag gekregen met de 
vaststelling door het Congres van september. 

Nieuwe activiteiten 
In het Partijbestuur is uitvoerig gesproken over het Actieplan CDA 1997. Dit actieplan 
beoogt de vernieuwing van de partij vorm te geven langs een viertal lijnen. 
1 inhoudelijke programmavernieuwing 
2 structuur en cultuurverandering van de partij 
3 werken aan een nieuwe generatie van CDA-vertegenwoordigers 
4 profilering door middel van inhoudelijke en heldere keuzen op herkenbare thema's 

In de loop van het jaar is hier door middel van diverse project- en werkgroepen verder 
invulling aan gegeven. 
Zo waren in 1996 actief: 
* Werkgroep Politieke Partij Nieuwe Stijl 
* Werkgroep Cultuur en Politiek 
* Seniorenberaad 
* Projectgroep Integratie en participatie van vrouwen 
* Werkgroep Modem Gezinsbeleid 
(zie hiervoor de apane jaarverslagen) 
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Personele mutaties 
In 1996 zijn als leden van het Partijbestuur afgetreden: J.P. van Berkel, H.K. van 
Egmond, J. Hendrikx, H.W.M. Heijman, W.F.M. Jansen, Mw. L.C.A. Meewis, J. 
Nieuwenhuis, H. Oosterman, Mw. J.G.J. Poort-van Dommelen, Mw. J.A.W. 
Scholten-Hinloopen, Mw. M.J. de Sutter-Besters, E.L. Veerman, Mw. J.C. Vreug
denhil, J.G. de Vries, E. Wermuth, F.J.A.M. van Wijk, mw. A.A.M. Willemse
v.d.Ploeg. 
In verband met de Statutenwijziging die per 1/1/97 is ingegaan is de omvang van het 
Partijbestuur fors teruggedrongen. 

Dagelijks Bestuur 

Vaste onderdelen op de agenda van het Dagelijks Bestuur zijn de voorbereiding van de 
Partijbestuursbijeenkomsten en de politieke actualiteit. Ook is in het DB uitvoerig van 
gedachten gewisseld over het Strategisch Beraad en de resultaten van de fractiespecials. 

Krachtens artikel 62 van de partijstatuten heeft het Dagelijks Bestuur vooral 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 Congres en de Partijraad, hetzij schriftelijk, hetzij door 
oproep door middel van een partijorgaan. 

Het Dagelijks Bestuur staat onder leiding van partijvoorzitter J .J .M. Reigers. Ook in 
1996 voerde het Dagelijks Bestuur regelmatig gesprekken met delegaties van andere, vaak 
geestverwante organisaties, van kerkgenootschappen, als ook met afvaardigingen van 
gelieerde organisaties en partijcommissies uit eigen kring. 
In het kader van de discussie over het rapport van het Strategisch Beraad heeft het 
Dagelijks Bestuur - in samenwerking met Tweede Kamerfractie en Wetenschappelijk 
Instituut - gesprekken gevoerd met ca. 30 maatschappelijke- en kerkelijke organisaties, 
waaronder CNV, VNO/NCW, FNV, Raad van Kerken, LTO-Nederland etc. 

Partijraad I Congres 

De voorjaarspartijraad staat grotendeels in het teken van het Strategisch Beraad. Met het 
oog op een goede discussie zijn voor deze Partijraad twee dagen uitgetrokken. De 
vrijdagavond staat geheel in het teken van de strategische keuzen: 'voor een dynamische 
economie waarin iedereen kan participeren' en 'voor een sociale zekerheid die activeert 
en niet uitsluit'. 
De overige strategische keuzen worden op zaterdagochtend in deelsessies besproken, 
geclusterd rond de thema's: waarden en normen; veiligheid; internationaal; duurzaamheid: 
stad-platteland en solide overheid. 
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Door de Partijraad wordt het slotdocument "Tien strategische keuzen" en een resolutie 
inzake bevordering participatie aangenomen. De Partijraad besluit dit slotdocument en de 
resolutie in handen te stellen van de Programcommissie. 
Tevens wordt door deze Partijraad mevrouw M.C.W. Visser-van Doom verkozen tot 
voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad. 

In september vond het jaarlijkse Congres plaats te Nijmegen. Het thema van het Congres 
luidde: "gemeenschapsvorming in steden". 

De Najaarspartijraad kent een divers en gevarieerd aanbod. In het ochtend-gedeelte vindt 
een vijftal discussiebijeenkomsten plaats over de thema's: Zorg - solidariteit tussen jong 
en oud; de kunst van het leven - cultuur en politiek; van partij naar beweging - een 
politieke partij nieuwe stijl; armoede tussen lot en oplossing; en de toekomst van Europa. 
Door de Partijraad wordt een tweetal resoluties aangenomen. Eén ingediend door het 
Partijbestuur inzake armoede en één ingediend door Limburg over modern gezinsbeleid. 
Tevens wordt door deze Partijraad besloten tot de instelling van een Seniorenberaad. 

De Royementscommissie 

De Royementscommissie is belast met de beslissing over de in behandelingneming van 
een royementsvoordracht, oordeelsvorming terzake van die voordracht en kennisgeving 
van haar uitspraak ter fiattering aan het partijbestuur, casu quo kamerkringbestuur. 

In 1996 is een voordracht tot royement bij het bestuur ingediend en door de commissie in 
behandeling genomen. In 1995 was in deze door de Royementscommissie reeds een 
uitspraak gedaan maar deze uitspraak werd door de Commissie van Beroep op procedure
le gronden vernietigd. Ook nu werd door de Royementscommissie tot royement besloten. 

De Royementscommissie stond in 1996 onder voorzitterschap van mw. D. Y. W. Graaff
Nauta. Secretaris was mr. M.H.P. Hulsbosch 

De Toetsingscommissie 

Ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling is aan de Toetsingscommissie de 
beoordeling van cumulaties van functies als bedoeld in artikel 196 van de statuten 
opgedragen. Dit oordeellegt zij aan het Partijbestuur ter besluitvorming voor. 

De werkzaamheden van de Toetsingscommissie betroffen in 1996 diverse ad hoc verzoe
ken tot beoordeling van cumulaties van functies van leden van Tweede Kamer en 
Europees Parlement. 

Voorzitter van de Toetsingscommissie was in 1996 J.A.M. Vos. Secretaris was mr. 
M.H.P. Hulsbosch. 
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De Commissie van Beroep 

De Commissie van Beroep beslist bij wege van arbitrage op ingestelde beroepen tegen 
beslissingen van partij-organen en/of verbanden, waartegen krachtens de statuten van het 
CDA en daaruit voortvloeiende reglementen, beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak 
van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen. 

De Commissie van Beroep heeft in 1996 driemaal een uitspraak gedaan. Eenmaal betrof 
het een in 1995 ingesteld beroep tegen een beslissing tot royement van een aantal CDA
leden. Deze beslissing werd door de Commissie van Beroep op procedurele gronden 
verworpen. Na een nieuwe behandeling door de Royementscommissie werd wederom 
tegen het besluit tot royement beroep aangetekend. Ditmaal werd dit beroep door de 
Commissie van Beroep niet gehonoreerd. Voorts is er beroep aangetekend in het kader 
van de verkiezingen n.a.v. de gemeentelijke herindeling in Brabant. Ook in dit geval 
werd het beroep verworpen. 

De Commissie bestond in 1996 uit de leden mw mr L.G. Baud (voorzitter), mw mr G.M. 
Metz, mr H.S. Pruiksma, P.J.A. van der Sanden en mr J.M. Stevers. Plaatsvervangende 
leden waren mr J. de Goede, mw C.H. Evenhuis-van Essen, H. Hoogenkamp en mw. H. 
Houben-Sipman en drs. L.P.J.M. Frissen. Griffier, respectievelijk plaatsvervangende 
griffier waren dhr. A.C. Hofland en mw mr M. A.C. Prins. 

De Statutencommissie 

Leden van de Statutencommissie waren in 1996 mr L.J. Klaassen, mr R.H. van de 
Beeten, G. van den Berg, ir D.H.A. van Hemmen, A.C. Hofland en mr. H.M. Krans. 
Secretaris was mr M.H.P. Hulsbosch. De Statutencommissie heeft in 1996 geen activitei
ten verricht. 

Financiële Commissie 

De Financiële Commissie hield zich ook in 1996 bezig met het onderzoek van de 
begrotingen en de jaarrekeningen van het CDA en de aan haar gelieerde organen en 
organisaties en het uitbrengen van verslag hierover aan de Partijraad alsmede het 
adviseren van het Partijbestuur over belangrijke financiële aangelegenheden. 

Door doorgezette stringente kostenbeheersing bleek het mogelijk ook in 1996 een 
bescheiden 
positief resultaat te boeken. De eerder ingezette trend van verminderende contributie 
ontvangsten kon echter niet worden gekeerd. Ook dit verslagjaar werd ruim op de 
contributie-ontvangsten ingeleverd. De in 1995 toegepaste herinrichting van bureauorgani
satie en de daaruit voortvloeiende substantiële bezuinigingen op met name de 
vaste lasten (weergegeven in de Meerjarenraming 1996-1999) werden voor 1996 gereali
seerd. Grote zorg blijft met name geboden voor de ontvangstenkant. In 1996 is de 
Werkgroep Politieke Partij Nieuwe Stijl in het leven geroepen, die instrumenten moet 
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opleveren, die het lidmaatschap van de organisatie attractiever maken, de contributie moet 
daarbij geen belemmering zijn. 
In 1996 werd bij wijze van proef een herziene contributieregeling toegepast. Deze sterk 
vereenvoudigde regeling leidt op zichzelf echter niet tot substantiële ledenaanwas. Het 
tegendeel is evenmin het geval. 

De Financiële Commissie stond in 1996 onder leiding van voorzitter mw. mr. 
E.G.E.M. Bloemen. 

Vertrouwenscommissie 

Het CDA-Partijbestuur heeft in haar vergadering van 2 december 1996 te Utrecht de 
Vertrouwenscommissie benoemd die zich gaat bezighouden met de kandidaatstelling voor 
de Tweede Kamerverkiezingen op 6 mei 1998. 

De taakopdracht van de Vertrouwenscommissie is kandidaten te toetsen op geschiktheid, 
aan de hand van het profiel van nieuwe CDA-beelddragers. De commissie komt niet met 
een genummerde advieslijst. 

De personele samenstelling van de Vertrouwenscommissie is: 

Voorzitter: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, 1951, Den Bosch 
burgemeester van Den Bosch; voorheen voorzitter CDA-Bestuurdersvereniging Noord
Brabant. 

Mevrouw M.A.H. Ande1a-Bauer, 1923, Bolsward 
Zij bekleedt diverse vrijwilligersfuncties waar onder: vice-voorzitter Nationale Unesco 
Commissie; Lid bestuur Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en voorzitter Platform 
Ouderen en Europa. 
Lid werkgroep Ouderenbeleid; voorheen Tweede Kamerlid. 

drs. B. Beumer, 1934, Haren 
lid bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA; lid Curatorium Steen
kampinstituut; voorheen: burgemeester Midwolda; lid Tweede Kamer; lid van het 
Europees Parlement. 

Mevrouw B.F. Bos-Beemink, 1931, Katwijk 
lid Toetsingscommissie; voorheen lid Eerste Kamer. 

drs. J.F. Huibers, 1961, Nibbixwoud 
Manager Huisvuilcentrale Alkmaar n.v.; voorheen: voorzitter CDJA; lid Tweede Kamer. 

J. W. Schipper, 1941, Breda 
Directeur Phillip Morris Nederland; 
actief lid CDA-Brabant; adviseur Provinciaal bestuur CDA-Brabant 
Adviseur van de Vertrouwenscommissie is partijvoorzitter J.J.M. Helgers 

24 



11 Internationaal werk 

Herstructurering Commissie Buitenland 

Na verschillende discussies in de loop van 1995 werd in de vergadering van de Commis
sie Buitenland op 31 oktober 1995 besloten tot een grondige 'Herstructurering' van de 
Commissie Buitenland en haar werkgroepen. De aanleiding hiertoe werd gevonden in 
bepaalde knelpunten, waaronder de enigszins geïsoleerde positie van de Commissie 
Buitenland binnen de partij, de neiging van de Commissie Buitenland om zich in haar 
activiteiten voornamelijk op de eigen, inner circle te richten en een haperende efficiency. 
Deze knelpunten werden, vergezeld van enkele concrete aanbevelingen tot verbetering, 
neergelegd in de 'Analysenotitie Herstructurering', gevolgd door de hierop toegespitste 
'Uitwerkingsnotitie Herstructurering'. Beide notities werden goedgekeurd door het 
Partijbestuur in zijn vergadering van 18 december 1995. Tot de aanbevelingen behoorde 
onder andere een nadrukkelijkere betrokkenheid van het Partijbestuur, een inkrimping van 
het aantal bestaande werkgroepen, het nadrukkelijk gebruik maken van kort opererende, 
specialistische ad hoc-werkgroepen, het opzetten van een data-base van buitenland
deskundigen van het CDA ten behoeve van conferenties en ad hoc-werkgroepen en een 
intensiever 'opereren op de flanken' van de partij. 

Alle geformuleerde aanbevelingen werden overgenomen, hetgeen onder andere resulteerde 
in de deelname van meerdere leden van het Partijbestuur in verschillende werkgroepen 
van de Commissie Buitenland en de inkrimping van het aantal werkgroepen tot drie 
(Europa, Veiligheid en Defensie respectievelijk Internationale samenwerking). Tevens 
werd het streven vastgelegd om het aantal vrouwen in de Commissie Buitenland en de 
werkgroepen te vergroten. Het slotakkoord van de Herstructurering was een derde en 
laatste notitie: 'Personele veranderingen Herstructurering', die goedgekeurd werd door het 
Partijbestuur in de vergadering van 16 februari 1996. 

Op zaterdag 2 maart 1996 werd de herstructureringsoperatie definitief afgesloten en kon 
de Commissie Buitenland in haar nieuwe opzet van start, hetgeen geaccentueerd werd met 
een speciale bijeenkomst van alle betrokkenen in de Sociëteit 'De Witte' te Den Haag. 
Tot een van de hoogtepunten van deze bijeenkomst hoorde de inleiding van de heer mr. 
H. van den Broek, lid van de Europese Commissie, die zich in zijn inleiding met name 
richtte op de verdieping en verbreding van de Europese Unie en de Intergouvernementele 
Conferentie 1996. 

Samenstelling Commissie Buitenland 

In 1996 bestond de Commissie Buitenland uit 13 leden, waaronder de voorzitter, vice
voorzitter, de voorzitters en vice-voorzitters van de drie structurele werkgroepen (Europa, 
Veiligheid en Defensie en Internationale Samenwerking). De CDA-Eerste en Tweede 
Kamerfractie, de CDA-delegatie in het Europees Parlement, het CDJA, het CDA
Vrouwenberaad en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA waren vertegenwoordigd 
door een adviserend lid. 
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Daarnaast traden ook de heer drs. W.G. van Velzen en mw. A.M.A. van Ardenne-van 
der Hoeven als adviseurs toe, vanwege hun voorzitterschap van de EUCD respectievelijk 
EVP/EUCD-Vrouwen. De Commissie Buitenland stond in 1996 onder voorzitterschap van 
de heer prof.mr. P.R. Kooijmans. 

De Commissie Buitenland vergaderde in 1996 negenmaal. 

In de eerste maanden van 1996 besteedde de Commissie Buitenland veel tijd en inspan
ning aan de uitvoering van de Herstructurering, die, zoals reeds aangegeven, in maart 
naar tevredenheid kon worden afgerond. Vanaf maart stond de Intergouvernementele 
Conferentie 1996 (IGC), die in maart 1996 in Turijn van start ging, onder permanente 
aandacht van de Commissie Buitenland. Voor een optimale monitoring van en informatie
verschaffing over de IGC werd per april 1996 een ad-hoc werkgroep, de 'IGC Task 
Force', opgericht, bestaande uit enkele leden van de Commissie Buitenland en deskundi
gen uit de fracties in de Eerste en Tweede Kamer alsook het Europees Parlement. Onder 
voorzitterschap van de heer drs. J.J.M. Penders kwam de IGC Task Force in 1996 
driemaal bijeen. 

De gang van zaken in en rond de EVP, de EUCD en de CDI werd nauwlettend gevolgd 
en besproken, evenals verschillende belangrijke verkiezingen in het buitenland (waaronder 
die in het voormalig Joegoslavië, Suriname, Israël, Rusland en de Verenigde Staten). 

Net als in voorgaande jaren bezochten ook in 1996 verschillende gasten van buiten de 
partij de Commissie Buitenland. In september had de Commissie Buitenland een ontmoe
ting en discussie met mw. M. Liberia-Peters, voorzitter van de Curacaose zusterpartij 
NVP. In oktober hield mr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris voor nationale Minder
heden van de OVSE, een inleiding over zijn werkzaamheden en discussieerde hij daarover 
met de Commissie. In november hield de heer E. Brok, lid van de CDU-delegatie in het 
Europees parlement en als afgevaardigde van het Europees Parlement nauw betrokken bij 
de IGC, een beschouwing over de ontwikkelingen en perspectieven van de IGC. In 
december, tenslotte, discussieerde de Commissie Buitenland nadrukkelijk met haar lid 
prof.dr. L.B. Mennes over de in het FMO-Rapport 'De ontplooiing van het bedrijfsleven 
in Ontwikkelingslanden' opgenomen ideeën en aanbevelingen voor toekomstig OS-beleid, 
van de hand van prof.dr. L.B. Mennes. 

De werkgroepen van de Commissie Buitenland 

De hierboven beschreven Herstructurering kende de nodige gevolgen voor het aantal 
werkgroepen van de Commissie Buitenland en voor de personele bezetting ervan. 
Bestonden er tot 2 maart 1996 zeven werkgroepen (vier regionale: Europa, Midden- en 
Oost-Europa, Latijns-Amerika en Midden-Oosten en drie thematische: Vrede en Veilig
heid, Ontwikkelingssamenwerking en Mensenrechten), na die datum werd dat aantal 
teruggebracht tot drie, te weten één regionale (Europa) en twee thematische (Veiligheid en 
Defensie en Internationale Samenwerking). Net als bij de Commissie Buitenland waren 
ook in werkgroepverband de CDA-Eerste en Tweede Kamerfractie, de CDA-delegatie in 
het Europees Parlement, het CDJA en het CDA-Vrouwenberaad middels een adviserend 
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lid vertegenwoordigd. 
Ondanks een met de herstructurering gepaard gaande herformulering van taken, aan
dachtsvelden en benodigde expertise keerde in de nieuwe werkgroepen Europa (EU) 
respectievelijk Veiligheid en Defensie (VD) een groot deel van de oude bezetting terug, 
aangevuld met enkele nieuwe mensen alsmede enkele leden van de voormalige werkgroep 
Midden- en Oost-Europa. 

De werkgroep Internationale samenwerking (IS) daarentegen werd in zijn geheel nieuw 
geformeerd, waarbij men streefde naar een samenstelling waarin (een deel van) verschil
lende thematische en regionale expertise van de voormalige werkgroepen verzekerd bleef. 
Met het oog hierop maakten meerdere leden van de voormalige werkgroepen de overstap 
naar de nieuwe werkgroep IS, met aanvulling van enkele nieuwe deskundigen vanuit de 
partij. 

Vanuit het CDA-bureau voerden mw.drs. M.M. Kleij (werkgroep Europa) en de heer mr. 
P.R. Pohamok (werkgroepen Veiligheid en Defensie en Internationale Samenwerking) het 
secretariaat van de werkgroepen. 

Werkgroep Europa 
De werkgroep Europa vergaderde in nieuwe samenstelling zevenmaal onder voorzitter
schap van mr. P.W.L. Russell. Vice-voorzitter van de werkgroep Europa, drs. J.J.M. 
Penders, werd tevens voorzitter van de Task Force IGC van de Commissie Buitenland. 
Tijdens de eerste vergaderingen van de werkgroep stond vooral de discussie over het 
rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' centraal en werd een concept-reactie voorbereid. 
Deze inbreng werd met succes verdedigd tijdens de besluitvormende deelraad over het 
rapport op de Partijraad van 1 juni. De werkgroep stelde nog voor de zomer een 
werkprogramma voor 1996/1997 op, waarin onder meer een aantal subwerkgroepen werd 
gevormd. Zo stelde de subwerkgroep EMU een notitie op die in 1997 in brochurevorm 
wordt uitgegeven. De werkgroep Midden- en Oost Europa en Midden Oosten deden eerste 
aanzetten voor notities over respectievelijk de uitbreiding van de EU en het vredesproces. 
De notitie 'Mensenrechten en de EU' werd aangepast en naar de Commissie Buitenland 
gestuurd. Vlak voor de start van de Intergouvernementele Conferentie in Turijn werd 
uitvoerig gediscussieerd met de auteurs (dr. J. W. Sap en drs. J .A. de Koning) van een 
boek over de Frans-Duitse as. Het verloop van de IGC zelf werd elke vergadering 
besproken. 
Op 3 december vond de tweede gezamenlijke vergadering met vertegenwoordigers van de 
Commissies Buitenland van de Kamerkringen plaats. Partijvoorzitter Helgers opende deze 
bijzondere vergadering. Over de stand van zaken met betrekking tot de IGC werden 
inleidingen gehouden door delegatievoorzitter in het Europees Parlement, mevrouw Maij
Weggen en voorzitter van de fractiecommissie Europa, mevrouw van Rooy. Met de 
vertegenwoordigers van de Kamerkringen vond een gedachtewisseling plaats over hun 
activiteiten op Europees gebied en eventuele afstemming en samenwerking. Voor 1997 
zijn vervolg-afspraken gepland. 
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Werkgroep Internationale Samenwerking 
Door omstandigheden kwam de nieuw geformeerde werkgroep Internationale samenwer
king (IS) pas op 1 mei 1996 voor het eerst bij elkaar; onder voorzitterschap van de heer 
dr. L. Doorn vergaderde de werkgroep uiteindelijk vijf maal in 1996. 

De werkgroep stelde in de zomer van 1996 een ambitieus werkplan 1996/1997 op, met 
prioritaire aandacht voor de verdere uitwerking van het concept civil society, gedachte
vorming rond de globalisering van economie en handel en de ontwikkelingen in Latijns
Amerika, met name vanuit het perspectief van Nederlandse en Europese ontwikkelings
samenwerkingsprograrnma's. Ter uitvoering van de eerste twee prioriteiten vormde de 
werkgroep uit haar midden twee sub-werkgroepen, die geacht worden in het voorjaar van 
1997 een notitie te zullen produceren. Daarnaast spant een derde sub-werkgroep zich in 
voor de internationale paragrafen van het CDA Verkiezingsprogramma 1998. 

In het kader van het werkplan wisselde de werkgroep in 1996 meerdere malen uitvoerig 
van gedachten met externe en interne deskundigen over uiteenlopende thema's. Bijvoor
beeld met prof.dr. G.A. Buve (over 'Europese Unie en Latijns-Amerika: perspectieven en 
problemen'), de heer drs. W.A. Zuidhof (over 'Maatschappelijke ontwikkelingen in ZO
Azië, vanuit sociaal-economisch perspectief') en de heer drs. P.G. van der Velden (over 
'Culturele toenadering tussen (ZO)Azië en Europa'). 

Werkgroep Veiligheid en Defensie 
Onder voorzitterschap van de heer A.B.M. Frinking vergaderde de werkgroep Veiligheid 
en Defensie negenmaal in 1996, vanaf 2 maart 1996 in enigszins gewijzigde samenstel
ling. 

Vanaf de zomer van 1996 was de aandacht van de werkgroep nadrukkelijk gericht op de 
totstandkoming van de notitie 'Veiligheid kent geen grenzen', een analyse van het (in- en 
extern) veiligheidsbeleid op de langere termijn. Verwacht wordt dat de werkgroep in de 
eerste maanden van 1997 de eindversie van deze, voor verdere opinievorming bedoelde, 
notitie gereed heeft. Daarnaast discussieerde de werkgroep naar aanleiding van de notities 
'Verloren onschuld - Nederland en VN-operaties' respectievelijk 'Van collectieve 
verdediging naar collectieve veiligheid' van de Adviesraad Vrede en Veiligheid. 
Tenslotte volgde de werkgroep nauwlettend de ontwikkelingen ten aanzien van de NAVO 
(onder andere Top van Berlijn -juni 1996) en die inzake de 2e (GBVB) en 3e (JBZ) pijler 
van de Europese Unie, in samenhang met de voortgang van de IGC. In dit kader besprak 
de werkgroep mede de resultaten van de driemaandelijkse vergaderingen van de Commis
sie 'Security and Defense' van de EVP in Brussel, dat ook in 1996 onder voorzitterschap 
stond van de heer A.B.M. Frinking. 

Het Buitenland secretariaat 

Het Buitenland secretariaat voert het secretariaat van de Commissie Buitenland, van de 
werkgroepen van de Commissie Buitenland en van de Eduardo Frei Stichting. Het 
secretariaat is verder belast met de voorbereiding van de standpuntbepaling van het CDA 
op buitenlands politiek gebied, het organiseren van conferenties, parallelsessies op 
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partijraden en-congressen e.d., de uitvoering van projecten van de Eduardo Freistichting, 
de ondersteuning van CDA-delegaties naar bijeenkomsten e.d. in EVP/EUCD-verband, de 
contacten met en voorlichting van de CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees 
Parlement, de representatie van het CDA in werkgroepen van de EVP en andere 
voorkomende werkzaamheden voor de sector Politiek/Bestuur. 

De personele bezetting van het Buitenland secretariaat was in 1996 als volgt: 

Secretaris Buitenland: 
drs. J. W. Wiggers 

Beleidsmedewerkers: 
mw.drs. M.M. Kleij, drs. J. Kuit en mr. P.R. Poharnok 

De heer G.D. Tinholt versterkte het secretariaat de tweede helft van 1996 als stagiaire. 

Stichting van het CDA voor internationale solidariteit 'Eduardo Frei' 

De CDA-stichting voor Internationale Solidariteit 'Eduardo Frei' (EFS) kon ook in 1996 
op grond van de Subsidieregeling 'Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in 
Midden- En Oost-Europa' projecten uitvoeren ten behoeve van de ontwikkeling van de 
christen-democratie in Midden- en Oost-Europa. Op grond van de subsidieregeling kon 
het CDA in 1996 aanspraak maken op een bedrag van f 371.632,-. Dit bedrag is 
gerelateerd aan het aantal zetels van het CDA in de Tweede Kamer. 

De subsidieregeling is in 1996 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken geëvalueerd. 
In een beschikking van 12 november 1996 heeft de minister van Binnenlandse Zaken 
besloten de subsidieregeling te verlengen tot 1 januari 1998. In de loop van 1997 zullen 
de minister van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, zo meldt de beschikking, een meer 
definitief besluit over de toekomst van de regeling nemen. 

De projecten die de Eduardo Frei Stichting uitvoert passen binnen het buitenlands beleid 
van het CDA dat, op grond van adviezen ontwikkeld door de Commissie Buitenland, 
wordt vastgesteld door het Partijbestuur van het CDA. Een speciale rol in de advisering is 
weggelegd voor de Werkgroep Europa van de Commissie Buitenland. Ook in 1996 heeft 
de EFS een beroep mogen doen op de kennis en ervaring die bij de gelieerde organisaties 
van het CDA in huis is. Het Steenkampinstituut (scholingsinstituut van het CDA), het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, het CDA-Vrouwenberaad en de CDA-Bestuur
dersvereniging en het CDJA zijn bij de opzet, invulling en uitvoering van diverse 
projecten betrokken geweest. 

De werkwijze 
Het bestuur van de Eduardo Frei Stichting treedt voor het CDA op als ontvanger en 
beheerder van de ontvangen gelden. De bestuurlijke begeleiding door het EFS-bestuur 
kent een coördinerend karakter, dit in aansluiting op een globale prioriteitenbepaling en -
planning die z'n weerslag vindt in een jaarprogramma. 
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Het bestuur kwam in 1996 zeven maal in vergadering bijeen. 

Het secretariaat van de EFS legt het bestuur projectvoorstellen voor, die zijn gebaseerd op 
een gericht verzoek van een politieke partij uit een Midden- of Oosteuropees land. Over
eenkomstig de voorwaarden van de subsidieregeling komen politieke partijen uit de 
volgende landen voor subsidiëring van scholingsactiviteiten in aanmerking: Albanië, 
Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Macedonië, Polen, Roemenië, Rusland, 
Servië en Montenegro, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Per project dient een doelom
schrijving, een concept-programma en een project-begroting te worden voorgelegd. 

Uitvoering projecten 
Het bestuur van de Eduardo Frei Stichting 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. Hierna worden deze catego
rieën opgesomd, waarbij wordt aangegeven in welke landen dergelijke projecten in 1996 
hebben plaatsgevonden. 

1. Vormings- en scholingscursussen 
De categorie vormings- en scholingscursussen is in 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 Oosteuropese landen 
worden uitgevoerd. De trainers worden van tevoren uitgebreid ingelicht over de specifieke 
situatie ter plaatse. 
In 1996 heeft de EFS dergelijke cursussen verzorgd in Hongarije, Litouwen, Roemenië 
(tweemaal), Rusland (in samenwerking met andere Nederlandse politieke partijen), 
Slowakije, Slovenië, Letland, Bulgarije en Estland. 

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 
activiteiten, die soms in samenwerking met solidariteitsstichtingen van zusterpartijen 
worden georganiseerd. 
In 1996 heeft de EFS bijgedragen aan twee cursusweken voor het Robert Schuman 
Institute te Boedapest (voorheen de Christen-Democratische Academie) ten behoeve van 
20 jonge politici afkomstig uit 10 Midden- en Oosteuropese landen. Thema's die tijdens 
deze cursusweken aan de orde kwamen, waren: polititieke geschiedenis in Europa in de 
20-ste eeuw, de bestuursorganisatie van staten, civil society, de rol van kerken in de 
samenleving vroeger en nu. Daarnaast werd uitvoerig aandacht besteed aan communicatie
ve vaardigheden. In Slowakije werd een conferentie georganiseerd over 'Christen
democratie en het midden- en kleinbedrijf'. Naast lokale en regionale christen-democrati
sche Slowaakse bestuurders namen ook vertegenwoordigers van kleine en middelgrote 
bedrijven uit de regio Bratislava deel aan deze bijeenkomst. 

3. Technische hulp 
Technische hulp bestaat enerzijds uit directe en gerichte advisering van een zusterpartij in 
een bepaald land en anderzijds uit de ontwikkeling respectievelijk vertaling van stukken 
en documenten die voor de desbetreffende partij van belang kunnen zijn. Financiële of 
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andere vormen van materiële steun worden niet verstrekt. 
Ten behoeve van partij-opbouw in Hongarije steunde de EFS een project waarbij voor 
geestverwanten een politiek handboek in het Hongaars werd ontwikkeld. Daarnaast heeft 
de EFS 300 exemplaren van de publicatie 'Dignity and Truth; Civil Society and European 
Cooperation' aangeschaft. Deze publicatie kan de komende jaren tijdens diverse scho
lingsprojecten van nut zijn voor cursisten. 

4. Regionale projecten 
Regionale projecten dragen een grensoverschrijdend regionaal karakter. De seminars van 
de EUCD, die veelal in samenwerking met de EFS totstandkomen, en de jaarlijkse 
bijdrage van de EFS aan de Christen-Democratische Academie te Budapest zijn voorbeel
den. 
Ook in 1996 heeft de EFS weer een (relatief kleine) bijdrage aan het Robert Schuman 
Institute te Boedapest (voorheen: Christen Democratische Academie) verstrekt ten 
behoeve van de vaste kosten van het instituut. 
In samenwerking met christen-democratische jongeren uit Letland werd een conferentie 
georganiseerd over de thema's 'Europese Unie' en 'Vrede en Veiligheid'. Naast Letse 
deelnemers waren jonge christen-democraten aanwezig uit Estland, Litouwen, Oekraïne, 
Rusland, Polen en Slowakije. 

5. Uitwisselingen 
Voor individuele personen of groepen organiseert de EFS een studiebezoek aan Neder
land. Tijdens een dergelijk bezoek kan op directe wijze kennis worden genomen van de 
hier bestaande structuur en werkwijze van de samenleving. 
In 1996 hebben twee groepen een studieweek in Nederland gevolgd: een groep Hongaarse 
burgemeesters en een groep Hongaars sprekende burgemeesters uit het zuiden van 
Slowakije. Beide groepen spraken uitvoerig met vertegenwoordigers van de CDA-Eerste
en -Tweede-Kamerfractie op het Binnenhof, met vertegenwoordigers van de CDA
Bestuurdersvereniging en het CDA-partijbestuur op het partijbureau en met lokale CDA
politici uit Amsterdam. In het kader van 'minderhedenvraagstukken' bezochten de 
Hongaarssprekende Slowaken lokale en provincie-bestuurders in Friesland, het Fries 
Museum en de Fryske Academie in Leeuwarden, waarbij uitvoerig werd gesproken over 
de Friese taal in het openbaar bestuur en in het onderwijs. 
In december 1996 organiseerde de EFS een zogenoemde trainersbijeenkomst. Nederlandse 
trainers en elf buitenlandse trainers uit negen Midden- en Oosteuropese landen evalueer
den de trainingen van de afgelopen jaren en formuleerden aanbevelingen voor het EFS
bestuur om toekomstige projecten te optimaliseren. Eén van de conclusies was dat 
getracht moet worden meer train-de-trainers-projecten te organiseren. 

6. Oriëntatiebezoeken 
Oriëntatiebezoeken zijn bedoeld om de politieke situatie in een land en de positie van 
politieke partijen in kaart te brengen en te beoordelen. Een dergelijk bezoek heeft met 
name een voorbereiding van een later uit te voeren project tot doel. 
Vanwege grote veranderingen in het politieke landschap in Estland die concrete samen
werking lastig maakte, besloot de EUCD/EVP een oriëntatiebezoek naar Estland te 
organiseren. 
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Daarbij was ook een vertegenwoordiger namens de EFS aanwezig. Op basis van diverse 
gesprekken concludeerde de EFS-vertegenwoordiger dat het weer mogelijk is met Estse 
partners scholingsprojecten op te zetten. 

Conferentie 'Civil Society in internationaal perspectief' 
In samenwerking met de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking heeft de EFS 
in de periode 1994 - 1996 vier conferenties georganiseerd rond het thema 'Civil Society'. 
Op 7 september 1996 vond de afsluitende bijeenkomst plaats in Utrecht, onder de titel: 
'Civil Society in internationaal perspectief'. Na een openingswoord van EFS-voorzitter 
drs. W.K.N. Schmelzer werden inleidingen verzorgd door prof.drs. R.F.M. Lubbers 
(hoogleraar economie aan de Katholieke Universiteit Brabant, voorzitter Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA) over 'De opbouw van de civil society', dhr. T. Mazowiecki 
(oud-minister-president van Polen, voormalig VN-rapporteur voor de mensenrechten) over 
'De kansen voor een civil society in Midden-Europa' en mw. mr. E.A. van Riesen
Prinsen (vice-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland) over 'Civil society en de 
kerken'. In deelsessies werd vervolgens gesproken over 'Civil society, de relatie 
Nederland - West-Europa' (o.l.v. prof.dr. H.J. Tieleman), 'Civil society in ontwikke
lingslanden' (o.l.v. mr.dr. A.J.E. Havermans), 'Civil society in west- en Oost-Europa' 
(o.l.v. mw. drs. K.H.M. Peijs) en 'Civil society en levensbeschouwing (o.l.v. mw. 
M.C.W. Visser-van Doorn). 

Het uitgebreide EFS-jaarverslag 1996, de Engelstalige EFS-publicaties en de verslagen 
van de civil society-conferenties zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. In 1996 stond het 
bestuur van de Eduardo Frei Stichting onder voorzitterschap van drs. W.K.N. Schmelzer. 
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111 Werkgroepen en activiteiten 

Politieke Partij Nieuwe Stijl 

In 1996 heeft het Partijbestuur de Werkgroep Politieke Partij Nieuwe Stijl ingesteld. De 
werkgroep kreeg als opdracht mee ideeën en mogelijkheden te genereren om het aantal 
leden van het CDA te vergroten en om de participatie van de leden binnen de partij te 
bevorderen. Uit de bonte verzameling aanbevelingen van de Werkgroep heeft het 
Partijbestuur in eerste instantie negen voorstellen geselecteerd die bij wijze van proef 
zullen worden uitgetest. 

Deze negen "pilots" zijn op de Najaarspartijraad van november 1996 en in de diverse 
CDA-media gepresenteerd. 

Vervolgens zijn alle gemeentelijke afdelingen van het CDA benaderd met de uitnodiging 
zich in te tekenen voor deelname aan een van de zogenoemde 'pilots' in het kader van 
Politieke Partij Nieuwe Stijl. 

Meer dan 60 afdelingen hebben zich aangemeld voor meer dan 150 pilots! Deze grote 
respons illustreert ook de inmense betrokkenheid van vele leden bij het CDA. 

Werkgroep Grote Steden 

In 1996 heeft de Werkgroep Grote Steden diverse activiteiten ondernomen. Op 9 april 
publiceerde de werkgroep een open brief, getiteld: 'Partners in de stad, reactie van de 
werkgroep Grote Steden op het rapport van het strategisch beraad'. Hierin pleit de 
werkgroep er onder andere voor dat het CDA zich nadrukkelijk moet inzetten voor een 
partnerschap in en voor de grote steden. Daartoe is het nodig dat steden bijvoorbeeld via 
decentralisatie, deregulering en een flexibele bestuurlijke organisatie voldoende handvatten 
hebben om vorm en inhoud te geven aan het uitgangspunt van partnerschap. Thema's 
zoals 'de veilige stad' en 'de sociale stad' moeten, volgens de werkgroep, nadrukkelijker 
zichtbaar worden bij landelijke CDA-activiteiten. 

Op vrijdag 7 juni vond een conferentie plaats in Den Haag/Scheveningen over 'Armoede 
in de stad'. Kernwoord van deze dag was 'maatschappelijk herstel'. Tijdens het middag
gedeelte van het programma werd een bezoek gebracht aan het penitentiair complex te 
Scheveningen, waarbij mr.drs. B.J.M. Leliefeld (algemeen directeur) en drs. J.D. W. 
Eerbeek (justitieel predikant en oud-gemeenteraadslid in Den Haag) medewerking 
verleenden. Mw. J. van Leeuwen (lid Eerste Kamer, voorzitter RBA Haaglanden) en dhr. 
R.L. de Boer (wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Amersfoort) verzorgden 
inleidingen tijdens het avond-gedeelte, waarna een gedachtenwisseling met de deelnemers 
werd gevoerd onder leiding van mr.drs. F.J. Paas (toentertijd CDA-fractievoorzitter, 
thans wethouder, te Groningen). Naar aanleiding van de bijeenkomst verscheen de 
conferentiebundel 'Armoede in de stad'. 
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Op 1 november organiseerde de werkgroep in samenwerking met de gemeentelijke 
afdeling in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant (vanwege gemeentelij
ke herindeling) de (verkiezings)manifestatie 'Ouderen niet aan de zijlijn' in Tilburg. Na 
bezoek aan verzorgingscentrum 'Den Herdgang' werden inleidingen verzorgd door drs. 
H. Binderhagel (lijsttrekker), mw. mr. E. Aarts-Engbers (raadslid) en mw. drs. N. 
Dankers (lid Tweede Kamer) en dhr. H. Helgers (partijvoorzitter). Naar aanleiding van 
de manifestatie is een bundel gepubliceerd. 

Op verzoek van de Hollandse Werkgeversvereniging (HWV; voorheen NCW West-VNO, 
de werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland) vond op 26 november een 
gesprek plaats op het CDA-partijbureau te Den Haag tussen een delegatie van HWV en 
CDA-gemeentebestuurders uit de Randstad, waarbij diverse aspecten van lokaal-econo
misch beleid werden doorgesproken. 

V oorzitter van de werkgroep is mevrouw Kroskinsky-De Keulenaer 

Commissie Participatie en Integratie 

De instelling van de Commissie Participatie en Integratie van vrouwen in maart kwam 
voort uit de besluitvorming van de Commissie Klaassen. De doelstelling is als volgt 
geformuleerd: 
a. meer vrouwen op allerlei posities in het CDA zichtbaar, hoorbaar en herkenbaar 

krijgen; 
b. voorkomen dat bij crises en zetelvermindering vooral vrouwen het veld (moeten) 

ruimen. 
De samenstelling bestond uit 12 vrouwen en 3 mannen. De commissie kwam vijfmaal 
bijeen en besloot na inventarisatie van het bestaande materiaal om via een deltaplan alleen 
met praktische voorstellen te komen. 
Een concreet stappenplan moet het geheel completeren. Het streven is erop gericht dat 
voor de werving- en selectieprocedures en kandidaatstellingen voor gemeenteraad en 
Tweede Kamer in 1997, een kant en klaar plan is geformuleerd. 

CDA Initiatiefgroep Vluchtelingenbeleid 

Na een aantal jaren waarin het vluchtelingenbeleid - vanwege het hoge aantal asielaanvra
gen - onder druk stond, leek het afgelopen jaar ruimte te bieden voor een bezinning op 
het Nederlandse asielbeleid. De Initiatiefgroep heeft die discussie in de partij willen 
aanzwengelen. Naast diverse publicaties in CDA-bladen heeft de groep zich gepresenteerd 
op het partijcongres op 28 september in Nijmegen en op de multiculturele kerkendag in 
Amsterdam op 21 september. Ook werden gesprekken gevoerd met landelijke en lokale 
CDA-politici en bestuurders en met individuele CDA-leden, om te komen tot een 
genuanceerde en principiële discussie over een humaan vluchtelingenbeleid. Hierbij is het 
afgelopen jaar met name aandacht besteed aan de koppelingswet, het uitzettingsbeleid, de 
lange wachttijden in asielzoekerscentra en het voorstel tot verlenging van de voorlopige 
vergunning tot verblijf (vvtv) van drie naar vijf jaar. 
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De Initiatiefgroep maakt zich zorgen over de manier waarop binnen en buiten het CDA de 
discussie wordt gevoerd. Het lijkt meer te gaan om "hoe houden wij zoveel mogelijk 
mensen tegen?" dan "hoe leveren wij een bijdrage aan meer structurele oplossingen voor 
mensen op de vlucht?" 

De Initiatiefgroep is ontstaan aan de basis van onze partij en is samengesteld uit leden van 
CDA, CDA-Vrouwenberaad en CDJA. Ze voelt zich gesteund door reacties van CDA'ers 
uit het hele land, betrokken bij vluchtelingen vanuit kerken, parochies, vluchtelingen- en 
vrouwengroepen, netwerk religieuzen e.d. 

De openheid in de partij ten aanzien van de activiteiten van de Initiatiefgroep is positief. 
Het belang van juiste voorlichting over de redenen waarom mensen hun land ontvluchten 
is evident. Temeer omdat de beeldvorming over vluchtelingen hier alles mee te maken 
heeft. 
Helaas heeft de Initiatiefgroep moeten constateren dat het asieldebat nog steeds wordt 
gedomineerd door het criterium "beheersbaarheid". Ook wordt het asielbeleid in negatieve 
zin gebruikt om bij het grote publiek te "scoren". Een eigen, christen-democratisch geluid 
wordt node gemist. 

Zolang er oorlogen en gewapende conflicten in de wereld zijn, zullen mensen zich 
genoodzaakt voelen te vluchten. Ook in 1996 waren tientallen miljoenen mensen op de 
vlucht. De meeste vluchtelingen werden opgevangen in de regio; in Nederland vroegen 
vorig jaar 23.000 mensen asiel aan. 
Een oplossing moet dan ook gezocht worden in een structurele aanpak. We moeten met 
kracht investeren in ontwikkelingssamenwerking, vredesmissies, mensenrechtenbeleid, 
internationale economische samenwerking en afbreken van handelsbelemmeringen voor 
ontwikkelingslanden. Een Europese aanpak zal dan uiteraard het meeste resultaat boeken, 
maar wij mogen onze nationale verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. 

Vluchtelingenbeleid is nauw verweven met integratiebeleid. Integratie is een vorm van 
samenwerking tussen alle mensen in onze samenleving. Het kan dus niet van één kant 
komen. 
Een goede inburgering begint met een snelle en zorgvuldige toelatingsprocedure. In dit 
kader wijst de Initiatiefgroep voorstellen om de wachttermijn voor mensen die in het bezit 
zijn van een vvtv (voorlopige vergunning tot verblijf) te verlenen van drie naar vijf jaar 
af. Naast alle spanningen en psychische problemen, zal onzekerheid omtrent definitief 
verblijf funest zijn voor hun integratie kansen. 

Een beeld van de activiteiten van de Initiatiefgroep is te krijgen door het twee à drie maal 
per jaar verschijnende bulletin "Initiatief" te lezen. Belangstellenden kunnen dit aanvragen 
bij de secretaris van de groep, Alfons Ruitenbeek - telefoon 020 - 6992765 of bij Mea 
Roodenburg- 0318 - 416732. 
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CDA Basisgroep Sociale Zekerheid 

Door de Verenigde Naties is 1996 uitgeroepen tot het Internationale Jaar voor de 
Uitroeiing van Armoede. Voor de Basisgroep een moment bij uitstek om naar buiten te 
treden vanuit haar doelstelling, haar taakopvatting en haar bijzondere positie, die de groep 
inneemt binnen het CDA. Namelijk die van denktank van mensen met levenservaring als 
uitkeringsgerechtigde. 
Leden van de CDA-Basisgroep en de CDA-Tweede Kamerfractie hebben op 17 oktober 
1996, de door de Verenigde Naties erkende Werelddag van Verzet tegen Extreme 
Armoede, een verklaring uitgegeven waarin zij alle CDA-ers oproepen invulling te geven 
aan het sociale gezicht door daadwerkelijk op te komen voor de zwakken in de samenle
ving. 
Vervolgens is, voortbouwend op de tekst van deze verklaring, op de CDA-najaars
Partijraad een resolutie van ongeveer gelijke strekking als de verklaring aan de Partijraad 
aangeboden. Deze ontwerp-resolutie kwam mede tot stand door intensief overleg van 
enige bestuursleden van de Basisgroep met het CDA-Vrouwenberaad en is unaniem 
aangenomen. 

Doelstelling en taak 
Het doel van de Basisgroep is om de stem van de uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk 
binnen het CDA te laten doorklinken, zodat volwaardig rekening kan worden gehouden 
met hen en hun belangen. Voor de Basisgroep geldt hierbij als uitgangspunt dat mensen 
met en mensen zonder een betaalde baan samen verantwoordelijk zijn voor de samenle
ving van nu en van de toekomst. 
De Basisgroep heeft een tweeledige functie, namelijk die van CDA-werkgroep met een 
officiële status en die van begeleidingscommissie van de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer. Zowel aan het partijbestuur als aan de fractie geeft de Basisgroep gevraagd en 
ongevraagd advies en meningen over onderwerpen, die met name de positie van mensen 
met een uitkering betreffen. 

Samenstelling Basisgroep 
De leden van de Basisgroep zijn uitkeringsgerechtigd of zijn dat gedurende een lange 
periode geweest. 
Eind 1996 telde de Basisgroep 30 leden die afkomstig zijn uit geheel Nederland. 

De Basisgroep heeft een door en uit haar leden gekozen bestuur, wat de werkzaamheden 
van de Basisgroep coördineert en uitvoert, wat de plenaire vergadering aan haar dele
geert. In spoedeisende gevallen onderneemt het bestuur zelfstandig actie en legt achteraf 
verantwoording af aan de plenaire vergadering. 
Na een vrij lange afwezigheid heeft Arend Jansen de taak van voorzitter weer op zich 
genomen. 

Bijeenkomsten en activiteiten 
De in het jaarverslag 1995 beschreven werkwijze van de Basisgroep in taakgroepen is in 
de loop van 1996 weer verlaten. 
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Gekozen is voor de werkwijze, die daarvóór gold, n.l. het houden van zogeheten 
ochtendbijeenkomsten, waarin politiek actuele onderwerpen, die de leden van de Basis
groep inbrengen, worden voorbereid. Deze onderwerpen worden in de middagbijeenkom
sten in een open en constructieve sfeer met de Kamerleden doorgenomen. 

Met de Kamerleden zijn de volgende onderwerpen besproken: 
privatisering van de WAO, de afschaffing van de Ziektewet, de Nabestaandenwet, de 
herziening van het sociale zekerheidsstelsel, koopkrachtontwikkeling, eigen bijdragen, het 
armoedevraagstuk en het wettelijk minimumloon. 
In tussenbijeenkomsten zijn bijdragen geleverd aan het rapport "Nieuwe wegen vaste 
waarden", naar aanleiding van een inleiding van mr. J.J.A.M. van Gennip is gesproken 
over arbeidsparticipatie en het armoedevraagstuk is verschillende malen uitgebreid aan de 
orde geweest. 
Door enkele leden is deelgenomen aan bijeenkomsten ter voorbereiding van de landelijke 
Armoedeconferentie en de conferentie zelf. 
In CD/ Actueel is een interview gepubliceerd met de voorzitter van de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer, de heer Heerma en een lid van de Basisgroep over het thema armoede. 
In Europees verband hebben enkele Basisgroepleden deelgenomen aan de vervolgconfe
rentie over de toekomst van de Europese sociale zekerheid in Bonn. 
Met een receptie in het CDA-huis heeft de Basisgroep haar 10-jarig jubileum gevierd in 
aanwezigheid van o.a. enkele Kamerleden, de partijvoorzitter en vertegenwoordigers van 
organisaties, die zich bezighouden met sociale zekerheid. Ook dit voor de Basisgroep 
heuglijke feit is gepubliceerd in CD/ Actueel. 

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 minderhe
denbeleid en haar werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van het Partijbe
stuur. 

Na de geslaagde startconferentie van najaar 1995 rond het thema "Investeren in integre
ren" heeft in het voorjaar van 1996 een viertal regionale conferenties plaatsgevonden 
waarin de hoofdthema's uit het minderhedenbeleid centraal stonden. 
Geconstateerd moet immers worden dat migranten op een aantal terreinen in onze 
samenleving nog een forse achterstand kennen. Deze regionale conferenties zijn opgezet 
en voorbereid in nauwe samenspraak met de regionale/lokale CDA-besturen en ICB's. 

Op 14 maart stond in Amsterdam Zuid Oost het thema: "Interculturaliteit: Onderwijs en 
Toekomstperspectief' centraal. In de middag vond een aantal werkbezoeken plaats aan 
scholen en welzijnsorganisaties. Voor de avond stond een discussiebijeenkomst op het 
programma in het Augustinuscollege. De heer Deetman verzorgde de afsluitende 
conclusies. 
Op 15 april stond in het Provinciehuis in Den Bosch het thema "Kleurrijke wijken als 
opgave en uitdaging" op de agenda, over de concentratie van mensen uit achterstands
groepen (waaronder grote aantallen allochtonen) in de steden en de spanningen die 

37 



daardoor kunnen optreden. 
Het werkgelegenheidsvraagstuk is nader onder de loep genomen op een conferentie in 
Utrecht op 20 april. Oud-minister De Vries verzorgde een van de inleidingen waarin met 
name de vraag centraal stond of de WBEAA wel tot de gewenste effecten leidt. 
In Rotterdam tenslotte stond op 11 mei het overkoepelende begrip "inburgering" centraal. 
De discussie vondt plaats aan de hand van het intercultureel manifest "Wat ons bindt", 
opgesteld door allochtone leden van het CDA-Rotterdam in reactie op 'Nieuwe wegen, 
vaste waarden'. 

De resultaten van deze vier conferenties zijn ingebracht in de discussie over het rapport 
van het Strategisch Beraad. Daarnaast zijn de uitkomsten meegenomen in een landelijke 
ICB-conferentie die enerzijds als afsluiting diende voor deze conferentiecyclus en 
anderzijds als start fungeerde voor activiteiten in de richting van de komende verkiezin
gen. Deze conferentie is begin 1997 gehouden. 

De vormgeving van de politieke integratie van mensen met een andere levensovertuiging 
dient vooral vorm te krijgen op lokaal en regionaal niveau. Ook in 1996 hebben de leden 
van de stuurgroep verscheidene bezoeken gebracht aan (besturen van) kamerkringen om 
een toelichting te geven op doel en werkwijze van het ICB en waar mogelijk een bijdrage 
te leveren aan de werkzaamheden op dit terrein in kamerkring of afdeling. 
Op dit gebied is er een nauwe samenwerking met het Steenkampinstituut. 
In samenwerking met het Steenkampinstituut is het spel 'Samenleven' ontwikkeld. Dit 
spel is gemaakt om op een informele wijze met elkaar in gesprek te komen over het 
samenleven van verschillende culturen in Nederland. 

De stuurgroep is tweemaal bijeen geweest met vertegenwoordigers van de regionale- en 
lokale ICB's om te komen tot een nadere afstemming en coördinatie van activiteiten en 
waar nodig activiteiten terzake te stimuleren. 

Het initiatief is genomen om de "Leidraad migranten" in het kader van 'Politiek dicht bij 
mensen' te actualiseren. Deze leidraad die tips en handreikingen voor afdelingen bevat is 
begin 1997 verschenen. 

Tenslotte heeft de stuurgroep, mede op verzoek van de Tweede Kamerfractie zelf, diverse 
adviezen uitgebracht met betrekking tot het minderhedenvraagstuk. Hierbij is in het 
bijzonder aandacht besteed aan het vraagstuk van de "dubbele nationaliteit". 

Ook in 1996 stond de landelijke stuurgroep onder leiding van drs. D. Ramlal. 

Werkgroep zorg 

Vooruitlopend op een door het Wetenschappelijk Instituut uit te brengen studierapport 
over ouderenbeleid heeft het Partijbestuur van het CDA opdracht gegeven aan een ad-hoc 
werkgroep tot het uitwerken van een korte notitie die de basis kan vormen voor een 
discussie binnen de plaatselijke afdelingen. Om zoveel mogelijk mensen bij deze discussie 
te betrekken is gekozen voor een afbakening van het brede thema tot "Thuiszorg voor 
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ouderen". Een eerste concept voor deze not1t1e is bediscussieerd in een parallelsessie 
tijdens de Partijraad van 23 november 1996. Mede op basis van de reacties uit de deelses
sie is de notitie aangepast en in korte thema's uitgewerkt. Het is de bedoeling om de 
uitkomsten van deze discussie zo mogelijk op de Vo01:jaarspartijraad aan de orde te stellen 
en in ieder geval te betrekken bij de werkzaamheden van de programcommissie. 

De werkgroep stond onder voorzitterschap van drs. J.C. Vreugdenhit 

Werkgroep Ouderenbeleid 

Het partijbestuur heeft op 6 mei 1994 een commissie ingesteld onder leiding van vice
voorzitter mw. Lodders, met als taak het adviseren van partijbestuur en fractie over zaken 
die betrekking hebben op het ouderenbeleid. 

De werkgroep kwam in 1996 een aantal malen bijeen voor reguliere vergaderingen 
waarbij met name actuele thema's op het gebied van ouderenbeleid werden besproken. 
Een van deze bijeenkomsten betrof een bespreking met een vertegenwoordiging van de 
studiecommissie van het Wetenschappelijk instituut van het door de studiecommissie op te 
stellen rapport over ouderenbeleid. Voorts werd aan de Tweede Kamerfractie in het kader 
van de begrotingsbehandeling een advies uitgebracht over door de werkgroep gesignaleer
de aandachtspunten op het gebied van ouderenbeleid. 

In aansluiting op het intiatief van de werkgroep om, in samenwerking met de statenfrac
ties, in de periode tot aan de verkiezingen een aantal regionale conferenties te organise
ren, vonden manifestaties op het gebied van ouderenbeleid plaats in Zuid-Holland, 
Groningen, Brabant en Zeeland. 
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IV Werkgroep Trend- en verkiezingsonderzoek 

In 1996 werd een begin gemaakt met het CDA onderzoekstraject tot aan de verkiezingen 
van 1998. Geconstateerd werd dat er te weinig inzicht was in de samenstelling van het 
electoraat, de bewegingen daarbinnen en het aandeel van het electoraat dat CDA stemt of 
overweegt dit te doen. 
Vanwege de aanwezigheid van bestaand materiaal werd besloten tot een inventarisatie en 
een analyse. Daarbij werd samenwerking gezocht met de vakgroep Politicologie van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Zo versterkte stagiair Friso Fennema het partijbureau. 
Begeleiding van het onderzoekswerk vond plaats door de sector Politiek/Bestuur van het 
CDA secretariaat en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Voorts werd de werk
groep Trend en Kiezersonderzoek heringericht en aangevuld met expertise op het gebied 
van marktonderzoek en trendanalyses. De heer Penders was bereid het voorzitterschap op 
zich te nemen, de heer Schoep werd vice-voorzitter. Het secretariaat werd gevoerd door 
de sector Politiek/Bestuur. De werkgroep rapporteert aan het Dagelijks Bestuur van het 
CDA. 

Werkzaamheden 
De eerste stap was het inventariseren en analyseren van literatuur op het gebied van 
politicologisch onderzoek, politieke marketing en trendanalyses. 
Dit resulteerde in een tweetal analyses: 

de afbakening van het maximaal potentieel electoraat 
priming en framing van politieke thema's. 

De tweede stap was het analyseren van beschikbaar kwantitatief materiaal. Rond iedere 
verkiezing voor de Tweede Kamer wordt in een samenwerkingsverband van faculteiten en 
vakgroepen politicologie het Nationaal Kiezers Onderzoek (NKO) verricht. Voor en na de 
gang naar de stembus worden zo'n 1700 respondenten ondervraagd over hun persoonsken
merken, stemkeus, tweede keus, mening over politieke thema's, etc .. De bestanden van 
het NKO bieden een schat aan informatie en zijn voor politicologen vrij beschikbaar. 
Met behulp van het SPSS pakket werd een 'electorale atlas' vervaardigd van het in 1994 
verrichte NKO en panelonderzoeken uit 1989 en 1994. Daarnaast werd enig aanvullend 
cijfermateriaal benut. Hierdoor werd meer inzicht verkregen in de electorale achtergron
den van het verlies bij de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen. De atlas was in 
juni 1996 gereed en is voorgelegd aan Partijbestuur en Tweede Kamerfractie. Omdat de 
gegevens grotendeels uit 1994 stamden, was de analyse reeds bij het uitkomen enigszins 
gedateerd. 
Twee in het oog springende conclusies waren: 

het vertrek van de niet-religieuze kiezer in 1994, waardoor het verlies groot was in 
de grote steden en onder jongeren 
het gebrek aan inhoudelijke identificatie met het CDA van de kiezer. 

Om een beter inzicht te krijgen in onderliggende maatschappelijke processen organiseerde 
het Wetenschappelijk Instituut een aantal gesprekken met deskundigen op dit gebied. 
Prof.dr. A. Zijderveld (Erasmus Universiteit) en dr. W. de Ridder (Stichting Maatschap
pij en Onderneming) gaven in een aantal gesprekken, o.a. met het Partijbestuur inzicht in 
relevante maatschappelijke trends. 
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Deze gesprekken waren van grote waarde bij het definieren van het vervolg van het 
onderzoekstraject. 

Eveneens van grote waarde waren de reguliere gesprekken met vertegenwoordigers van 
de Konrad Adenauer Stiftung uit het Duitse Sankt Augustin. In een gesprek met de 
werkgroep gaven de heren Gluchowski en Lepschi inzicht in de ervaringen van de KAS. 
Ook vonden enkele waardevolle bilaterale gesprekken plaats. 

Temeer omdat tradionele verhoudingen in het Nederlandse electoraat de laatste decennia 
als gevolg van het proces van ontzuiling zich wijzigden werd het zinvol geoordeeld een 
onderzoek naar de electorale positie van het CDA te verrichten. Op basis van een 
segmentering naar 'lifestyle' zou bepaald moeten worden welke segmenten in de samenle
ving kansrijker voor het CDA-gedachtengoed konden zijn dan andere. Een daaraan 
gekoppelde vraag was met welke thema's het CDA zich het beste ten opzichte van de 
kiezer zou kunnen profileren. 
Na offertes van een drietal onderzoeksbureaus werd besloten dit onderzoek uit te doen 
voeren door bureau Trendbox. CDA-partij en -Tweede Kamerfractie financierden dit 
onderzoek. 
In december presenteerde dit bureau een eerste rapportage. Op basis van een kwantitatie
ve analyse van zijn 'life and living' onderzoek werd een achttal 'homogene' groepen in de 
maatschappij gedefinieerd, waarvan in een viertal het CDA meer dan gemiddeld kansrijk 
is. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens het partij bestuursweekend van januari 1997. 

Evenals in voorgaande jaren nam het CDA (gezamenlijk partij en fractie) in 1996 deel aan 
de 'actualiteitenscanner' van het bureau Interview. 
Dit onderzoek voorziet in een wekelijkse peiling van de kiezersgunst en een uitvoeriger 
vierwekelijkse analyse van electorale bewegingen tussen de politieke partijen en de 
achtergronden daarvan. 
De peilingen voor het CDA schommelden in 1996 rond het verkiezingsresultaat van 1994, 
dat wil zeggen rond de 22 procent. De peilingen bleven in 1996 hoog voor de VVD (rond 
26 procent), terwijl de PvdA langzamerhand enig herstel toonde (van gemiddeld 23 naar 
25 procent). D66 scoorde steeds lager dan de uitslag van de verkiezingen in mei 1994. 
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V Vereniging en Communicatie 

In 1996 is, naast gericht gestuurde publiciteit over vernieuwing van de partijorganisatie en 
verandering van de cultuur, met name ruim aandacht besteed aan het creëren van rust 
rondom het CDA en zijn beelddragers. 

Woordvoering, in- en externe voorlichting 

In de woordvoering ernaar streven namens het Partijbestuur zo exact mogelijk het beleid 
van het CDA uitdragen en toelichten. De Sector V en C voert het woord namens 
partijbestuur, en met name partijvoorzitter Helgers en vice voorzitter Lodders-Elfferich, 
die tevens voorzitter van de Programcommissie is. Regelmatig werden in 1996 door 
middel van persberichten en andere perscontacten de toespraken van de voorzitter en vice 
voorzitter - met succes - onder de aandacht van de media gebracht. 
Sinds het CDA in de oppositie verkeert is het belang van de profilering via de media van 
de partij toegenomen. Er werden meer eigen initiatieven ondernomen. Ook door de 
toegenomen veelheid en verscheidenheid van de media is het samenspel met hen van groot 
belang om juiste keuzes te maken voor een gericht bereik van een zo groot mogelijk 
publiek. Gerichte contacten met de pers verlopen, behalve uiteraard via de woordvoer
der/voorlichter, op verschillende niveaus en via verschillende kanalen. 
De partijvoorzitter als eerste vertegenwoordiger, onderhoudt via informele contacten als 
achtergrondgesprekken, werklunches, discussiebijeenkomsten en recepties voeling met 
journalisten. Dit geldt daarnaast voor de vice-voorzitters en overige Partijbestuursleden. 
Via het verzenden van persberichten, het houden van zinvolle persconferenties, persge
sprekken of -briefings worden journalisten doelgroep- en regionaal gericht op de hoogte 
gesteld van het CDA-nieuws. 

In januari werd de media gemeld Marrie Visser-van Doorn de nieuwe voorzitter werd van 
het CDA-vrouwenberaad. De voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad is door de 
woordvoerder/partijvoorlichter publicitair begeleid. 
De sector besteedde in 1996 veel aandacht aan de discussie over het rapport 'N;euwe 
wegen, vaste waarden' van het Strategisch Beraad. In het voorjaar vonden gesprekken 
plaats met maatschappelijke organisaties zoals o.a. KRO, FNV, VNO-NCW, NRCV en 
met de kerken, waaronder de Bisschoppenconferentie, over het rapport. Na afloop van 
een gesprek met de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vond op I februari 
een gezamenlijke persbriefing plaats. 
Eind april vond er een persconferentie plaats over de resultaten van de partijdiscussie over 
'Nieuwe wegen, vaste waarden'. De aandacht van de media richtte zich vooral op de 
voorstellen met betrekking tot het Wettelijk Minimumloon (WML) . 
Op de tweedaagse Partijraad van 31 mei en 1 juni werden de Tien strategische Keuzen 
vastgesteld. De discussie spitste zich ook daar met name toe op het Wettelijk Minimum
loon (WML). Een en ander kreeg veel publicitaire aandacht. Tevens werd op deze 
Partijraad de Programcommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen geïnstalleerd. De 
werkzaamheden van de Programcommissie worden vanuit de sector publicitair onder
steund. 
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In juli werd het zomernummer van Christen-Democratische Verkenningen over 'familie
en gezinsbeleid' gepresenteerd. Deze presentatie werd vanuit de sector publicitair 
ondersteund. Het themanummer kreeg zeer veel aandacht in de media. 
In 1996 werden de perspresentaties verzorgd van drie Wl-rapporten, te weten 'Waarheid 
en waardigheid; civil society en samenwerking in Europa', 'Publieke Gerechtigheid en de 
Europese Unie' en 'Gaven in overvloed'. 

In september werd het Jaarboek '96-'97 over partijvernieuwing in perscentrum Nieuws
poort gepresenteerd. Met name de bijdrage van partijvoorzitter Helgers werd in de media 
veelvuldig geciteerd. 
In het najaar werd er veelvuldig met de media gecommuniceerd over het Congres en de 
Najaarspartij raad. 
In december werd de Vertrouwenscommissie ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezin
gen geïnstalleerd. Over de instelling van deze commissie werd in de media frequent 
bericht. 

De sector zorgde in 1996 ook voor de persaankondigingen van belangrijke publikaties, 
conferenties en manifestaties van partij en gelieerde organisaties. 
Tevens werd de media middels persberichten in kennis gesteld van de opvattingen van de 
CDA-Eerste Kamerfractie bij belangrijke debatten in de senaat. 
Belangwekkende artikelen en interviews uit de periodieken CD/ Actueel en Christen 
Democratische Verkenningen werden onder de aandacht van de media gebracht. 

In het kader van zendtijd voor politieke partijen verzorgde het CDA in 1996 1 x per 
veertien dagen een uitzending van tien minuten op Radio 5, per 1997 de opiniezender. 
Deze uitzendingen stonden veelal in het teken van actuele politieke thema's. Daarnaast is 
ook aandacht voor partijpolitieke discussies, en belangrijke evenementen van de gelieerde 
organisaties. Luisteronderzoek geeft aan dat zo'n 20.000 mensen regelmatig afstemmen 
op de zendtijd voor politieke partijen. 
TV-uitzendingen in dit kader zijn er circa 40 keer a 3 minuten. Hiervoor worden acht 
verschillende uitzendingen gemaakt, waarin met name de nadruk ligt op de uitstraling van 
zoveel mogelijk CDA-beelddragers op alle niveaus. 

De organisatie van de campagne en een goede campagnestrategie zijn essentieel in de 
strijd om de kiezers. De wisselwerking via de Landelijke Permanente Campagne (LPC) 
zal het draagvlak van de campagnestrategie en -voering moeten ondersteunen en bevorde
ren. 
De sector Vereniging en Communicatie stelt zich als faciliterende instelling in dienst van 
dit proces. Naast intensieve samenwerking met de afdeling Voorlichting van de CDA
Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie en voorlichting van de delegatie in het 
Europees Parlement, behoudt goede samenwerking op het partijbureau met de sectoren 
Politiek/Bestuur en Facilitaire Zaken en de gelieerde organisaties prioriteit. 
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Redactie en Bladmanagement 

CD/Actueel 
1996 was voor CD/Actueel het jaar van de vernieuwing. Met ingang van 1 januari 1996 
werd het opiniemagazine CD/ Actueel samengevoegd met het ledencontactblad CDA 
Krant. Het nieuwe tijdschrift bleef CD/ Actueel heten. 
CD/ Actueel verscheen in 1996 twintigmaal; dertien keer als opiniemagazine voor 
abonnees; zeven keer ging het als ledencontactblad in een soberder uitvoering naar alle 
leden. De omvang van het blad werd uitgebreid naar 32 pagina's. 

De lay-out werd geheel vernieuwd naar een ontwerp van een PR-bureau Optima Forma. 
Grotere toegankelijkheid, overzichtelijkheid en leesbaarheid waren de sleutelwoorden in 
het nieuwe ontwerp. 

Zowel opinie-uitgave als ledencontactblad gingen uit van een geïntegreerde journalistieke 
formule. De vaste rubrieken voor CDJA en CDA-Vrouwenberaad werden opgeheven; de 
partij op alle niveaus en in al zijn geledingen komt aan bod in de uitgaven. 

Ook de inhoud veranderde. In de opinie-uitgave CD/ Actueel kwam meer ruimte voor 
opinievorming en discussie. Geheel nieuw waren de vaste rubrieken 'De regio en Den 
Haag' en het 'CDA en de samenleving'. In deze rubrieken komen regionaleilokale 
vertegenwoordigers c.q. organisaties, wetenschappers en andere deskundigen, maatschap
pelijke en one issue-organisaties aan het woord. Ook verscheen in vrijwel elke uitgave een 
vraaggesprek met een apianonleader van buiten het CDA. Zo verschenen onder meer 
interviews met de PvdA-ideologen Kalma en Tromp, vertrekkend VNO-NCW-voorzitter 
Rinnooy Kan, PvdA-senaatsfractievoorzitter Van den Bergh, GPV-leider Schutte, bisschop 
Muskens en kardinaal Simonis. In het algemeen werd gestreefd bij het zoeken naar 
auteurs en geïnterviewden voor met name de rubrieken 'CDA en de samenleving' en 'De 
regio en Den Haag' buiten de gebaande paden te treden. 

Na een half jaar evalueerde de Redactie de vernieuwingsoperatie. De vernieuwing m,ag 
geslaagd genoemd worden: het blad fungeert steeds meer als ontmoetingsplaats voor alle 
geledingen binnen de partij, de lay out is verbeterd, er zijn vrij veel nieuwe aute,Jrs en 
geïnterviewden, het aantal reacties van lezers is gegroeid, en de actualiteitswaarde is 
blijvend groot. 
Verder kan geconstateerd worden dat het blad met grote regelmaat 'scoort' in de media. 
De interviews met onder meer oud-premier Lubbers, kardinaal Simonis, partijvoorzitter 
Reigers, Herman Wijffels, EU-Commissaris Van den Broek en CDJA-voorzitter Vlot 
leverden veel positieve publiciteit op. 

In 1996 werd in de opinie-uitgave CD/ Actueel veel aandacht besteed aan onderwerpen als 
de problemen in de zorgsector, de toekomst van het onderwijs, de toekomst van het 
publiek omroepbestel, het rapport van de commissie-Van Traa, de toekomst van de 
sociale zekerheid en de Europese Unie. Ook partijvernieuwing en de initiatieven van de 
initiatiefgroep Confrontatie met de toekomst waren regelmatig terugkerende onderwerpen. 
Series werden gewijd aan het belangwekkende CDA-rapport 'Nieuwe wegen, vaste 
waarden' en het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 van het Sociaal Cultureel Planbureau. 
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In elke uitgave van het opiniemagazine werd een zogeheten Euroflits met informatie van 
de CDA-delegatie in het Europees Parlement opgenomen. 

De redactie van het opiniemagazine CD/ Actueel staat onder leiding van J .J. Schipper. 
Secretaris is drs. M. Meijer. 
Aan het eind van 1996 werd besloten tot een uitbreiding en vernieuwing van de Redactie. 
In 1997 zal dit proces worden afgerond. 

Het ledencontactblad CD/ Actueel heeft primair als functie de leden te informeren over 
de standpunten en activiteiten van het CDA. Er is verder veel aandacht voor het CDA als 
vereniging en voor human interest. 
Partijvernieuwing in brede zin en de discussie over het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 
waarden' en de daaruit voortvloeiende Tien strategische keuzen kwamen in 1996 het 
meest aan bod in het ledencontactblad. Daarnaast was er veel aandacht voor ledenwer
ving/ledenzorg, de contributie-actie, de installatie van de Programcommissie en de 
commissie Leidraad-gemeenteprogram. In elke uitgave verscheen een column van 
partijvoorzitter Helgers en ging fractievoorzitter Heerma in gesprek met leden van 
(beroeps)groepen. Zo ging hij in het oktobernummer in gesprek met leden van het 
Nationaal Comité Drugsoverlast. 
Nieuwe elementen in het ledencontactblad waren de rubriek Eerste Kamer (met standpun
ten van de CDA-fractie over belangrijke in de Eerste Kamer behandelde onderwerpen ) en 
het Paspoort nieuw lid. 
In het februarinummer werd een katern met informatie over alle landelijke CDA-vertegen
woordigers en -medewerkers opgenomen. 
In het voorjaar 1996 verschenen katernen met de Tien strategische Keuzen en het 
Slotdocument Strategisch Beraad. 
Het ledencontactblad wordt gemaakt door een Begeleidingscommissie die onder leiding 
staat van mevrouw drs. R. Meines-Westra (hoofd Sector Vereniging en Communicatie). 

Redactieraad 
De Redactieraad kwam in 1996 eenmaal bijeen. In deze vergadering evalueerde de Raad 
de samenvoeging van CD/ Actueel en de CDA Krant tot het nieuwe blad CD/ Actueel. 
De Raad achtte de fusie geslaagd: de kwaliteit van zowel de opinie-uitgaven als de 
ledennummers is verbeterd. Met name de geïntegreerde communicatie en het opheffen van 
de aparte rubrieken voor CDJA en CDA-Vrouwenberaad juicht de Raad toe. 
Voor wat betreft het opinieblad benadrukte de Redactieraad het belang van een initiërende 
rol van de redactie bij het op de politieke agenda zetten van onderwerpen, en de noodzaak 
gedurfde en moedige standpunten van apinionleaders van binnen en buiten de partij in het 
blad op te nemen. 
De standpunten van de Redactieraad werden neergelegd in een schriftelijk advies waarvan 
het Partijbestuur op 2 december kennisnam. Het Partijbestuur bleek evenals de Raad 
tevreden over de vernieuwingsoperatie. 

De Redactieraad stond ook in 1996 onder leiding van mr. drs. E.C.M. Wagemakers. 
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CDA-Jaarboek 1996-1997 
Op 26 september werd in perscentrum Nieuwspoort het CDA-Jaarboek 1996-1997 over 
partijvernieuwing gepresenteerd. Partijvoorzitter Helgers ging tijdens de presentatie in 
discussie met een viertal forumleden en met joumalisten in discussie over diverse aspecten 
van partijvemieuwing. De forumleden waren: dr. W.J. de Ridder (directeur Stichting 
Maatschappij en Onderneming), mw. M. Visser-Van Doom (voorzitter CDA-Vrouwenbe
raad), N. van Mourik (hoofd Bestuurszaken gemeente Den Haag) en dr. R. Koole 
(universitair hoofddocent Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden). 

Bij dit vijfde jaarboek werd door de redactie gekozen voor een vernieuwde opzet. 
Artikelen over politieke en maatschappelijke thema's waar een vernieuwend CDA zich op 
kan profileren zoals gedoogbeleid, gezinsbeleid, het publieke omroepbestel, participatie en 
nieuwe armoede, werden afgewisseld met interviews met onder meer SP-fractievoorzitter 
Marijnissen, IKON-programmamaker Grimbergen, directeur Troost van Arbeidsvoorzie
. ning Nederland over facetten van partij vernieuwing. 
Partijvoorzitter Helgers ging in een artikel uitgebreid in op vier aspecten van vernieu
wing: de boodschap, de boodschappers, de ledenorganisatie en de verkoop. En Korten
horst en Ross, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Werkgroep Politieke 
partij-nieuwe stijl vertelden over de taak en de werkzaamheden van hun werkgroep 

Een vooruitblik op de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen van 1998 ontbrak 
natuurlijk niet. De Rotterdamse wethouder Van der Tak en oud-wethouder Smit gingen in 
op de voor het CDA belangrijkste thema's bij de gemeenteraadsverkiezingen en voorzitter 
Tineke Lodders-Elfferich van de Programcommissie lichtte een tipje van de sluier op over 
het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Het jaarboek werd afgesloten met een groepsgesprek tussen een aantal actieve CDA-ers 
over de vraag in hoeverre de partijvernieuwing geslaagd is. 

In de media trok het CDA-Jaarboek de aandacht, met name uit het artikel van partijvoor
zitter Helgers werd veelvuldig geciteerd. 

Gezien het belang van het onderwerp partijvernieuwing en om de verspreiding te 
optimaliseren werd het CDA-Jaarboek naar alle abonnees van CD/ Actueel gezonden. 

De redactie van het CDA-Jaarboek bestond uit drs. L. Bolsius, drs. G. Groenenwijk, mr. 
drs. L. Jongsma, E.J. Mathies, drs. R.A. Meines-Westra, drs. M.C.B. Meijer en mr. 
B.M.J. Pauw. 

Produktie overige periodieken en publikaties 

In 1996 verschenen er elf uitgaven van het maandblad Christen Democratische Verkennin
gen. Van dit blad werd de eindredactie en de productie verzorgd. 

In 1996 verschenen er vier uitgaven van het kwartaaltijdschrift Vrouw en Politiek van het 
CDA-Vrouwenberaad. Van dit tijdschrift werd produktie verzorgd. 
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Verder werd de productie verzorgd van folders, brochures en rapporten van partij en 
gelieerde organisaties. 

Voor publilmties van partij en gelieerde organisaties werden offertes aangevraagd en 
beoordeeld en drukopdrachten verstrekt. 

Bladmanagament 

Bladmanagement houdt zich bezig met de planning en begeleiding van de produktie van 
CDA-uitgaven, werving en beheer van abonnementen, promotie van bladen en adverten
tie-acquisitie. 

Aantal abonnees per december 1996 

CD/Actueel (opinie-uitgave) 5.352 

CD/ Actueel (ledennummer) 

Christen Democratische Verkenningen 909 

Service-abonnement 505 

In 1996 waren er 25 abonnees op de gesproken versie van CD/ Actueel. De christelijke 
bibliotheek voor aangepaste lectuur en informatie in Ermelo droeg hier zorg voor. 

Promotie periodieken 

CD/Actueel 
De opinie- en ledenuitgave CD/ Actueel werden tijdens belangrijke bijeenkomsten van het 
CDA en de gelieerde organisaties onder de aandacht van de bezoekers/deelnemers 
gebracht. 
Tijdens de conferentie 'Confrontatie met de toekomst' op 3 februari in Nijmegen werd 
een abonnement met een speciale actieprijs van f 35,- aangeboden aan de deelnemers. 
Verder lag het blad op de regionale conferenties in het kader van 'Nieuwe wegen, vaste 
waarden. 
Nieuw was de aanwezigheid van CD/ Actueel op het Flevo Totaal Festival in Eindhoven 
in augustus en op de Ouderenbeurs in Utrecht in september. 

CDA-Jaarboek 1996-1997 
Het CDA-Jaarboek 1996-1997 werd in plaats van een regulier nummer van CD/Actueel 
naar alle abonnees op het opinieblad CD/ Actueel gezonden. 
Het CDA-Jaarboek 1996-1997 werd tegen de speciale prijs van f 15,- aangeboden aan de 
bezoekers van het CDA-congres op 28 september in Nijmegen. 
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Christen Democratische Verkenningen 
Reguliere nummers van Christen Democratische Verkenningen werden aangeboden aan 
onder andere bezoekers van de conferentie Confrontatie met de toekomst op 1 februari in 
Nijmegen, en de regionale conferenties in kader van 'Nieuwe wegen, vaste waarden'. 
Het meinummer van CDV bevatte o.a. een artikel van oud-minister Kooijmans. Voor dit 
nummer werd een advertentie op de Podiumpagina in Trouw geplaatst. 
Ook voor het zomernummer met als thema familie- en gezinsbeleid werd een advertentie 
op de Podiumpagina van Trouw gezet. 
In de afgelopen zomer zijn instanties en personen gemaild naar aanleiding van dat 
themanummer over gezinsbeleid. 
Het blad Christen Democratische Verkenningen is aangeboden tijdens het Flevo Totaal 
Festival in Eindhoven. 
Aan alle aanvragers (niet abonnees) van het zomernummer Christen Democratische 
Verkenningen werd het aanbod gedaan dat tegenover een abonnement op CDV het in 
december verschenen WI-rapport over Familie- en gezinsbeleid gratis toegezonden zou 
worden. 

Advertenties 
De advertentie-acquisitie voor het ledencontactblad CD/ Actueel was in handen van de 
Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij. Voor het opinieblad was de acquisitie in handen van 
de Sector Vereniging en Communicatie. 
De betaalde advertenties brachten in 1996 op: f 28.864,-, 
Het CDA-Jaarboek is uitgegeven door Sdu Koninginnegracht. Het jaarboek werd voor 
een totaalbedrag van f 15.000,-. door zes bedrijven gesponsord. 
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Permanente campagne 

Het CDA voerde ook in 1996 permanent campagne. Dat betekent tussen de verkiezings
campagnes door voortdurend positief aandacht vragen en trekken voor het CDA en zijn 
vertegenwoordigers met gerichte activiteiten die onderdeel uitmaken van een communi
catieplan. Doelstellingen daarbij zijn: 
1) het imago van het CDA als politieke beweging zo positief mogelijk beïnvloeden; 
2) aanhang winnen voor de politieke overtuiging van het CDA; 
3) eenheid tot uitdrukking brengen in zakelijke visuele en audio-visuele presentatie. 
Een voortdurend alert zijn, antennes uitzetten om te peilen wat er leeft en 
zonodig daarop inspelen of beleid bijstellen. 
Daarom was er in 1996 regelmatig overleg met regionale campagneleiders, communicatie
coördinatoren en regiovoorlichters. Permanent in contact staan met de media is daarbij 
een 'must' teneinde alle mogelijkheden voor positieve berichtgeving over het CDA te 
benutten. Bijeenkomsten als manifestaties en beurzen, de Partijraad, het Congres zijn bij 
uitstek communicatieplatforms voor positieve beïnvloeding van de publieke opinie. Tevens 
dient ook de ontwikkeling van foldermateriaal, sluitzegels en ander strooimateriaal de 
identiteit en het imago van het CDA te ondersteunen. 
Hier is door de sector in 1996 hard aan gewerkt. 

Externe advertenties 
Het CDA plaatste in 1996 advertenties in onder meer de Studentenalmanak van de Vrije 
Universiteit, de Seniorenkrant in de gemeente Utrecht, de seniorenpagina in de PCM
bladen Trouw, Volkskrant en Parool, en het programmaboekje van de 55+-Beurs. 

Ledenzorg 
Ten opzichte van het voorgaande jaar is het ledenaantal gedaald. Het totaal aantal leden 
over 1996 is 91.000. Het aantal nieuwe leden is 1.947. Dit is een kleine daling ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal opzeggingen is 6.609. Dit is lager dan in 
1995. 

In 1996 zijn 3.175 ex-leden schriftelijk benaderd door de partijvoorzitter om hun 
beslissing te heroverwegen. 59 (1 ,86%) mensen hebben gereageerd en 38 mensen hebben 
zich opnieuw aangemeld als lid. 

In 1996 is een conditietest ontwikkeld voor Afdelingen om het eigen functioneren te 
toetsen. Door middel van deze test kan op een speelse manier een zelfdiagnose van de 
Afdeling worden gemaakt om te zien of de leden en aspirantleden wel voldoende 
mogelijkheden hebben binnen de Afdeling. 

Op 23 november 1996 (Partijraad) ging de ledenwerfactie 'Steun een sterk CDA' van 
start. De actie zal doorlopen tot de Partijraad op 24 mei 1997. De actie heeft als doel om 
2000 nieuwe leden te winnen, dit betekent gemiddeld drie nieuwe leden per Afdeling. 
Alle Afdelingen ontvingen de week na de start van de actie een ledenwerfpakket met 
daarin: een brief van Hans Helgers, 100 ledenwerffolders, 2 werkboeken, 100 sluitzegels 
en advertentieprints. Tevens werd informatie over de actie in CD/ Actueel en op Internet 
gegeven. 
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Contributie-inning 
De ontvangen contributie over 1996 is Mfl. 7 ,830. Dit is een daling ten opzichte van 
1995. Het aantal betalende leden is 82.761, dit aantal is lager dan het voorgaande jaar. 
De gemiddelde contributie per betalend lid is gestegen en is voor 1996 f 93,38. 

Huisstijl 
In 1996 zijn verscheidene producties van het CDA uitgebracht. Voor de huisstijl was het 
soms nodig een wijziging aan te brengen om de eenheid te waarborgen. 
Ook bij geheel nieuwe uitingen, werd met de huisstijlbewaker overleg gepleegd. 

Nieuwe media 
Op 1 februari 1996 is het CDA begonnen met een presentatie op het Internet. Dagelijks 
worden actueel nieuws en standpunten uit de Tweede en Eerste Kamer, het Europees 
Parlement en de partij gepresenteerd. De CDA-homepage, dit is de toegangspagina van de 
CDA-presentatie op Internet, wist in de maanden februari tot en met december 1996 een 
groeiend aantal bezoekers te trekken. De eerste maand trok de homepage 700 bezoekers. 
Aan het eind van het jaar waren dit er 2750 per maand. 
Om een snelle communicatie met de Provinciale Afdelingen te bevorderen is de electroni
sche post via Memocom per 1 december 1996 komen te vervallen. Voorbereidingen zijn 
getroffen om de elektronische post in 1997 via Internet (e-mail) te laten verlopen. 

Bibliotheek en documentatie 
Per 1 januari 1996 is de afdeling bibliotheek en documentatie ondergebracht bij de sector 
Vereniging en Communicatie. Zowel van binnen als van buiten de partij was er grote 
vraag naar specifieke informatie over het CDA. In 1996 werden ruim 900 informatie
aanvragen via de afdeling documentatie verwerkt. Elk kwartaal is verslag uitgebracht aan 
het DB met betrekking tot het aantal en aard van de informatieverzoeken. 

Verenigingsconsulenten 
Op 1 januari 1996 waren er in totaal 19 Verenigingsconsulenten benoemd. Eind 1996 zijn 
er vijf vacatures ontstaan. 
Op 9 februari en 1 november zijn er landelijke informatie-bijeenkomsten gehouden. 
Tijdens deze twee bijeenkomsten stond ledenwerving centraal en tevens werd de stand van 
zaken besproken van de werkzaamheden van de Verenigingsconsulenten. Het doel van 
deze bijeenkomsten is ervaringen uitwisselen. 
Een speciale taak hadden de Verenigingsconsulenten na de start van de landelijke 
ledenwerfactie 'Steun een sterk CDA'. ledere maand wordt door de Verenigingsconsulen
ten verslag uitgebracht. 

Bezoeken afdelingsvoorzitters 
Ruim 400 voorzitters van de gemeentelijke CDA-afdelingen, 637, hebben gehoor gegeven 
aan de uitnodiging van de partijvoorzitter, een bezoek aan 'Den Haag' te brengen. Het 
doel van deze bijeenkomsten is de onderlinge band te verstevigen via gedachtenuitwisse
ling, de afstand tussen de basis en 'Den Haag' te verkleinen en onderlinge bespreking van 
informatie en ideeën. 
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's Morgens ging men na een rondleiding op het Partijbureau twee uur in discussie met de 
partijvoorzitter. Iedere deelnemer kreeg hiervan een verslag thuisgestuurd. 's Middags 
werd een bezoek aan de CDA-fractie gebracht, met als vast agendapunt een gesprek met 
twee wisselende kamerleden. De sectorleden van Vereniging en Communicatie begeleid
den al deze bezoeken. 
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Vl. Facilitaire Zaken 

Financiële Administratie 

In de loop van 1996 is bij alle Kamerkringen het financiële softwarepakket Saturnus 
geïnstalleerd. Daarmee hanteren de Kamerkringen een boekhoudprogramma en rekening
schema, dat gelijk is aan die van het CDA-secretariaat. 
Om deze operatie, die wil voorzien in een verdere verbetering van het financieel beheer, 
een goede follow-up te laten krijgen is vanuit de Financiële Administratie van het 
landelijk secretariaat support beschikbaar gesteld in de vorm van telefonische helpdesk 
en/ of persoonlijke begeleiding. 

De door de afdelingen gewenste uitbreiding van faciliteiten m.b.t. het compensabel stelsel 
is inmiddels gerealiseerd. Voor 1997 mag dan ook een toename van het aantal deelnemen
de afdelingen worden verwacht. Voor verdere promotie van het stelsel zal in sa
menwerking met de Provinciale Afdelingpenningmeesters een aantal bijeenkomsten voor 
de plaatselijke afdelingen worden georganiseerd. 

Ledenadministratie 

In het kader van kwaliteitszorg en efficiency zal voortdurend moeten worden getoetst of 
de huidige werkwijze van de ledenadministratie voldoet aan de verwachtingen. 
Hiertoe is eind 1996 een intern onderzoek afgerond. Mede op basis van de hieruitvoort
vloeiende conclusies zijn de contractonderhandelingen met AddComm (voorheen SMRA) 
gevoerd. 

Contributiebeheer 

De contributieregeling die per afgelopen peildatum is ingegaan heeft dit jaar de eerste 
resultaten laten zien. Veronderstelde beïnvloedingsfactoren zijn geanalyseerd: 
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negatieve consequenties van procentuele verdeling zonder vaste afdracht per 
geregistreerd lid door de afdelingen zijn niet zichtbaar geworden; 
de invoering van een bodembijdrage heeft niet geresulteerd in een "weglek" uit de 
.S.. f 66,00 categorie; 
het herzien van de staffel in de hogere inkomensgroepen heeft nauwelijks bijgedra
gen aan een verhoogde contributiebijdrage in de hoogste categorie. 



Databeheer 

Het Kamerkring Administratie Systeem, kortweg aangeduid met KAS functioneert tot 
dusver op het niveau waarvoor het bedoeld is. Bij de Kamerkringen dus. 
Tot dusver is niet gebleken dat op afdelingsniveau behoefte bestaat aan een dergelijke 
faciliteit. 
Wel wordt binnen het CDA-huis KAS gebruikt door een aantal organisaties. 
Regernatig zal getoetst moeten worden of het systeem voldoet of dat aanpassing c.q. 
uitbreiding moet plaatsvinden. 
In oktober 1996 is een werkgroep ingesteld met als opdracht te komen tot het opzetten en 
van een zgn. Databank. Met AddComm wordt onderzocht of een opzet Databank binnen 
de technische mogelijkheden van KAS kan worden gerealiseerd. 
Doelstelling is de Databank in eerste opzet in het voorjaar van 1997 operationeel te 
hebben. 

Automatisering 

Eerder is al eens vastgesteld dat het huidige besturingssysteem onder de hele automatise
ring, het zgn. MS-Dos, op termijn gaat verdwijnen, zodat een overstap naar het systeem 
Windows onvermijdelijk is. De praktijk van nu geeft echter steeds vaker aan dat de 
huidige capaciteit van de totaalserver ontoereikend is om op de zich ontwikkelende 
behoefte te kunnen inspelen. 
Dit betekent dat in 1997 een keuze gemaakt moet worden of de huidige server moet 
worden verzwaard waardoor weer enige rek in capaciteit wordt gecreëerd ofwel dat 
besloten wordt tot een versnelde overstap naar het nieuwe systeem Windows. Daartoe 
wordt het automatiseringsplan geactualiseerd. 

De toepassing van Internet werd verder gefaciliteerd. Een moeiteloos Internet-traject zal 
ook in de campagne van belang blijken. 

Evenementen 

In nauwe samenwerking met de sector Vereniging en Communicatie, de sector Politiek
Bestuur en met de Gelieerde Organisaties zijn de reguliere partijpolitieke discussies, de 
permanente campagne en themadiscussies logistiek begeleid en ondersteund. 

De planning van grotere evenementen en projecten is geconcentreerd op één punt zodat 
een evenwichtiger verdeling is ontstaan en wordt voorkomen dat meerdere activiteiten op 
één en dezelfde dag plaatsvinden. De afdeling Evenementen heeft de coördinatie hiervan 
en vervaardigt jaarlijks een activiteitenkalender waar alle activiteiten overzichtelijk en 
inzichtelijk staan weergegeven. 
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Personeel 

In het jaarverslag 1995 is ook stilgestaan bij de teruglopende inkomsten, met name als 
gevolg van de lagere contributieontvangsten, die hebben geleid tot een verdere bezinning 
op de financiële huishouding van de partij. De daarop gebaseerde Kerntakennotitie 
voorziet in een fors neerwaarts bijgestelde meeljarenraming waarmee de Partijraad heeft 
ingestemd. Het bleek daarbij onvermijdelijk om voor de langere termijn ook op de toch al 
krap bemeten personeelsbudgetten te bezuinigen. 
Daarnaast bevat de notitie een voorstel tot herinrichting van de bureauorganisatie; die is 
per januari 1996 geïmplementeerd. 

Op het Secretariaat hebben ook in 1996 diverse personele WIJZigmgen plaatsgevonden. 
Marlska Jansen en Renate Ypma hebben de dienst bij het Partijbureau verlaten. Daarnaast 
vertrokken Els Jansen en Nelly Marey van het Steenkampinstituut naar respectievelijk de 
Bestuurdersvereniging en het Secretariaat. Sandra Hek verruilde het Secretariaat voor het 
Steenkampinstituut, terwijl Jenny van Kampen van de Bestuurdersvereniging naar het 
Secretariaat verhuisde. 
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VIl Strategisch Beraad 

Het rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' werd op 8 november 1995 gepresenteerd. 
Het document trok brede belangstelling en kreeg een positief onthaal. Na de presentatie 
van het rapport was het woord aan de partij. Op afdelings- en kamerkringniveau is 
intensief van gedachten gewisseld over de gedachtegang van het rapport. De discussies, 
waarbij velen betrokken waren en waarbij niet zelden ook door verschillende CDA
afdelingen werd samengewerkt, leidden tot een hoge respons aan reacties. Naast de 
gesprekken op plaatselijk, regionaal en kamerkringniveau zijn er in samenwerking met 
kamerkringen op diverse plaatsen conferenties georganiseerd over centrale thema's uit 
'Nieuwe wegen, vaset waarden': in Noord-Brabant over 'stad en platteland in balans', in 
Zuid-Holland over 'participatie door iedereen', in Limburg over 'modern gezinsbeleid', in 
Twente over 'Naar een veiliger samenleving' en in Groningen/Drenthe over 'Participatie 
door iedereen in een duurzame samenleving'. Voorts werden door het Dagelijks Bestuur, 
in samenwerking met de fracties uit de Tweede en Eerste Kamer en het Europees 
Parlement en het Wetenschappelijk Instituut gesprekken gehouden met diverse maatschap
pelijke organisaties. De binnengekomen reacties werden geïnventariseerd en besproken 
met het CDA-partijbestuur op 27 april 1996. Op basis van deze bespreking werd aan de 
Partijraad, die bijeenkwam op 31 mei en 1 juni 1996, de volgende stukken voorgelegd: 
- het Slotdocument Strategisch Beraad. Dit document bevatte richtinggevende uitspraken 
aan de hand van de tien strategische keuzen die aan eht einde van 'Nieuwe wegen, vaste 
waarden' zijn vermeld. In grote lijnen werd het document overgenomen. De discussie 
spitste zich, nadat daarover in de pers reeds veel was geschreven, vooral toe op vragen 
rondom het wettelijke minimumloon en de gedoogcultuur, in het bijzonder ten aanzien 
van drugs. Met de aanvaarding van dit document en een resolutie werd de discussie over 
het rapport van het Strategisch Beraad afgerond. De resultaten zijn met name van belang 
voor de CDA-programcommissie die het verkiezingsprogramma voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1998 voorbereidt. De tekst van het slotdocument is integraal 
opgenomen in het ledennummer van CD/Actueel van 29 juni. 
- een bijlage bij dit slotdocument, waarin de meest gestelde vragen werden opgesomd en 
beantwoord. 
- een samenvattende inventarisatie-notitie van de ontvangen reacties. 
Met de besluitvorming door de Partijraad kwam een einde aan een lang proces van 
meningsvorming waaraan door velen werd deelgenomen. De intensieve discussie in en 
buiten partijverband demonstreerde de vitaliteit van de christen-democratie als politieke 
stroming. Met de vaststelling van Nieuwe wegen, vaste waarden is opnieuw een funda
ment gelegd voor een politieke toekomstvisie van het CDA. De opdracht is nu de 
uitgezette lijn uit te werken, te verdiepen en om te zetten in concrete beleidsstappen. 
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VIII. Programcommissie 

Tijdens de Partijraad van 31 mei en 1 juni werd de Commissie geïnstalleerd die tot taak 
heeft het Verkiezingsprogram 1998-2002 in concept voor te bereiden. 
De commissie, die voorgezeten wordt door mw. P.C. Lodders-Elfferich is als volgt 
samengesteld. 

Samenstelling Programcommissie 

Mw. mr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter), Mook 
Drs. P.L.B.A. van Geel (vice-voorzitter), Helmond 
Mr. J.J.A.M. van Gennip (secretaris), Den Haag 
Mw. prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc, Koudekerk ald Rijn 
L. Bikker, Rotterdam 
Drs. S. Buijs, Goes 
Mr. J.P.H. Donner, Den Haag 
Mw. A.A.E. Goijert, Amsterdam 
Drs. M. Hulsegge, De Bilt 
Mr. K.L.R. Ho Ten Soeng, Alkmaar 
Ir. J.T.G.M. Kooien, EU 
Mw. M. van den Muijsenbergh, Vught 
Mw. G.R. Peetoom, Groningen 
prof. dr. H.A.A. Verbon, Tilburg 
drs. J. de Vries, Amersfoort 

adviseur: 
* Prof. mr. F .H.J .J. Anctriessen 
* Mr. E.J. Rongen 
* drs. E. Heerma 
* J.J.M. Helgers 
* prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin 
* Inhoudelijke ondersteuning vindt plaats vanuit het Wetenschappelijk Instituut. 
* Organisatorische ondersteuning vindt plaats vanuit de sector Politiek/Bestuur. 

Het Manifest "Nieuwe Wegen Vaste Waarden" en de daaraan verbonden besluitvorming 
van de Partijraad vormt het uitgangspunt voor het werk van de Programcommissie. Daar 
waar het Manifest een tijdshorizon heeft van 15 jaar, zal bepaald moeten worden bij 
welke beleidsvoornemens al in de eerste vier jaar van deze termijn concrete actiew 
ondernomen wordt. Andere beleidsvoornemens van het Manifest zullen nader uitgewerkt 
moeten worden. 

In 1996 vergaderde de Programcommissie vier maal. 
De per thema ingestelde subwerkgroepen startten met een grondige verkenning van de 
materie. 
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IX Leidraad Gemeenteprogram 1998 - 2002 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart 1998 is in september 1996 de 
commissie Leidraad Gemeenteprogram 1998 - 2002 van sta.rt gegaan. De commissie is 
ingesteld door het Partijbestuur. De opdracht van de commissie is een leidraad voor de 
gemeentelijke afdelingen te schrijven, dat door de afdelingen kan worden gebruikt bij de 
opstelling van het eigen lokaal verkiezingsprogramma. De commissie staat onder leiding 
van drs. C.J.G.M. de Vet, burgemeester van Prinsenbeek. De publicatie wordt een 
coproductie van het CDA-Secretariaat en de CDA-bestuurdersvereniging. 
(N.B.: De werkzaamheden van de commissie hebben inmiddels geleid tot het opstellen van 
een leidraad, getiteld: 'Lokaal Appèl'.) 
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X. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

Het jaarverslag van het Wetenschappelijk Instituut volgt in een nazending. 

58 



XI Steenkampinstituut 

1996 was voor het Steenkampinstituut een jaar van verdere bezinning op zijn positie. 
Verandering van koers was het gevolg. Aan de hand van het Actieprogramma 1996 
'Toerusten voor morgen, visie op scholing, training en kwaliteit' werd een begin gemaakt 
met vernieuwing in het Scholingswerk. 
Het Actieprogramma kreeg bewust de titel 'Toerusten voor morgen' mee. Het is niet 
alleen voor 1996 bedoeld maar het is/heeft ook een visie naar de 21 ste eeuw. 
Tijden veranderen, de samenleving verandert; dat betekent dat cultuurverandering bij 
politieke partijen noodzakelijk is. Het SI heeft hierbij een voortrekkersrol binnen de 
partij. De in 1995 ingezette veranderingstrajecten in het CDA - reorganisatie van de partij 
- kregen in 1996 vorm. Er werd ingezet op het realiseren van gedragsverandering op 
zowel nationaal, kamerkring als afdelingsniveau. Problemen rondom het organiseren met 
vrijwilligers, waar politieke partijen bijna volledig op drijven, werden steeds duidelijker 
ervaren. Dit zijn processen die intensieve ondersteuning/begeleiding van het kader op alle 
niveaus binnen de partij vereisen. 
Het SI kreeg een belangrijke rol toebedeeld bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van 
de bevindingen van de werkgroep 'Politieke Partij Nieuwe Stijl'. 
1996 was ook het jaar van 10 jaar CDA-Kaderschool. Het CDA is nog steeds Nederlands 
enige politieke partij die deze nieuwe vorm van politieke opleiding in zijn scholingsaan
bod heeft. 
Daarnaast heeft het SI activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd voor politici uit landelijke, 
gemeentelijke en provinciale politiek, en voor politici van zusterpartijen elders in Europa. 
Deze activiteiten hadden tot doel de betrokkenen te ondersteunen en te bekwamen om als 
herkenbaar christen-democraat te functioneren en de vertaalslag te kunnen maken tussen 
het christen-democratisch gedachtengoed en de politieke werkelijkheid van alle dag. 
Het ontwikkelen en uitvoeren van specifieke trainingen en opleidingen voor leden kreeg 
eveneens aandacht. Instrumenten zijn in ontwikkeling die ingezet kunnen worden bij 
werving, selectie en begeleiding van politici zowel bij hun huidig functioneren als bij de 
loopbaanplanning en vertrek uit de politiek. Binnen het hele aanbod kreeg de christen
democratische achtergrond een sterk accent. 

Landelijke activiteiten 
Vanuit christen-democratische viste traint en schoolt het SI CDA-leden, CDA-kader en 
sympathisanten vanuit de christelijk sociale traditie. Het gaat hierbij om toerusting van het 
CDA opdat haar vertegenwoordigers zelfbewust met politieke vragen om kunnen gaan. 
Vanuit christelijke inspiratie wordt gewerkt aan een brede maatschappelijke inbreng en 
een breed draagvlak. Dit is nodig voor de continuïteit, maar vooral ook om de effectivi
teit van de politieke boodschap die we wensen uit te dragen in een parlementaire 
democratie. 

CDA-Kaderschoolleergang 1995 - 1996 
Het CDA heeft 'voortrekkers' nodig op een breed vlak. De Kaderschool is daarvoor de 
faciliterende instelling. Hier worden christen-democratische inspiratie en politiek bestuur
lijk vakmanschap indringend behandeld. Aan de leergang 1995 - 1996 namen 28 studenten 
deel. Ideologie en praktijk werd door hen op intensieve wijze bestudeerd. Met het 
schrijven van een scriptie, artikel of verhandeling werd de leergang afgerond. 
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Tijdens het plenaire gedeelte van de CDA-Partijraad op vrijdag 31 mei vond door hen een 
presentatie plaats. Per afstudeerproject werd een 'prikkelende' bewering door de auteur 
geponeerd. Het was de eerste keer dat Kaderschoolstudenten zich op deze manier aan de 
partij konden presenteren. 

Een vijftiental studenten heeft de Kaderschool afgesloten met het inleveren van een 
scriptie. Zij ontvingen later tijdens een besloten bijeenkomst het getuigschrift uit handen 
van Herman Kaiser, vice-voorzitter van het Steenkampinstituut. 

De afgestudeerden gaan met de pas verworven kennis een steentje bijdragen aan de 
discussies binnen het CDA. Enkele van hen gaan in overleg met het partijbestuur in de 
loop van 1997 een CDA-Congres organiseren over globalisering. 

Extra aandacht was er vo9r de opening van de Kaderschoolleergang 1996-1997, het was 
namelijk alweer de lüe leergang van de CDA-Kaderschool. Op zaterdag 7 september 
werd de leergang geopend met een ideologisch getint debat over de toekomst van Europa: 
"Om wat voor een Europa gaat het u?". Aan de hand van stellingen uit het op 2 septem
ber 1996 door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA gepubliceerde rapport 
''Publieke Gerechtigheid en de Europese Unie' debatteerden onder leiding van Hans 
Borstlap de Europarlementariërs Piet Dankert (PvdA), Wijsenbeek (VVD) en Arie 
Oostlander (CDA) over de vraag "Om wat voor een Europa gaat het u?". Mede doordat 
tijdens het debat de zaal gelegenheid kreeg te reageren op de bovengenoemde stellingen 
werd het een interessante ochtend, in de bossen bij het SBI in Doorn waar 37 enthousiaste 
Kaderschoolstudenten aan de leergang begonnen. Acht van hen zijn werkzaam in het 
Europees Parlement, zij volgen de Kaderschool vanuit Brussel. 

Kaderopleiding 1996 'Vrouwen in beeld' 
Deze leergang was bedoeld voor vrouwen die zichtbaar willen zijn in bestuurlijke en 
politieke functies. Voor deze doelgroep is gekozen omdat de participatie van vrouwen in 
de politiek groeit, maar niet zo snel dat gelijke participatie van vrouwen en mannen in de 
politiek in het jaar 2000 is gerealiseerd. Zeker niet als er geen activiteiten ontplooid 
worden om die groei te stimuleren. Het CDA heeft evenals het Kabinet gekozen voor 113 
deel vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Het is noodzakelijk dat 
vrouwen èn mannen op gelijkwaardige wijze deelnemen aan politiek. Het CDA wil de 
deelname van vrouwen aan politiek stimuleren. 

Negentien deelnemers schreven in en volgden van 10 september t/m 3 december 1996 
deze Kaderopleiding. Het SI heeft niet alleen CDA-vrouwen uitgenodigd deel te nemen 
aan deze Kaderopleiding maar gaf ook aan verschillende maatschappelijke vrouwenorgani
saties de gelegenheid in te schrijven. 

Train de Trainers 
In het kader van de professionalisering van christen-democratische trainers organiseerde 
het SI in 1996 twee trainingsdagen onder het motto: Train de Trainers. 
Onderdelen van deze training waren hoe je een cursus opzet of geeft. Doelgroepsegmenta
tie zodat je weet welke cursist bij een bepaalde cursus past. Wat cursisten moeten weten 
en hoe je dat op een boeiende manier over kunt brengen. Ter ondersteuning ontwikkelde 
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het SI een trainershandboek voor christen-democratische trainers. 
De eerste sessie van deze training waaraan 30 mensen deelnamen vond plaats bij het SBI 
in Doom op 11 mei, de tweede sessie was op 12 oktober 1996. 

Zomercursus 1996 
Zaterdag 15 juni bogen 85 CDA'ers zich tijdens een invitatieconferentie over de 'Onder
stromen' in het CDA. Christen-democraten participeren vanuit verschillende confessionele 
tradities. De conferentie was een verkenning naar wat ons ten dieptste verbindt, beweegt 
en verder brengt: culturele plurifonniteit als geschenk en risico. Een conferentie geheel 
nieuw van opzet. Drie kringen: de buitenkring (deelnemers aan de conferentie), de 
binnenkring (sleutelfiguren die hun persoonlijke visie en ervaringen vertelden), een 
tweegesprek en een Kringgesprek vormden de ingrediënten van deze boeiende dag. 

Scholingsdag 1996 
Zaterdag 22 juni 1996 kwamen 55 leden van Scholingscommissies, Curatorium en Staf bij 
het SBI in Doom bijeen. Doel van deze dag: ervaringen uitwisselen, introductie nieuwe 
didactische werkvormen; de presentatie van de nieuwe voorlichtingsfilm 'Dit is het CDA', 
een politieke beweging met een eigen gezicht' waarvoor het SI een Gespreksleidraad 
ontwikkelde voor CDA-kader. 
Naast speeches van dagvoorzitter lneke Giezeman (penningmeester) en Clarien Slot
Abeling (directeur van het Steenkampinstituut) presenteerden een vijftal Scholingsconsu
lenten ieder een eigen project. Een Scholingsmarkt vormde het sluitstuk van deze 
inspirerende dag. Van de Scholingsdag is een impressie gemaakt die naar alle leden van 
de Scholingscommissies is toegestuurd. Zo werd iedereen geïnformeerd over de aller
nieuwste methodes van het Steenkampinstituut. 

Cursus recruteren en selecteren 
Op woensdag 13 november werden vijftien leden van het CDA-Vrouwenberaad Haarlem 
getraind in het recruteren en selecteren van nieuw kader voor diverse functies binnen het 
Vrouwenberaad. Instrumenten werden aangereikt om aan de slag te gaan met veelzijdig
heid in de politiek. 

Partijwerkgroep Partijvernieuwing 
Het SI kreeg in 1996 door het partijbestuur een belangrijke rol toebedeeld. Namelijk het 
ontwikkelen en begeleiden van het proces van partijvemiewing, naar de Politieke Partij 
Nieuwe Stijl. Het actieplan voor de toekomst van het CDA draait om de boodschap, de 
boodschappers, de verkoop en de ledenorganisatie. Vernieuwen van de boodschap, 
investeren in een nieuwe generatie beelddragers van het CDA, de boodschap gericht 
uitdragen en het in stand houden van een grote ledenorganisatie. Met behoud van vaste 
waarden hard werken aan de toekomst van het CDA. Het SI moet hiertoe de instrumenten 
ontwikkelen om het een en ander vorm te kunnen geven. 
Elementen waren/zijn : 
- module afdeling nieuwe stijl ontwikkelen 
- groepsgevoel 
- management van vrijwilligers 
- instrumenten voor werving en selectie 
- pilotprojecten 
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Het proces van partijvernieuwing is een permanent proces dat uiteraard doorloopt tot in 
de 21ste eeuw. 

Regionaal scholingswerk 

Scholingsconsulenten/Scholingscommissies 
Ter verwezenlijking van de doelstellingen van het SI is onder verantwoordelijkheid van 
het Scholingsinstituut een Scholingsconsulententeam werkzaam. 
In elke CDA-Kamerkring en/of Provinciale Afdeling is in principe een Scholingsconsu
lent(e) actief, bekostigd door het SI. 

Consulentenweekenden 
Door middel van consulentenweekenden - gericht op kwaliteitsverbetering en professio
nalisering - en bilaterale contacten werden de consulenten door de staf van de benodigde 
informatie voorzien en werd begeleiding bij het regionale scholingswerk geboden. 
Tijdens een drietal weekenden werd getraind in onder andere: nieuwe didactische 
werkvormen; conditietesten CDA-afdelingen; Politieke Partij Nieuwe Stijl; Public 
Relations. 
Het laatste consulentenweekend in 1996 werd besteed aan een cursus Marktbewerking; PR 
en Marketing. In het SBI-Conferentiecentrum Boschoord te Oisterwijk vond op vrijdag 4 
en zaterdag 5 oktober een training Marktbewerking; public relations en marketing plaats. 
Aspecten als ontwikkeling van een vernieuwend activiteitenaanbod; promotie van activitei
ten en het activeren van publieksgroepen kwamen aan bod. Aan dit weekend werd een 
terugkomdag (25 november) gekoppeld waarvoor men huiswerkopdrachten meekreeg. Aan 
dit weekend namen naast de Scholingsconsulenten ook enkele leden van Scholingscommis
sies en ander kader deel. 

Regionaal cursusaanbod 
Inventarisatie van het regionaal cursusaanbod leverde 160 cursussen op met ruim 2000 
deelnemers. 

Vertrekkende en nieuwe Scholingsconsulenten 
Jos Eiting, Scholingsconsulent Kamerkring Nijmegen nam afscheid van het consulent
schap. Ook de Haagse Scholingsconsulente Titia Lont moest haar werk voor het SI 
neerleggen. 

Nieuwe Scholingsconsulenten zijn achtereenvolgens: Gé Kuipers-Bekedam voor de 
Provinciale Afdeling Overijssel (West); Riet van HomeJen voor de regio Brabant 
(Oost/Den Bosch); Frans Kruizinga voor de regio Brabant (Tilburgh/HAL); Eelco 
Walters voor Brabant (West/Baronie) en Tiny Aerts voor Brabant Regio's Eindho
ven/Kempenland/Helmond. 
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Contacten in de partij 

Het SI werkt nauw samen met de gelieerde organisaties, krijgt opdrachten van het 
partijbestuur en inhoudelijke imput van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het 
Vrouwenberaad, het CDJA, het ICB, de Eduardo Frei Stichting en de Bestuurdersvereni
ging zijn gebruikers van het scholingsaanbod van het SI. 

Naast het ontwikkelen en geven van cursussen en trainingen is ook medewerking verleend 
aan tal van projecten binnen de partij. Zo zijn er in het kader van de internationalisering 
inleidingen en trainingen verzorgd bij onze zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa. In 
1996 veelal in Hongarije. 

Daarnaast verleende het SI medewerking aan de Sector Vereniging en Communicatie door 
assistentie te verlenen bij het ontwikkelen en produceren van CDA-tv-uitzendingen in het 
kader van zendtijd voor politieke partijen. Ook werd in dat kader een CDA-radiouitzen
ding over '10 jaar CDA-Kaderschool' ontwikkeld en geproduceerd. 

Het SI is betrokken bij de opstelling en uitvoering van het programma van de Sectie 
Vorming van het CDA-Vrouwenberaad. 

In het kader van de internationalisering verzorgde het SI ook trainingen elders in Europa. 
Dit heeft direct te maken met de politieke veranderingen in Midden-en Oost Europa en de 
inmiddels veelal heropgerichtte partijen van christen-democratische huize. 
Zo heeft mevrouw C.A.M. Slot-Abeling trainingen in Hongarije voor haar rekening 
genomen. 

Op verzoek van de Eduardo Preistichting ontwikkelde het SI een Engelstalig Trainers
handboek voor christen-democratische trainers. 

Mediatraining, een steeds belangrijker onderdeel van de activiteiten ten behoeve van de 
Eduardo Frei Stichting stond steeds hoog op het wensenlijste van onze zusterparijen elders 
in Europa. 

Contacten buiten de partij 

Contacten met derden 
In 1996 heeft het SI verder gewerkt aan contacten buiten de partij. Actieve deelname aan 
'Vrouwen Kiezen in de Politiek' is daarvan een voorbeeld. Het betreft hier een samen
werkingsverband van de vrouwenorganisaties en Scholingsinstituten van de vijf grote 
politieke partijen, de provinciale en stedelijke emancipatiebureaus, de Landelijke 
Federatie voor Surinaamse Vrouwenzaken, de Vrouwenpartij, de Vereniging van 
Vrouwenbelangen en het Instituut voor Publiek en Politiek, etcetera. 

Er is een intensieve samenwerking met SBI, training en advies te Doom met betrekking 
tot de Kaderschool en de Kaderopleiding 1996. 
Intensivering vond plaats van contacten met andere politieke Scholingsinstituten en het 
Instituut voor Publiek en Politiek. 

63 



Trainingen bij de Nationale Partij in Zuid-Afrika 
Ook stond in 1996 Zuid-Afrika op de agenda van het SI. De Nationale Partij werd in het 
verleden regelmatig door het SI van informatie voorzien. De Readers van de CDA
Kaderschool vonden hun weg naar Zuid-Afrika evenals ander informatie en/of cursusma
teriaal. Tijdens een bezoek van een partijdelegatie uit Zuid-Afrika aan het CDA kwamen 
intensieve contacten tot stand. Concrete afspraken werden gemaakt en de directeur van het 
SI, mevrouw Slot vertrok naar Zuid-Afrika om daar haar ervaring door te geven aan het 
kader aldaar. 

Contacten met de Konrad Adenauer Stiftung 
In 1996 werden de contacten met de Konrad Adenauer Stiftung in Bonn verder aange
haald. Regelmatig contact en informatiewisseling vonden plaats. Het ligt in de bedoeling 
om via de Scholingsconsulenten/Scholingscommissies in Euregionaai overleg met 
CVP/CDA/CDU meer samen te gaan werken. 

Curatorium 

Het Curatorium van het SI geeft bestuurlijke leiding aan het scholingswerk en kwam in 
1996 vier keer bijeen. 
Verdere bezinning over hoe het scholingswerk vorm te geven op weg naar de 21ste eeuw 
vormde een belangrijke taak voor het Curatorium. 
Aan de hand van het Actieprogramma 1996 'Met het oog op morgen', werd een visie 
uitgezet die zal leiden tot kwalitatief goede scholing en training naar en passend in 
de volgende eeuw. 

Ook de samenstelling van de staf op het landelijk partijbureau moest onder de loep 
worden genomen. 
Door de veranderende tijden, de cultuurverandering van de partij werd een andersoortige 
ondersteuning noodzakelijk. Door het inschakelen van studenten, pas afgestudeerde 
academici werd het mogelijk meer onderzoek te doen dan voorheen mogelijk was. 
De staf werd dan ook in het najaar van vier naar drie medewerkers teruggebracht. Een 
vaste stageplaats werd via Wetenschappelijk Onderwijs/Universiteiten aangeboden. 

Op vrijdag 6 december namen mevrouw mr. H.G.M. Giezeman, penningmeester SI en 
mevrouw drs. J.M.J.Th.Luiten, vice-voorzitter SI afscheid van Curatorium en Staf. 
Voorzitter Hans Borstlap sprak namens Curatorium en Staf veel dank en waardering uit 
voor het werk dat zij vele jaren voor het SI hebben verricht. 
Op die dag werd ook afscheid genomen van Els Jansen-Keuvelaar die per 1 november aan 
een nieuwe uitdaging bij de CDA-bestuurdersvereniging is begonnen. Els is vele jaren bij 
het Steenkampinstituut als secretaresse werkzaam geweest. 
Nelly Marey, medewerker SI verliet eveneens per 1 november het instituut. Zij vertrok 
naar de Sector Vereniging en Communicatie en is speciaal belast met voorlichting. 
Zij blijft echter wel de PR-activiteiten voor het Steenkampinstituut verzorgen. 
Voorzitter van het Curatorium is drs. H. Borstlap, vice-voorzitter drs. H.J. Kaiser. 
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Publicaties 

Dit jaar verscheen: 

Trainershandboek voor christen-democratische trainers 
In dit handzame boek vindt men een antwoord op didactische werkvormen en voorbeeld
oefeningen voor christen-democratische trainers. Grondregels voor een goede lesopbouw 
en de basisprincipes van het leren lesgeven maken dit trainershandboek tot een onmisbare 
uitgave van het SI. 

In de serie MEER OVER: Algemene Beschouwingen 
Deze publikatie over Algemene Beschouwingen met de ondertitel: 'Van rituele dans naar 
profileringskans' is in de eerste plaats bedoeld om het kader van dienst te zijn. Algemene 
Beschouwingen hoeven geen 'noodzakelijk kwaad' te zijn, maar kunnen een kans zijn om 
fracties te profileren. Van daar de titel: "Van rituele dans naar profileringskans'. Deze 
brochure is zondermeer te gebruiken in fracties, bijvoorbeeld ter ondersteuning van door 
Scholingsconsulenten te beleggen bijeenkomsten over dit onderwerp zodat men ideeën kan 
uitwisselen met andere fracties. Een intermezzogedeelte met huiswerk voor gemeentebe
stuurders, evaluatievragen en een werkplan maakt deze nieuwe uitgave van het SI 
compleet. 

Vertrouwenscommissies 
Deze reader geeft informatie over het strategisch opereren in een vertrouwenscommissie. 
Ervaringen zijn hierin ook opgenomen. 

Inlegvel Socialistische Partij bij Politieke Stromingen 
Ter aanvulling van de publikatie Politieke Stromingen is op verzoek van het Steenkampin
stituut Brabant (STIB) door het SI een inlegvel over de Socialistische Partij ontwikkeld. 
Deze partij is steeds vaker in gemeenteraden en andere instanties vertegenwoordigd zodat 
een inlegvel over de SP ter compiementering van de uitgave Politieke Stromingen niet 
overbodig was. 

Gespreksleidraad bij de voorlichtingsvideo 'Dit is het CDA, een politieke beweging met 
een eigen gezicht' 
Het SI ontwikkelde deze leidraad ter ondersteuning van het gebruik van de video en is 
bedoeld voor CDA-kader om zich voor te bereiden op de presentatie. De video is bestemd 
voor nieuwe leden, voor huiskamergesprekken of kan dienen als basis voor een politieke 
discussie. Om allerlei vragen adequaat te kunnen beantwoorden is de Gespreksleidraad 
ontwikkeld. Deze bevat niet alleen ingrediënten over de organisatie van een gesprek en 
kant en klare gesprekspunten, maar ook onmisbare achtergrondinformatie over partijorga
nisatie en de uitgangspunten. 

Spel "Samenleven' 
In samenwerking met het Inter Cultureel Beraad is het spel 'Samenleven' ontwikkeld. Dit 
spel levert een schat aan informatie op over andere culturen in Nederland en over onze 
eigen cultuur. De huidige versie is gericht op de Islamitische groeperingen in ons land en 
gaat met name in op culturen van mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. 
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Het spel bevat kennis- en discussievragen over politiek, vooroordelen, integratie en 
levensgewoonten. Het is leuk en leerzaam voor iedereen vanaf 15 jaar. Het kan worden 
gespeeld bij middelbare scholen, vrouwengroepen, CDJA-kemen, catechesegroepen en 
afdelingsbesturen. 

Promotie en publiciteit Steenkampinstituut 

Meer en meer werd in 1996 zichtbaar dat het SI stelselmatig werkt aan de PR van het 
instituut. Pub1ic Relationsplannen werden voor het Steenkampinstituut en voor de CDA
Kaderschool ontwikkeld. Beide PR-plannen staan in de steigers en zijn bedoeld om het 
SI, dat het meest gerenommeerde opleidingsinstituut van alle Nederlandse politieke 
partijen is, goed voor het voetlicht te brengen. 

Regulier werd bij promotie en publiciteit over activiteiten van het SI gebruik gemaakt van 
eigen CDA-media. Het ging hierbij niet alleen over artikeltjes met wetenswaardigheden 
over de activiteiten van het SI, maar ook werd met grote regelmaat gebruik gemaakt van 
de advertentiemogelijkheden in CD/ Actueel en de ledennummers. Hetzelfde gebeurde in 
Bestuursforum, het maandblad van de CDA-Bestuurdersvereniging. 

In het kader van zendtijd voor politieke partijen werd op woensdag 11 september een 
CDA-radiouitzending gewijd aan '10 jaar CDA-Kaderschool'. 

Voor de promotie van het SI en activiteiten werden informatievellen ontwikkeld. 
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XII. CDJA 

Voor het CDJA was het jaar 1996 een jaar van zowel terugblikken als vooruitkijken. 
Terugblikken deden we tijdens de viering van het lustrum. Op zaterdag 23 en zondag 24 
maart 1996 vierde het CDJA in "De Blije Werelt" te Lunteren zijn vijftienjarig bestaan. 
Het deed dit door middel van een groots opgezet congres, dat een heel weekend in beslag 
nam. De voorbereiding van dit lustrumcongres vergde alles bij elkaar bijna twee jaar. Het 
thema van het lustrum was "IK + IK = SAMEN". Het programma was boeiend en 
afwisselend. Zo gaven alle Zilveren Horzelwinnaars hun visie op de toekomst van de 
christen-democratie, waarop Jaap de Hoop Scheffer vervolgens reageerde. Daarna was het 
tijd voor "De Lunch der Generaties". Een aantal Eerste en Tweede Kamerleden, 
Europarlementariërs en Partijbestuursleden zaten met CDJA-ers aan tafel om tijdens de 
lunch eens van gedachten te wisselen over het thema. De lunch werd afgewisseld met 
"infotaiment", waarbij Norbert Schmelzer en Jaap de Hoop Scheffer een veelbesproken 
optreden verzorgden. Ook 's middags was er volop gelegenheid voor discussie in de 
deelsessies. Na het congresgedeelte werd het tijd voor ontspanning; eerst door middel van 
het zogenaamde lustrumspel en daarna een swingend feest. De lustrumviering werd op 
zondag in stijl afgesloten met een kerkdienst. 
Bij de terugblik tijdens het lustrum hoorde ook een bijzonder Algemene Ledenvergadering 
waarin afscheid genomen werd van onze voorzitter Jack de Vries. Vier jaar lang had hij 
zich als voorzitter met veel enthousiasme in gezet voor het CDJA. Naast terugblikken en 
veel woorden van afscheid, kon er ook een nieuwe voorzitter verwelkomd worden. Na de 
verkiezing kon aangekondigd worden dat Teusjan Vlot zich de nieuwe voorzitter mocht 
noemen. De titel van zijn "inaugerele speech" was : christen-democratie + jongeren = 
toekomst". 
Naast de nieuwe start met een nieuwe, jonge voorzitter werd ook door middel van een 
nieuw Politiek Actie Pamplet 1997-2001 naar de toekomst gekeken. Over dit belangrijke 
stuk werd in alle breedte een uitvoerige discussie gevoerd, onder andere door middel van 
drie regionale conferenties en één studiedag. Uiteindelijk werd de visie van CDJA op 
politiek en toekomst in honderdvierenvijftig uitspraken tijdens twee bijeenkomsten van de 
Raad vastgelegd. 
Het jaar 1996 was dus een jaar waarin het CDJA vooral politiek-inhoudelijk bezig is 
geweest, maar ook werd een discussie over veranderingen in de organisatiestructuur 
aangeslingerd. Aan het eind van 1996 werd een Beleidscommissie ingesteld om zich 
verder in eventuele structuurwijzigingen te verdiepen. Het doel is te komen tot een zo 
flexibel mogelijke organisatie, die zich snel aan kan passen aan nieuwe ontwikkelingen, 
zodat de aandacht en energie in politiek-inhoudelijke vraagstukken gestoken kan worden. 
Daar is het jonge christen-democraten toch om te doen! 

Taken, doelstellingen en ledenaantal 

De doelstelling van het Christen Democratisch Jongeren Appèl is tweeledig. Enerzijds 
probeert het CDJA jongeren bij de christen-democratie te betrekken door voorlichting en 
vorming. Anderzijds stelt het CDJA zich het meedenken en kritisch volgen van de 
christen-democratie en van het CDA in het bijzonder ten doel. 
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Het is de taak van het CDJA om zijn doelstellingen in concrete activiteiten voor zijn ruim 
2000 leden om te zetten. Ook in 1996 zijn velen daar weer volop mee bezig geweest, 
zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau. De meeste activiteiten die op landelijk 
niveau werden georganiseerd stonden overzichtelijk gepubliceerd in het Draaiboek 1996. 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering werd in 1996 gehouden op zaterdag 11 mei te Utrecht. 
Het ochtendgedeelte gedeelte van de ALV stond in het teken van een aantal huishoudelijke 
zaken. Zo werden er nieuwe AB-leden benoemd en werd de begroting voor 1997 
vastgesteld. Tevens was er 's ochtends een politiek gedeelte, waarin de nieuwe voorzitter 
Teusjan Vlot de ledenvergadering toesprak en de AL V resoluties aannam inzake de 
Hogesnelheidslijn en Fair Trade producten. 
Na de lunch hield CDA-fractievoorzitter Enneüs Heerma een rede over actuele politieke 
zaken en deze discussieerde aansluitend aan de uitreiking van de Zilveren Horzel met de 
winnaar van deze prijs. Sinds 1989 reikt het CDJA jaarlijks de Zilveren Horzel uit aan 
een christen-democratisch politicus/politica, die met stekelige en steekhoudende (opbou
wende) kritische geluiden van zich heeft laten horen, voor wat betreft de vertaling van 
christen-democratische kernideeën in de concrete politiek. Tot winnaar van de Zilveren 
Horzel 1996 werd de voorbereidingsgroep van de conferentie "Confrontatie met de 
Toekomst" verkozen. Zij ontving deze prijs omdat zij heeft aangetoond dat de christen
democratie toekomst heeft en dat jonge christen-democraten op een vernieuwende en 
gedurfde wijze de discussie over de toekomst aan durven gaan. Als initiator en drijvende 
kracht achter "Confrontatie met de Toekomst" nam oud-CDJA-voorzitter Ad Koppejan de 
Zilveren Horzel in ontvangst. 
Het middaggedeelte van de ALV stond in het teken van het jaarthema "Consumentisme". 
Randstad en de Gasunie leverden ieder een eigen bijdrage aan de uitwerking van dit 
thema. De ALV werd afgesloten met een rede door Wim van Velzen, lid van de CDA
delegatie in de EVP-fractie in het Europees Parlement, over "Europa en Consumptie". 

De CDJA-Raad 

De CDJA-Raad vergaderde in het vooijaar van 1996 over het onderwerp: "Consumen
tisme". Een onderwerp dat aansloot bij het jaarthema voor 1996. Na een goede discussie 
over het raadsstuk konden vertegenwoordigers van kernen en provincies, alsmede leden 
van het Algemeen-Bestuur het raadsstuk vaststellen. Tijdens deze CDJA-Raad werd tevens 
besloten de Zilveren Horzel in 1996 uit te reiken aan "Confrontatie met de Toekomst". 
De twee najaarsvergaderingen van de CDJA-Raad stonden in het teken van het "Politiek 
Actie Pamflet 1997-2001 ". Dit pamflet werd door de CDJA-Raad aangenomen. Daarnaast 
werden er tijdens deze CDJA-Raad resoluties inzake het wereldvoedselvraagstuk, Wit
Rusland, verbreding draagvlak en participatiegraad CDJA en voetbalvandalisme aangeno
men. 
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Algemeen- en Dagelijks Bestuur 

Het Algemeen-Bestuur (AB) van het CDJA vergaderde in 1996 zeven maal. Het AB 
stelde de algemene politieke beleidslijnen vast, op basis waarvan het Dagelijks-Bestuur 
(DB) invulling kon geven aan de dagelijkse gang van zaken. Daartoe kwam het DB zo'n 
vijftien maal bijeen. Daarnaast werd er regelmatig in kleiner verband vergaderd of 
namens het DB overlegd met provinciale besturen, commissies of andere organisaties. 
Tevens werd door het DB de agenda voor de AB-vergaderingen voorbereid en de 
besluiten van het AB uitgevoerd. De samenstelling van het AB veranderde door het 
aftreden van enkele AB-leden op de Algemene Ledenvergadering. Johannes Kooistra, 
Hans Haverkamp, Hans Démoed, Danny van den Ham, Kees Wisse en Erik van Oord 
verlieten het AB. Zij zijn opgevolgd door Johan Tjalsma, Eddy van Hijum, Ferry 
Bleijenberg, Bert van den Bovenkamp, Judith Verschelling en Debbie Schreurs. Er 
ontstonden twee vacatures in de plaatsen van rechtstreekse leden in het AB, doordat Anja 
Tacken en Karin van Kas het AB verlieten. Deze konden echter worden opgevuld door de 
verkiezing van Henny Zilverberg en Martine Deetman. Mathilde Knol nam afscheid 
namens Drenthe, maar voor haar kwam niemand in de plaats. Hetzelfde gold voor Margot 
van Bragt die namens Noord-Brabant afscheid nam. Nadat Barbara Mounier het persvoor
lichterschap van Michael Sijbom over had genomen, werd in de loop van 1996 werd toch 
ook de positie van persvoorlichter vacant. 
Uit het DB traden Jack de Vries, Jan-Kees de Jager, Richard Kruis, Dorien Moret en 
Didier de Moor, zij werden opgevolgd door Teusjan Vlot, Rutger-Jan Hebben, André 
Aartsen, Anton Ederveen en Müjam van den Ham-Sterk. Bij de adviserende leden van 
het AB werd Theodoor Bos voorzitter van Vormingscommissie, Mathieu Belt voorzitter 
van de Redactiecommissie en Jan Seton voorzitter van de Promotiecommissie. 

Belangrijke politieke onderwerpen in 1996 

Bestuursstructuur Hoger Onderwijs 
In deze notitie spreekt het CDJA zich uit over de bestuursstructuur van univers1te1ten. 
Volgens het CDJA is er geen behoefte aan het instellen van een Raad van Toezicht op 
universiteiten, zoals minister Ritzen voorgesteld heeft, en kunnen de problemen op een 
universiteit het best aangepakt worden door per faculteit een faculteitsdirecteur aan te 
stellen. Het CDJA pleit verder in de notitie voor handhaving van de Universiteitsraad in 
de huidige samenstelling, maar leden van een Universiteitsraad zouden, evenals leden van 
een Faculteitsraad, of -bestuur, wel een verplichte scholing moeten ondergaan, om de 
kwaliteit van deze besturen te vergroten. Om studenten bij verkiezingen voor de Universi
teits- en Faculteitsraad te laten weten waar ze voor kiezen moet er meer en permanente 
voorlichting worden gegeven aan studenten. 

Notitie Koerden in Turkije 
In deze notitie pleit het CDJA voor het bevorderen van een multi-etnische samenleving in 
Turkije, waarin ruimte is voor politieke en culturele vrijheden voor alle bevolkings
groepen. Hiervoor dient een staakt-het-vuren tussen de PKK en de Turkse staat gereali
seerd te worden. De Nederlandse regering moet daar in Europees verband op aandringen. 
De samenwerking van de EU met Turkije dient afhankelijk te worden gesteld van het 
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democratiseringsproces in het algemeen en de mensenrechtensituatie in het bijzonder. Het 
Koerdisch parlement kan een goede gesprekspartner zijn voor het oplossen van het 
conflict tussen de Koerden en Turkije, maar mag geen spreekbuis van de PKK zijn. 

Notitie Opsporingsbeleid 
In aansluiting op de actualiteit heeft ook het CDJA zich gebogen over de door politie en 
justitie gebruikte opsporingsmethoden. Het CDJA is daarbij van mening dat inkijkopera
ties, infiltratie en het doorleveren van drugs aanvaardbare opsporingsmethoden zijn. Het 
CDJ A spreekt zich voorts uit voor een samenvoeging van de ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Justitie, waar het de leiding over het opsporingsapparaat betreft en over het 
herstellen van het gezag over de politie door het Openbaar Ministerie. 

Notitie Tuinbouw 
In deze notitie spreekt het CDJA uit dat de nationale overheid beslist over nieuwe centra 
voor tuinbouw, daarbij rekening houdend met de infrastructuur, het arbeidsaanbod en het 
landschap. Ter stimulering van nieuwe tuinbouwcentra dient een verplaatsingspremie te 
worden ingevoerd, en voor kansarme tuinbouwbedrijven dient er een stoppremie per m2 
te komen. De premies mogen echter maar voor een periode van vijf jaar beschikbaar 
gesteld worden, zodat modernisering op korte termijn plaats kan vinden. Tevens pleit het 
CDJA in deze notitie voor ecologisch verantwoorde produktie in de gehele tuinbouw en 
voor een mineralenboekhouding in de niet-gesloten teelt, tezamen met eisen t.a.v. de 
emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 

Asielbeleid 
In deze uitvoerige notitie, een uitvloeisel van het project asielbeleid, zoals dat in 1994 bij 
het ministerie van VWS is ingediend, spreekt het CDJA zich onder meer uit voor een 
preventief asielbeleid door internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking, een 
gemeenschappelijke aanpak van de illegale immigratie en uitwijzingsbeleid in Europa, 
tegen het uitbreiden van het 'veilige landen-criterium' naar het 'veilige gebieden-criteri
um', het beperken van de proceduretijd door een zeer hoge kwaliteit van de eerste 
beschikking, het opnieuw invoeren van het hoger beroep, eventueel in een beperkte vorm, 
in asielzaken en het evalueren van de Koppelingswet binnen een jaar, waarbij de 
Koppelingswet niet mag leiden tot het toch onthouden van allerlei openbare voorzienin
gen. 

Notitie Intergouvernementele conferentie 1996 
Met het oog op de in de zomer van 1996 te starten Intergouvernementele conferentie van 
de Europese Unie, die moet worden afgerond in Amsterdam in de zomer van 1997, heeft 
het CDJA standpunten ingenomen over het voorzitterschap van de Europese Raad, dat 
langer dan een halfjaar moet duren en met meer lidstaten moet worden gedeeld, het 
toewijzen van coördinerende en uitvoerende bevoegdheden aan Europol om de voort
schrijdende internationale misdaad te bestrijden, het harmoniseren van het asielbeleid en 
het asielrecht in de EU en het verkrijgen van bevoegdheden door het Europees Parlement 
en de Europese Commissie om fraude te bestrijden en sancties op te kunnen leggen aan 
individuele lidstaten, gepaard aan instrumenten om deze sancties ook af te kunnen 
dwingen. 
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Notitie Positie Openbaar- en Bijzonder Onderwijs 
In aansluiting op actuele discussies en wetsvoorstellen betreffende de positie van het 
openbaar- en bijzonder onderwijs heeft het CDJA zich uitgesproken voor handhaving van 
het stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs, beveelt het de verenigingsvorm aan voor 
het bijzonder onderwijs, acht het de samenwerkingsschool als fusievorm niet gewenst en 
mogen fusies tussen scholen alleen plaatsvinden wanneer betrokken schoolorganisaties 
hiermee instemmen, bij decentralisatie van eigendom van schoolgebouwen moeten de 
schoolgebouwen van het bijzonder onderwijs in bezit komen van de rechtsvorm van de 
bijzondere school en is het CDJA voorstander van een wetswijziging m.b.t. de overschrij
dingsregeling. 

Notitie Gezinsbeleid 
In deze notitie spreekt het CDJA uit dat een gezin betrekking heeft op alle duurzame 
samenlevingsvormen, waarin verantwoordelijkheid, onderlinge trouw, zorg en gebor
genheid centraal staan. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Voorts spreekt het 
CDJA zich uit tegen het opvoedgeld, maar voor een meer kostendekkende kinderbijslag, 
het stimuleren van werken in deeltijd, het vergroten van het aantal mogelijkheden voor 
naschoolse opvang, tegen het splitsingsstelsel, het openstellen van het huwelijksregister 
voor homosexuele duurzame tweerelaties, waarin partners verantwoordelijkheid voor 
elkaar dragen, het mogelijk maken van adoptie voor alle duurzame tweerelaties en 
alleenstaanden binnen de door de wet aangegeven kaders en het verruimen van de huidige 
mogelijkheden tot zorg-, ouderschaps- en zwangerschapsverlof. Tot slot spreekt het CDJA 
zich uit tegen een aparte bewindspersoon voor gezinszaken. 

Naast deze notities nam het AB ook nog een notitie aan over Suriname, Airmiles, de 
Doodstraf en een zuivere toekomst en over de kwaliteit van de waterhuishouding. Verder 
ging het AB akkoord met het Politiek Aktiepamflet 

Relatie CDA/CDJA 

De contacten met het CDA worden behartigd via de CDJA-vertegenwoordigers in het 
dagelijks- en partijbestuur. Ook in de partijraad hebben veel CDJA-ers een werkzaam 
aandeel. Via het landelijk secretariaat en vertegenwoordigers in besturen en commissies 
onderhoudt het CDJA contacten met de redactie van CD/ Actueel, het Intercultureel beraad 
(ICB), het Steenkampinstituut, de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA, de commissie Buitenland van het CDA en de bijbehorende werkgroepen. Ook 
op provinciaal- en lokaal niveau vertegenwoordigden veel leden het CDJA in het CDA. 
Ook dit jaar werden er weer een aantal CDJA-ers tot de CDA-Kaderschool toegelaten en 
hebben een aantal leden de lopende leergang met succes afgesloten. 
Tevens heeft CDA vice-voorzitter, en afgevaardigde namens het CDA naar het AB van 
het CDJA, mevr. T. Lodders enkele AB-vergaderingen bezocht en is met haar uitvoerig 
gesproken over actuele partij-politieke zaken. 
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Commissies 

Binnenlandcommissie 
De Bico is één van de zeven landelijke permanente commissies van het CDJA en heeft tot 
taak "het bevorderen van meningsvorming en -uiting over politiek inhoudelijke vraagstuk
ken op binnenlands terrein". Daartoe worden voor het Algemeen Bestuur standpunten in 
de vorm van notities voorbereid. Incidenteel adviseert de Bico ook het Dagelijks Bestuur 
over actuele politieke vraagstukken. Daarnaast heeft de Bico een vormende taak voor 
CDJA-ers door middel van haar werkgroepen, die tezamen als 'denktank' functioneren. 
Deze werkgroepen zijn gericht op creatieve deelname in de organisatie en op politieke 
standpuntbepaling. 
Onder de Bico vallen een aantal werkgroepen, die zich bezighouden met specifieke 
beleidsterreinen t.w. Ruimtelijke Ordening en Milieu, Justitie en Binnenlands Bestuur, 
Landbouw, Sociaal-Economische Zaken en Onderwijs. De voorzitters, ookwel coördi
natoren genoemd, zijn lid van de Bico. Verder is er een voorzitter en een vice voorzitter 
in de Bico en is een lid van het Dagelijks Bestuur adviseur van de Bico. 
De Bico is geen vertegenwoordigend orgaan en heeft daarom niet de bevoegdheid om 
namens het CDJA standpunten vast te stellen of naar buiten toe te treden. Wel kan zij 
daartoe bijdragen leveren en binnen de organisatie haar eigen standpunt bekend maken. 
De Bico is een landelijke commissie. Men mag er vanuit gaan dat voornamelijk landelijke 
onderwerpen in de commissie en de werkgroepn aan de orde komen. 
In 1996 zijn de volgende notities van Bica-werkgroepen door het AB vastgesteld: 
Opsporingsbeleid, Tuinbouw, Airmiles, Asielbeleid, Waterhuishouding, Gezinsbeleid, 
Biotechnologie en duurzame landbouw en Positie van het Openbaar en Bijzonder 
Onderwijs. 
Verschillende werkgroepen hebben dit jaar over uiteenlopende onderwerpen contact gehad 
met CDA-fraktiecommissies. Ook zijn diverse artikelen van de werkgroepen in Interruptie 
verschenen. 
De Bico en de werkgroepen staan, gezien deze tweeledige doelstelling van vorming en 
standpuntbepaling, open voor alle leden van het CDJA. Zowel nieuwe, minder ervaren 
leden, als ervaren rotten kunnen binnen de werkgroepen hun ideeën en energie kwijt. 

Buitenlandcommissie 
In het jaarverslag Buitenlandcommissie 1995 werd de hoop uitgesproken dat Potgieter 
gelijk had toen hij schreef: "Slechts vernieuwing kan behouden, achter raakt wie stil blijft 
staan." Het jaar 1996 was voor de Buitenlandcommissie (Buco) een rustig jaar, misschien 
wel iets te rustig... Met haar vier werkgroepen, te weten Europese vraagstukken, 
Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwerking en Vredes- en Veiligheidsvraagstukken, 
stond 1996 in het teken van continuïteit en waren er slechts weinig personele wisselingen. 
Grote projecten of vernieuwingen bleven echter uit. 
Er zijn dit jaar verschillende notities geschreven over: de Intergouvernementele Conferen
tie, Iran en terrorisme, Suriname, Doodstraf, Europees Burgerschap en China. Verder 
werd er speciale aandacht besteed aan het kernproject Asielbeleid, aan de positie van de 
Koerden in Turkije en aan andere plaatsen ter wereld waar mensenrechten in het geding 
zijn. Een taak voor het komende jaar is het eerder afronden van notities en projecten. 
Bovendien moet er meer publiciteit gegeven worden aan de behandelde onderwerpen. Zo 
kunnen we niet alleen werken aan het doel van (politieke) vorming, maar ook aan het 
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doel van politieke beïnvloeding. 
Op het Europese vlak stonden al de activiteiten in het teken van de oprichting van YEPP 
(Youth of the European People's Party), een organisatie die aan het begin van 1997 is 
opgericht en waar in 1996 veel lobby-werk voor is verricht. In 1996 werd achtereenvol
gens in Brussel, Dublin en Parijs seminars bijgewoond over de NAVO, verdergaande 
Europese integratie in de derde pijler en armoedebestrijding in Europa. 
Al met al ligt er een goede basis waarop in 1997 verder gewerkt kan worden, opdat we 
zeker niet stil blijven staan maar vooruitgang mogen boeken! 

Organisatiecommissie 
Na opsplitsing in de OC en de PC aan het eind van 1995 was 1996 het eerste jaar waarin 
de OC Nieuwe Stijl zich volledig kon richten op het kernenwerk. En dat is voortvarend 
aangepakt met de introductie van de OC-map in het voorjaar. Naar het voorbeeld van de 
Zuidhollandse Kernen Contact Personen (KCP)-map hebben we een grote hoeveelheid 
informatie gebundeld waarvan wij van mening waren dat geen KCP-er zonder zou 
kunnen. Een greep uit de inhoud van de OC-map: wat zijn de taken van een kernvoorzit
ter, waar kan een penningmeester van een kern allemaal geld vandaan halen, hoe zet ik 
als kern een goed PR-beleid op, voorbeelden van persberichten en campagne-acties en 
natuurlijk veel, heel veel voorbeelden van leuke, interessante en geslaagde activiteiten. 
Met de OC-map als basismateriaal hebben we geprobeerd om in het hele land bekendheid 
te geven aan de diensten en ideeën die de OC te bieden heeft. Op avonden waar alle 
kernbestuurders van een provincie uitgenodigd waren, hebben we ideeën uitgewisseld over 
(ver)nieuw(ende) activiteiten en mogelijkheden om nieuwe kernen op te zetten en leden te 
werven. Want de beste manier om een kern in leven te houden is een continue aanvoer 
van nieuwe mensen. Bij deze OC-tour actie zijn we van Sittard tot Amsterdam en van 
Den haag tot Almelo het land door getrokken. Laten zien wat de OC kan betekenen voor 
kernen, maar ook: ideeën opdoen van kernen die zelf heel goed bezig zijn. Zodat we dat 
weer door kunnen geven. We hadden ons als doel gesteld om het CDJA-kernennetwerk te 
zijn en we hebben een aardige poging in die richting gedaan. 
Eind 1996 werd door het AB vastgesteld dat alle commissies een beleidsplan op moesten 
stellen om zodoende een duidelijk beeld te krijgen van de plannen en ambities. En 
daardoor ook gedurende het jaar een vinger aan de pols te kunnen houden over de 
voortgang. Dus hebben we voor elke provincie (in nauw overleg met het provinciaal 
bestuur en de KCP-ers) een plan opgesteld waar we voor 1997 onze energie op willen 
richten. 

Promotiecommissie 
In maart 1996 is binnen het CDJA een nieuwe impuls gegeven aan promotiewerk en 
ledenwerving door instelling van de Promotiecommissie. Deze permanente commissie 
houdt zich vanaf haar oprichting bezig met ontwikkeling en vernieuwing van ledenwerf
materiaal en -ideeën. 
In eerste instantie is de aandacht uitgegaan naar het actualiseren van het werfmateriaal. 
Hiertoe behoort de ontwikkeling van moderne folders, een vernieuwde Ledenwerfinter
ruptie, een moderne aankleding van de stand en het beter benutten van de mogelijkheden 
van computer en Internet. 
De volgende stap is het samenstellen van een pool CDJA-ers die willen meewerken aan 
de verschillende activiteiten die het CDJA aandoet, zoals het Bevrijdingsfestival in 
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Amsterdam, het Flevototaalfestival en de Megafestatie. Daarnaast staat er een nieuwe 
ledenwerfactie op het programma. Het doel van deze actie is voor 1 januari 1998 zoveel 
mogelijk (tientjes-) leden te werven, zodat ook de komende jaren het CDJA-geluid 
duidelijk te horen zal zijn. 

Vormingscommissie 
In 1996 is de Vormingscommissie actief geweest op de gebruikelijke fronten, maar zij 
heeft ook nieuwe werkterreinen gezocht. Wat betreft de gebruikelijke fronten; de 
basiscursus (twee keer, in het voor- en najaar) en de kadercursus (één keer, in het 
voorjaar) zijn vaste onderdelen van de activiteitenlijst van de vormingscommissie. Ook in 
1996 bleken deze cursussen weer succesnummers te zijn. Per cursus namen ongeveer 30 
CDJA-leden deel. De basis- en kadercursus hebben het doel om kennis over te dragen en 
vaardigheden aan te leren. Het afgelopen jaar hebben we ons in deze cursussen toegelegd 
op communicatietechnieken, de toepassing van ons grondslagrapport, de gemeentepolitiek, 
spreken in het openbaar en omgaan met de media. 
Een nieuw speerpunt in 1996 was debatteren. De vormingscommissie is van mening dat 
het CDJA genoeg aandacht besteedt aan de inhoud, maar dat het niet altijd goed in staat is 
om zijn boodschap overtuigend te presenteren. Daarom heeft de vormingscommissie in 
samenwerking met het provinciaal bestuur van Utrecht een debattournooi georganiseerd. 
Ook is in de kadercursus aandacht besteed aan debattechniek. Om beter een debattraining 
te kunnen geven, hebben de leden van de vormingscommissie zelf deelgenomen aan een 
debatcompetitie georganiseerd door de Nederlandse Debat Vereniging. Debatteren blijft 
een punt van aandacht voor de toekomst. 
De leden van de vormingscommissie zijn ook getraind door cursussen te volgen bij het 
Steenkampinstituut, zoals bijvoorbeeld 'Train de trainers'. 

Redactiecommissie 
1996 was een belangrijk jaar voor het CDJA-ledenblad Interruptie. Ons blad nam afscheid 
van een voorzitter en een aantal redactieleden en kon gelukkig drie nieuwe leden 
begroeten. Daarnaast versleten we twee AB-vertegenwoordigers en een eindredacteur. 
Voor deze functies zijn gelukkig ook weer nieuwe mensen gevonden. De afvaardiging uit 
het DB werd fantastisch vervuld. 
Inhoudelijk werd de formule van de Interruptie niet gewijzigd. Ook in 1996 trachtte de 
Interruptie haar dubbelrol te vervullen door enerzijds de leden op de hoogte te houden van 
wat er in de partij speelde en georganiseerd werd en door anderzijds een forum te bieden 
voor discussie op allerlei gebied. Het bleek niet altijd even makkelijk te zijn in iedere 
Interruptie aandacht te besteden aan activiteiten van de kernen. We blijven dus blij met 
alle informatie over, van en door deze bouwstenen van onze organisatie. 
Op het gebied van de layout veranderde er erg veel. De eerste nummers van 1996 werden 
opgemaakt met een tekenprogramma. Toen we dit programma onder de knie hadden, 
constateerden we dat ieder nummer weer beter was dan het vorige. In november werd 
Interruptie voor het eerst gemaakt met behulp van een desktop publishing programma. 
Dergelijke programma's bieden de mogelijkheid wanneer de standaard layout vast ligt, 
snel en efficiënt een mooi blad te maken. 
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Projectencommissie 
Voor 1996 stond een aantal grote projecten op stapel in het kader van de projectenrege
ling van het Ministerie van VWS. Door een nieuwe regeling zijn de politieke jongeren
organisaties echter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken afhankelijk voor dat 
betreffende deel van de subsidie. Er is daarom besloten om niet direct uitvoering te geven 
aan de goedgekeurde projecten, maar te wachten op een meer geschikt moment. Alleen 
het Participatieonderzoek heeft een succesvol vervolg gekregen. 
De projectfinanciering is in 1996 definitief ingevoerd voor alle landelijke commissies en 
werkgroepen en provincies. Inmiddels kunnen we met tevredenheid terugblikken op een 
jaar, dat verschillende mooie en vooral vernieuwende projecten heeft opgeleverd. De 
mogelijkheid voor alle geledingen van het CDJA om gebruik te maken van de commissie 
om bepaalde extra, innovatieve projecten te financieren wordt tot op heden nog veel te 
weinig benut. 
Al met al is de conclusie gerechtvaardigd, dat de projectencommissie haar bestaansrecht 
heeft verdiend en het nu eindelijk mogelijk is om als lid, commissie of werkgroep je 
eigen concrete plannen te bedenken uit te voeren en te financieren uit de projectenpot 

Het secretariaat 

Het secretariaat verzorgt de ondersteuning aan het Algemeen- en Dagelijks-Bestuur, de 
commissies en de organisatie in het land. Op 31 december 1996 waren bij het CDJA
secretariaat in dienst: Ron van Duffelen, secretaris; Jeanette Jaspers, medewerkster 
vorming en organisatie; Asma Durville, administratief medewerkster; Jan Hutten, stagiair; 
Brigite Dierickx, stagiair. De eerste nieuwe stagiair, die in september op het secretariaat 
begon, was Brigite Dierickx, opvolger van Timo Lindeman. Zij verzorgt de opmaak van 
Interruptie en ander drukwerk van het CDJA. Jan Hutten deed voor het CDJA onderzoek 
naar jongerenparticipatie in de politiek. 

PJP/EXIS/31/NJMO 

De Stichting Politieke Jongeren Projecten (PJP), opgericht 23 juli 1996, is een samenwer
kingsverband van zeven politieke jongerenorganisaties -pjo's- (CDJA, Dwars, GPJC, JD, 
JOVD, JS en RPF-J). Het PJP is ontstaan nadat de pjo's het vertrouwen in het Instituut 
voor Publiek en Politiek (IPP) hadden opgezegd omdat daar onvoldoende aandacht was 
voor activiteiten gericht op jongeren. De doelstelling van de PJP is het bevorderen van 
algemeen politiek vormingswerk voor en door jongeren. Zij tracht dit te bereiken door het 
uitvoeren van projecten gericht op informatie aan, en participatie door jongeren. De 
achterliggende filosofie hierbij is het learning-by-doing principe; je leert iets pas echt 
goed begrijpen door er zelf mee bezig te zijn. Namens het CDJA zit Martine Visser in de 
pjo-raad van de PJP. 
Het CDJ A participeert daarnaast ook in de vereniging "31", voor vertegenwoordiging van 
Nederlandse jongeren naar Europese fora. Namens het CDJA zat Jasper Verhoogt in de 
AV van "31". 
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In 1995 is het CDJA blijven deelnemen in het NJMO (Nationale Jongerenraad voor 
Milieu en Ontwikkeling). Tevens was het CDJA lid van de jongerencoalitie binnen het 
NJMO. Deze jongerencoalitie beoogt een platform te zijn voor politieke jongerenorga
nisaties, waarin zij gezamenlijk tot politieke stellingname kunnen komen. Het afgelopen 
jaar heeft dat geresulteerd in een aantal notities. Voor het CDJA zit Miljam van den Ham 
in de jongerencoalitie en is Wino Aamink haar plaatsvervanger. 
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XIII CDA-Vrouwenberaad 

In januari 1996 werd Marry Visser-van Doorn benoemd tot nieuwe voorzitter van het 
CDAV. In 1996 is vooral gewerkt aan een verdere intensivering van de samenwerking 
tussen mannen en vrouwen binnen het CDA. Het CDA V heeft daartoe bijdragen geleverd 
aan de werkgroep 'Integratie en Participatie' van het CDA en aan het rapport 'De 
verzwegen keuze van Nederland' over gezinsbeleid van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA. 
In de vergadering van de Landelijke Raad van 11 mei werd gestart met het jaarthema 
voor het seizoen 96/97 'Gedeelde zorg, gedeelde vreugd' over de herverdeling van de 
onbetaalde zorgarbeid. 
De Landelijke Raad van 2 november stond in het teken van 'Armoede en de gevolgen 
voor kinderen'. 

Doelstellingen 

Het CDA-Vrouwenberaad stelt zich ten doel: 
1. inbreng te leveren in het politieke beleid van het CDA; 
2. participatie en integratie van vrouwen in politiek en openbaar bestuur te bevorde

ren; 
3. de politieke bewustwording van vrouwen te vergroten. 

Toetsstenen hiervoor zijn: het Program van Uitgangspunten, de CDA-Emancipatiere
solutie (1989) en het meerjarenbeleidsplan 1995-1999. Aan de realisatie van de drie 
doelstellingen is gewerkt via discussies, meningsvorming en standpuntbepaling binnen en 
buiten de partij, via contacten met de leden, contacten in het CDA, vertegenwoordigingen 
buiten het CDA en internationale contacten. 

Discussies, meningsvorming, standpuntbepaling 

De discussienota 'Samenleving in balans', is in verschillende afdelingen samen met 
vrouwen èn mannen besproken. Marjolijn Grool, voorzitter van de werkgroep, gaf op de 
Landelijke Raad in mei een samenvatting van de discussie. 
Als jaarthema 1995-1996 koos het CDAV het thema 'Gedeelde zorg, gedeelde vreugd'. 
Een werkgroep onder voorzitterschap van Ans Willemse heeft de discussienota opgesteld. 
Een groot aantal exemplaren van deze discussienota is aangevraagd. Tot I maart 1997 
konden de afdelingen reageren. 
Van de reacties van de afdelingen wordt een samenvatting gemaakt die aan de orde komt 
op de Landelijke Raad/Ledendag van 26 april 1997. Deze reactie kunnen aanleiding geven 
tot het opstellen van een resolutie die doorgeleid zal worden naar de partijraad. 
De uitkomsten van de armoedeconferentie van 2 november waren aanleiding om samen 
met de 'werkgroep sociale zekerheid' een resolutie in te dienen die is aangenomen op de 
Partijraad van november 1996. 
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Contacten met de leden 

Om als bestuur optimaal te kunnen functioneren is een goed contact met de leden een 
belangrijke voorwaarde. 
Om het rechtstreekse contact met de leden te versterken wordt onder meer het kwar
taalblad 'Vrouw en Politiek' uitgebracht. 
Twee maal per jaar wordt de Landelijke Raad gecombineerd met de ledendag die toegan
kelijk is voor alle leden, aspirantleden en belangstellenden. Op deze dagen wordt ruim de 
gelegenheid ingebouwd om te netwerken. 

Contacten in het CDA 

Het CDA V is in de partij op alle niveaus vertegenwoordigd in de besturen van plaatselij
ke/regionale en provinciale afdelingen, van Kamerkringen, in de Partijraad, in het 
Partijbestuur en in het Dagelijks Bestuur. 
Het Vrouwenberaad heeft eveneens vertegenwoordigende plaatsen in de Commissie 
Buitenland en haar werkgroepen, in de redactie van CD/ Actueel, in het Curatorium van 
het Steenkampinstituut, in de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut, in het 
Intercultureel Beraad en de Eduardo Freistichting. 
Inbreng en integratie zijn bij deze contacten zeer belangrijk. 

In het gelieerd overleg, een overlegorgaan met het hoofd organisatie van de partij en 
ambtelijke vertegenwoordigers van de gelieerde organisaties, vindt structureel uitwisseling 
van informatie over activiteiten plaats. 

Vertegenwoordigingen buiten het CDA en internationale contacten 
Het CDA V onderhoudt intensieve contacten met de Nederlandse vrouwenbeweging. Het 
CDA V is vertegenwoordigd in Arachne, de Vrouwenalliantie, het Convent van Christen
vrouwen, de Nederlandse Vrouwenraad, het Politiek Vrouwenoverleg, het project 
'Vrouwen kiezen in de politiek' en de werkgroep 'Vrouwen in de schoolleiding nu'. 
Internationaal levert het CDAV, via de leden van de Sectie Buitenland een inbreng in de 
vrouwenorganisaties van de Europese Volkspartij en in de Unie van Christen-Democrati
sche vrouwen. 

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit zeven leden, vergaderde 10 maal. 
In de vergaderingen worden de bijeenkomsten voor het Landelijk Bestuur en de Landelij
ke Raad voorbereid en de besluiten uitgevoerd. 
Tevens vindt de coördinatie plaats van de activiteiten van de Secties en van de verschil
lende werkgroepen. 
Vanuit het Dagelijks Bestuur werden gesprekken gevoerd met onder andere onze vaste 
contactpersoon vanuit de CDA-Tweede Kamerfractie, Jaap de Hoop Scheffer, over de 
actuele politiek. 
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De voorzitter voert structureel overleg met de voorzitter en de directeur van de partij. 
In september heeft het Dagelijks Bestuur een borrel georganiseerd met een groot aantal 
CDA-vrouwen die actief zijn in de top van politiek en maatschappij, de z.g.n. Breed
Overleg (BO) Borrel, deze keer met het accent op duurzame ontwikkeling. 

In de loop van 1996 werd Anne Marie van Zeggeren-Verdugt benoemd als voorzitter van 
de Sectie Buitenland en tevens DB-lid. 
Ook werd tijdens de landelijke Raad van 2 november Jet Weigand-Timmer benoemd als 
bestuurlijk secretaris. 
In juli werd afscheid genomen van de politiek medewerker, Trudy Dijk. Marianne 
Sieverding werd bereid gevonden ons te assisteren tot een nieuwe politiek medewerker 
zou zijn gevonden. 

Het Dagelijks Bestuur stond onder leiding van Marry Visser-Van Doorn. Ans Willemse
Van der Ploeg is vice-voorzitter en Jet Weigand-Timmer was bestuurlijk secretaris. 

Het Landelijk Bestuur 

Het Landelijk Bestuur vergaderde zeven maal over politieke en bestuurlijke zaken en hield 
op 13 april en 5 oktober twee beleidsdagen. Op 13 april was het onderwerp van de 
beleidsdag: Selecteren en rekruteren. De discussie stond deze dag onder leiding van 
Harlinde van Osselaer-Schouterden (psycholoog en loopbaandeskundige). Op 5 oktober 
hield Arie Oostlander, lid van het Europees Parlement, een inleiding over 'Individualise
ring en verantwoordelijkheid'; normen en waarden in de samenleving. De discussie stond 
onder leiding van Mrujo Bongers. 
Hoog op de agenda van de vergaderingen van het Landelijk Bestuur stond de actuele 
politiek. De onderwerpen werden voorbereid door leden van het Dagelijks Bestuur of 
deskundigen van buiten, zoals leden van de Tweede Kamer. 

In de vergaderingen werd door de verschillende vertegenwoordigers vanuit de Secties 
gerapporteerd en aandacht besteed aan vacatures en benoemingen in functies binnen en 
buiten de partij. 
Tevens werd aandacht besteed aan een rondblik door de provincies. 

Tussentijds werd het Landelijk Bestuur op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen 
door middel van de sectieberichten van het Dagelijks Bestuur en andere relevante stukken. 

Op 8 januari 1996 kon na een schriftelijke stemmingsronde Marry Visser-van Doorn 
worden voorgesteld als de nieuwe voorzitter van het CDA V. Op de partijraad van 1 juni 
1996 is de voordracht bekrachtigd. 

Eind 1996 bestond het Landelijk Bestuur uit de leden van het Dagelijks Bestuur en elf 
vertegenwoordigers van de provinciale besturen. 
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Landelijke Raad/Ledendag 

De Landelijke Raad is het hoogste besluitvormende orgaan van het CDA V en bestaat uit 
de stemhebbende leden van het Landelijk Bestuur en drie afgevaardigden per provincie. 

Op de Landelijke Raad van 11 mei werd het jaarthema 1995 'Samenleving in Balans' 
afgesloten met het aannemen van een resolutie over deeltijdarbeid. Het jaarverslag en de 
jaarrekening over 1995 werden goedgekeurd. Het thema voor de ledendag was 'Gedeelde 
zorg, gedeelde vreugd'. Anton Westerlaken, voorzitter van het CNV hield een inleiding 
over de 4 scenario's die worden besproken in het rapport van de commissie Bruyn-Hundt, 
'Gedeelde zorg'. Daarna volgde een 'ronde-tafel-gesprek' met mevrouw E.F. Eikelboom, 
beleidsmedewerker van de concernstaf arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van 
KPN, en mevrouw C. van Rijn, projectleider beleid bij de Centrale Directie Personeel en 
Organisatie van de gemeente Rotterdam onder leiding van Marga Miltenburg, eindredac
teur informatie KRO-radio en een discussie met de zaal. 

Op de Landelijke Raad van 2 november werden het werkplan en de begroting voor 1997 
vastgesteld. Het voorstel tot het vragen van een vrijwillige bijdrage van de leden van het 
CDA V werd aangenomen. 
Het thema van de ledendag was 'Armoede en de gevolgen voor kinderen'. Een inleiding 
over dit onderwerp werd verzorgd door Kardinaal A. Simonis. Hierna was er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit 4 deelsessies: Het 
verschijnsel armoede; Armoede kinderen en onderwijs; Armoede kinderen en gezondheid; 
Bijstandsvrouwen met kinderen. Tijdens deze deelsessies werd gestemd over een aantal 
aanbevelingen. 

In 1996 bracht het CDA V de volgende publicaties uit: 
de begeleidingsnota 'Gedeelde zorg, gedeelde vreugd' 
het CDAV jaarverslag 1995 
signaal nr. 31 Diverse voorstellen tot wijziging van het belastingstelsel bekeken 
signaal nr. 32 Wijziging van het kiesstelsel vrouwonvriendelijk? 
signaal nr. 33 Verlofregelingen in verband met zorgtaken 
signaal nr. 34 Emancipatie in uitvoering 
signaal nr. 35 Mensenrechten voor mannen en vrouwen 
conferentie en verslagbundel Armoede en de gevolgen voor kinderen 

Van de mogelijkheid om een abonnement te nemen op Vrouwenberaadsignalen werd door 
ruim 250 Vrouwenberaadsleden gebruik gemaakt. In 'Signalen' wordt naast de probleem
stelling, het standpunt van de partij en zo mogelijk de fractie, het standpunt van het 
Vrouwenberaad verwoord over een actueel onderwerp. 
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Het werk van de Secties 

De Sectie Binnenland heeft zich in 1996 met de volgende zaken beziggehouden: 
Initiatiefwetsvoorstel inzake kostwinnersvoordelen en het splitsingsstelsel van De 
Korte/Van Rey. 
Nota om de kwaliteit van Arbeid en Zorg. 
Seksueel misbruik van kinderen. 
Koersbepaling Emancipatiebeleid. 
Wetswijziging ter bevordering van deeltijdarbeid. 
Armoede en de gevolgen voor kinderen. 
Seksuele kindermishandeling en vrouwenhandel. 
Vernieuwing van de democratie. 
Actuele zaken CDA: Nieuwe wegen, vaste waarden. 
Brochure Man/Vrouw verhouding binnen de partij (verschijnt in het voorjaar van 
1997). 
Jaarthema 1996/1997 Gedeelde zorg, gedeelde vreugd in 2010. 
Behandelingsbegrotingen Tweede Kamer. 
Nota leefvormen. 

In principe zijn de gestelde doelen gehaald. Er zijn signalen verschenen, ronde tafel 
gesprekken geweest en er zijn contacten gelegd met de Eerste en Tweede Kamer en de 
interne organisatie. Daar waar mogelijk is een artikel of persbericht naar de media 
gezonden. 

De Sectie Buitenland houdt zich bezig met internationale vrouwenbelangen op korte en 
lange termijn. 
In principe participeert in elke werkgroep van de commissie Buitenland van het CDA een 
vertegenwoordiger vanuit de Sectie. 
De Sectie heeft een aanzienlijke hoeveelheid activiteiten verricht, waarbij met betrokken
heid, politieke belangstelling en inzet een bijdrage is geleverd aan de doelstelling: in 
internationaal perspectief vrouwenbelangen behartigen en ondersteunen en ter zake partij
standpunten voor te bereiden. 

De Sectie Pers en Publiciteit verzorgt het ledenblad 'Vrouw en Politiek'. 
De doelstelling van Vrouw en Politiek is de versterking van het contact met de leden. Het 
CDA V wil met dit blad bereiken dat: 

* 

* 

* 

de CDA(V)-leden een inzicht krijgen en behouden van de ontwikkelingen in beleid 
en politiek die voor emancipatie relevant zijn en de standpunten daarover van de 
fractie, partij en Vrouwenberaad; 
de CDA(V)-leden zicht krijgen op de onderlinge samenhang van de onderscheiden 
voornemens en daarmee tevens 
zicht krijgen op de concrete momenten waarop beïnvloeding van zelfstandige en/of 
samenhangende beleidsvoornemens geëigend is. 
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Vrouw en politiek verscheen vier maal in 1996 en de belangrijkste onderwerpen die aan 
de orde kwamen waren: 'gedeelde zorg, gedeelde vreugd', 'vrouwen in besluitvorming', 
'de kern van armoede', 'duurzaamheid en rentmeesterschap' en het thema 'armoede en de 
gevolgen voor kinderen'. 

De Sectie Vorming is het overlegplatform van de vormingsvrouwen van het CDA V, 
welke zijn vertegenwoordigd in de scholingscommissies van de Kamerkringen. Doel van 
dit overlegplatform is door middel van informatie en scholing, kader te vormen dat 
specifieke cursussen en lezingen voor aspirant-CDA (Vrouwenberaads) leden kan 
opzetten, om vrouwen te stimuleren en te motiveren. Het is noodzakelijk dat meer 
vrouwen lid worden van het CDA (-Vrouwenberaad) en politiek actief worden binnen het 
CDA. 
In mei 1996 werd een instructiebijeenkomst rond het jaarthema georganiseerd om de 
leden van de Sectie en degenen die zich bereid verklaarden op de sprekerslijst geplaatst te 
worden, nader te informeren over doel en inhoud van de nota. 
Daarnaast werden verschillende scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor het Landelijk 
Bestuur. 

Het secretariaat 

Marianne van de Griendt-van den Berg werkt 16 uur per week voor het CDAV en 16 uur 
voor de sector Verenigingszaken. De vacature die is ontstaan door het vertrek van Trudy 
Dijk zomer 1996 werd met ingang van 1 februari 1997 ingevuld. Jacqueline Dankloff is 
aangesteld als medewerker politiek voor 24 uur. 
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XIV CDA-Bestuurdersvereniging 

In het verslagjaar zijn door de CDA-bestuurdersvereniging twee publicaties uitgegeven; 
een over de kabinetsvoorstellen op het gebied van staatkundige vernieuwing, en een over 
het lokaal onderwijsbeleid. In november 1995 verscheen het rapport 'Nieuwe wegen, 
vaste waarden' van het Strategisch Beraad. In zijn reactie op deze belangwekkende 
strategische visie van het CDA voor de middellange termijn, vroeg het verenigingsbestuur 
onder meer aandacht voor gezinspolitiek op lokaal niveau, het gedoogbeleid en het stelsel 
van sociale zekerheid. 
Het jaar 1996 bracht definitief duidelijkheid over de positie van de Bestuurdersvereniging 
binnen het CDA. Als gevolg van de wijziging van de CDA-statuten en het huishoudelijk 
reglement, als uitvloeisel van het rapport 'Herkenbaar en slagvaardig', raakte de vereni
ging een paar rechten en mogelijkheden binnen het CDA kwijt. 

Verenigingsconferentie 

Het thema van de landelijke conferentie, op 12 oktober in De Reehorst te Ede, was 
Veiligheid en criminaliteit. 's Ochtends luisterden de ca. honderd deelnemers naar twee 
inleidingen. Drs. J.D. Gabor, Tweede-Kamerlid en politiewoordvoerder, schetste onder 
meer de problematiek van de basispolitiezorg in landelijke gemeenten. Prof. dr. E.M.H. 
Hirsch Ballin, lid van de Eerste Kamer, stelde in zijn inleiding dat het ontwikkelen van 
een positieve relatie van jongeren met hun omgeving een succesvol instrument kan zijn in 
de aanpak van de toenemende jeugdcriminaliteit. Dagvoorzitter was dr. S. Faber, 
burgemeester van Hoogeveen. 
Aan de hand van een aantal stellingen, die betrekking hadden op de onderwerpen integraal 
veiligheidsbeleid, politiezorg na de reorganisatie en jeugdcriminaliteit en jeugdbeleid, 
werd in een drietal deelsessies verder gediscussieerd. In de plenaire slotzitting werd een 
forumdiscussie gehouden met vertegenwoordigers van alle schakels uit de zogenoemde 
strafrechtelijke keten. (Zie ook het verslag in het novembernummer van Bestuursforum, 
p. 252 e.v.) 

Statendag 

Op 7 juni waren ruim honderd Statenleden, Eerste-Kamerleden en andere genodigden te 
gast op de CDA-statendag in de provincie Zeeland. Na het welkomstwoord van de 
Zeeuwse commissaris van de koningin, drs. W.T. van Gelder, en een inleiding door drs. 
E. Heerma, voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, werden de aanwezigen 
rondgeleid door het Abdijcomplex in Middelburg, waar behalve het provinciehuis ook het 
Zeeuws Museum is gevestigd. 's Middags brachten de deelnemers via een aantal excursies 
een bezoek aan een aantal plekken in het fraaie Zeeuwse landschap. (Zie het verslag in 
het juni-/julinummer van Bestuursforum.) 
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Reactie op rapport Strategisch Beraad 

Begin april heeft het verenigingsbestuur een reactie gegeven op het rapport Nieuwe 
wegen, vaste waarden. In dit advies werd onder meer gesteld dat er weliswaar alle reden 
is "om ook het gebruik van softdrugs te ontmoedigen, maar niet om het te criminali
seren". Voorts werd aandacht gevraagd voor het stimuleren van lokale initiatieven inzake 
het gezinsbeleid en een meer evenwichtige benadering van het in het rapport bepleite 
'activerend stelsel van sociale zekerheid', met name voor die mensen die niet of nauwe
lijks perspectief hebben op een reguliere baan. 

Bestuursforum 

De twintigste jaargang stond vooral in het teken van een serie artikelen naar aanleiding 
van het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden. Verder was er aandacht voor tal van 
andere onderwerpen: ontwikkelingen in het lokaal onderwijsbeleid, de organisatie van het 
binnenlands bestuur en bestuurlijke en staatkundige vernieuwing. Ook werd een aantal 
beschouwingen opgenomen, onder meer over bestuurlijke integriteit en het gedoogbeleid 
ten aanzien van softdrugs. 

De redactie stond onder voorzitterschap van drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Roer
mond; H.G. Cloudt was eindredacteur; mr.dr. J.P. Balkenende, stafmedewerker van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en voorzitter van de CDA-fractie in de raad van 
Amstelveen was secretaris. 

Op voordracht van de redactie is per 1 januari door het verenigingsbestuur drs. H.J. 
Kaiser, burgemeester van Roermond en sinds 1988 redactielid, benoemd als voorzitter 
van de redactie van Bestuursforum. De nieuwe voorzitter is de opvolger van drs. A.J. van 
Duist, oud-burgemeester van Haarlemmermeer, die vanaf 1991 leiding heeft gegeven aan 
de redactie. De overige redactieleden zijn door het verenigingsbestuur herbenoemd, met 
uitzondering van ir. J.L.M. Mandos, burgemeester van Borsele, die niet meer voor 
herbenoeming in aanmerking wilde komen. 

Afdelingen en aantallen leden 

In de provinciale afdelingen zijn diverse activiteiten ten behoeve van de leden georgani
seerd. Voor verslagen van enkele van deze activiteiten - ledenvergaderingen, politieke 
cafés, excursies, regionale bijeenkomsten - wordt kortheidshalve verwezen naar de 
rubriek Verenigingsnieuws in Bestuursforum. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de 
samenstelling van afdelingsbesturen. 
In het verslagjaar vertoonde het aantal verenigingsleden, vooral als gevolg van de 
gemeentelijke herindelingen rondom Den Bosch, ten opzichte van 1995 wederom een 
daling. De aantallen leden per provincie zijn verwerkt in de volgende tabel. 
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Provincie: febr.'95 aug. '95 febr.'96 juli '961 Verschll t.o.v. 
augustus 1995 

Groningen 128 125 126 125 gelijk 

Friesland 196 196 189 194 -/- 2 

Drenthe 147 145 141 142 -/- 3 

Overijssel 337 330 325 328 -/- 2 

Flevoland 51 49 49 49 gelijk 

Gelderland 501 493 489 489 -/- 4 

Utrecht 240 233 225 228 -1- 5 

Noord Holland 382 383 373 371 -1- 12 

Zuid Holland 575 571 564 563 -1- 8 

Zeeland 143 142 136 135 -/- 7 

Noord-Brabant 614 608 583 583 -1- 25 

Limburg 364 354 348 351 -1- 3 

Totaal 3678 3629 3548 3558 -1- 71 

1. Wegens de grote aantallen mutaties als gevolg van de verkiezingen in de heringedeelde gemeenten in 
Noord-Brabant en Zeeland was begin maart 1997 nog geen nieuw overzicht van de aantallen leden 
beschikbaar. 

Ledenraad en bestuur 

De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het 
verenigingsbestuur, vergaderde driemaal. De ledenraad op 13 april stond in het teken van 
de voorgenomen decentralisatie van onderwijsbeleid. Inleider was drs. J. G. F. 
Veldhuis, voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht (en 
voormalig directeur-generaal bij het ministerie van Onderwijs en inspecteur-generaal). 
De heer Veldhuis stond in zijn inleiding onder meer stil bij de dreigende tweedeling 
tussen 'rijke en arme' scholen en pleitte voor een nationaal onderwijsbesteL Na de 
inleiding volgde een discussie met een forum dat naast de heer Veldhuis bestond uit: mr. 
ing. W.G.J.M. van de Camp, lid van de Tweede Kamer; drs. G. van Soest, wethouder in 
Ede; en H.J. Waterborg, wethouder in Venlo. 
In deze vergadering werden het jaarverslag 1995 en de jaarrekening 1995 vastgesteld. Ten 
slotte werd afscheid genomen van mevrouw W.C. Doorn-van der Houwen als bestuurslid, 
die in het bestuur de afdeling Rotterdam i.o. representeerde, vanwege haar benoeming als 
burgemeester van Amerongen. 
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Op 15 juni werd in de ledenraad over de positie en taken van de gemeente gesproken, 
mede naar aanleiding van het manifest 'Een levende gemeente'. Inleider was mr. G.J. 
Jansen, voorzitter van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, die als woordvoerder van de 
initiatiefgroep het manifest toelichtte. De tweede inleider was mr. L.J. Klaassen, 
burgemeester van Zuidhom en lid van het dagelijks bestuur van het CDA. De heer 
Klaassen ging in op de positieve en negatieve effecten van gemeentelijke herindeling. 

Het politieke onderwerp van de ledenraad op 9 november was de lokale lastendruk. Het 
Tweede-Kamerlid mevrouw M.J.A. van der Hoeven gaf een toelichting op de rege
ringsnota 'Lokale lastendruk'. Zij gaf aan dat de financiële effecten van decentralisatie 
van rijkstaken naar gemeenten beter dan tot nu toe het geval is, in kaart moeten worden 
gebracht. Als co-referent trad de heer H.H. Janssen, wethouder in Zwolle op, die vooral 
de lokale kant van de medaille belichtte. 
In deze vergadering werd de begroting 1997 vastgesteld. De contributieregeling bleef 
ongewijzigd. Voorts werd afscheid genomen van de heer O.H. Cazemier als lid van het 
verenigingsbestuur. 
Het bestuur stond in 1996 onder voorzitterschap van: mr. J.J.L. Pastoor, gedeputeerde in 
Drenthe; mr. W.J. Hoobroeckx, burgemeester van Heemskerk, was vice-voorzitter, 
tevens adviserend lid namens de vereniging van het partijbestuur; mr. C.J.M. Aarts
Engbers, raadslid in Tilburg was bestuurlijk secretaris. 

Eind 1996 telde het bestuur twee vacatures, aangezien behalve de heer O.H. Cazemier in 
november ook de heer G.J. Kuiper, burgemeester van Skarsterlän, zich genoodzaakt zag 
het lidmaatschap te beëindigen. 

Publicaties 

Op 18 januari vond in het gebouw van de Tweede Kamer de perspresentatie plaats van de 
brochure Staatkundige vernieuwing - schijn en wezen. In deze brochure worden de 
kabinetsvoorstellen op het gebied van staatkundige vernieuwing beoordeeld vanuit een 
christen-democratische visie op de rol van de overheid. De voorzitter van de vereniging, 
mr. J.L.L. Pastoor, overhandigde het eerste exemplaar aan drs. W.J. Deetman, toen nog 
voorzitter van de Tweede Kamer. In zijn openingswoord stond de heer Pastoor stil bij de 
haken en ogen die kleven aan het referendum. De Utrechtse commissaris van de Konin
gin, jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, benadrukte in een toespraak de noodzaak 
om de parlementaire democratie te koesteren én te onderhouden. 

In april verscheen het manifest Een levende gemeente - een christen-democratische 
heroriëntatie op bestuur en gemeentelijke herindeling, een initiatief van een groep 
christen-democratische bestuurders onder leiding van mr. G.J. Jansen, voorzitter van het 
college van bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. In het manifest - eerst 
gepubliceerd in het aprilnummer van Bestuursforum - wordt onder meer aandacht 
gevraagd voor een herkenbare bestuusstijl en worden voorstellen tot gemeentelijke 
herindeling waarvan de enige rechtvaardigingsgrond is het 'draagvlak' van de centrumstad 
te vergroten of een 'sterke plattelandsgemeente' te vormen, van de hand gewezen. 
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Op 25 november presenteerde een redactiecommissie onder leiding van drs. K. de Jong 
Ozn., oud-staatssecretaris van Onderwijs, het boek Het evenwicht verstoord?, Lokaal 
onderwijs na decentralisatie aan de pers. In deze publikatie van de CDA-bestuurders
vereniging wordt over alle aspecten van het lokaal onderwijsbeleid informatie en een visie 
gegeven. Het eerste exemplaar van de bundel werd overhandigd aan prof. dr. J.Th.J. van 
den Berg, hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die naast lof 
ook kritiek uitte op de bundel. In zijn openingswoord stipte de vice-voorzitter van de 
vereniging, mr. W.J. Hoobroeckx, aan dat er in het rijksbeleid sprake is van een 
altijddurende golfbeweging tussen centralisatie en decentralisatie. Prof. dr. E.M.H. 
Hirsch Ballin benadrukte in een toespraak de samenhang die bestaat tussen school, 
samenleving en overheid. (Zie het verslag in het decembernummer van Bestuursforum.) 

Positie vereniging binnen het CDA 

In het verslagjaar raakte de Bestuurdersvereniging de mogelijkheid kwijt om, via het 
partijbestuur, voorstellen of resoluties voor te leggen aan de partijraad. Dit is het gevolg 
van een van de voorstellen tot wijziging van de CDA-statuten en het huishoudelijk 
reglement, die als uitvloeisel van het rapport Herkenbaar en slagvaardig, op 1 juni zijn 
behandeld door de partijraad en op 28 september zijn bekrachtigd door het CDA-congres. 
Een andere wijziging is dat de vereniging niet langer met stemhebbende leden vertegen
woordigd is in de partijraad. 

Diversen 

Op 20 mei voerde een delegatie van het verenigingsbestuur onder leiding van de vice
voorzitter, mr. W.J. Hoobroeckx, overleg met het bestuur van de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer. Tijdens het gesprek vond een gedachtewisseling plaats over de voortgang 
van de bestuurlijke organisatie, gemeentelijke herindeling en het C20-beleid. 
Op 10 september heeft een tweede overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van het 
verenigingsbestuur en het fractiebestuur over een aantal thema's zoals de lokale lasten en 
de Arhi-procedure. De delegatie van de vereniging stond onder leiding van de voorzitter, 
mr. J.J.L. Pastoor. 

Begin januari heeft het verenigingsbestuur in een brief aan de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer aandacht gevraagd voor enkele aspecten ten aanzien van de voorgestelde wijziging 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarnaast heeft het bestuur van de vereniging eind 
maart via een brief zijn standpunt over een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de 
zogenoemde non-activiteitsregeling politieke ambtsdragers aan de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer kenbaar gemaakt. 
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Secretariaat 

Zoals gebruikelijk verstrekte het secretariaat ook in 1996 regelmatig advies, informatie en 
documentatie op verzoek van leden en derden. Meermalen werd advies gegeven over 
rechtspositionele vragen en bestuurlijk/politieke problemen. 

In het verslagjaar heeft zich een mutatie voorgedaan bij het secretariaat van de vereni
ging. Met ingang van 1 november trad mevrouw J. van Kampen, die vijf jaar bij de 
vereniging werkzaam is geweest, in dienst van het CDA-secretariaat. De vacature is op 
dezelfde datum vervuld met de indiensttreding van mevrouw E.M. lansen-Keuvelaar, die 
tot dusver werkzaam was bij het Steenkampinstituut. 
Per 31 december 1996 bestond het personeel uit: H.G. Cloudt (secretaris, tevens eindre
dacteur van Bestuursforum), drs. P.W. Tetteroo (beleidsmedewerker/bureauredacteur) en 
mw. E.M. Jansen-Keuvelaar (medewerkster). 
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XV Fonds Wetenschappelijk Instituut 

Het Fonds Wetenschappelijk Instituut is een fonds dat een kapitaal beheert dat tijdens de 
fusie is gevormd uit de ondersteuningsfondsen voor de Wetenschappelijke Instituten van 
de verschillende partijen. Een deel van het rendement van dit beheer wordt benut ter 
ondersteuning van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Het bestuur bestond ook in 1996 uit de leden: P.H. van Zeil (voorzitter; namens het 
Schaepmanfonds), drs. C.E. Moret-de Jong (namens het Lohmanfonds), A.J. Vermaat 
(namens het Wetenschappelijk Instituut), mw. G.W. van Montfrans-Hartman (vertegen
woordiger van het Partijbestuur van het CDA) en de heer mr.drs. L. Jongsma (namens 
het Kuyperfonds). 
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XVI Stichting Professor Steenkampfonds 

Het Steenkampfonds heeft als doel de beginselen van de christen-democratische beweging 
te behartigen via werving en beheer van financiële middelen ten behoeve van (met name 
de scholing/vorming van en door) christen-democratische en verwante organisaties. 
Het bestuur stond ook in 1996 onder leiding van mr. C. van Veen. 
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