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Huishoudelijk deel: agendapunt 5: Jaarverslagen 1998 

I. Bestuurlijke Zaken 

Partijbestuur 
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 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. 

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. De fractievoorzitter van de Tweede Kamer De Hoop Scheffer 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. 

Verkiezingen 
Alhoewel een groot gedeelte van de voorbereidingen van de verkiezingen al in 1997 in gang 
waren gezet (concept-program, kandidatenlijst) kwam het in 1998 aan op de finale afronding. 
In een extra ingelaste vergadering in januari zijn alle ingediende amendementen op het 
conceptprogram besproken en van een pre-advies voorzien. Dit geheel is vervolgens 
voorgelegd aan de Partijraad. Ook heeft daags na de verkiezing van de Tweede Kamer een 
extra Partijbestuursvergadering op 8 mei plaatsgevonden welke geheel in het teken stond van 
een terugblik op de uitslag van deze verkiezing. Door het Partijbestuur is een werkgroep 
ingesteld onder leiding van de directeur van het partijbureau met de opdracht de logistieke en 
organisatorische aspecten van de campagne nader te bezien. Dit mondde uit in het rapport 
'Nieuwe wegen in aanleg'. De uitkomsten en aanbevelingen van deze werkgroep zijn in het 
najaar besproken en vastgesteld. 

Ook de verkiezingen van 1999 werpen hun schaduw reeds vooruit. Ten behoeve van de 
kandidaatstelling voor Europees Parlement en Eerste Kamer is een tweetal 
vertrouwenscommissies ingesteld onder leiding van respectievelijk baron Van Voorst tot 
Voorst en mevrouw De Graaff-Nauta met de opdracht een selectie te maken van mogelijke 
nieuwe kandidaten op grond van de door het Partijbestuur vastgestelde profielschets. 
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De advieskandidatenlij st voor de verkiezing van het Europees Parlement is in het najaar 
vastgesteld door zowel het Partijbestuur als het versterkt Partijbestuur. Vervolgens is deze 
advieskandidatenlijst ter stemming voorgelegd aan de gemeentelijke afdelingen. 
(De advieskandidatenlijst voor de Eerste Kamer is begin 1999 aan de orde geweest in het 
Partij bestuur) 

Vacature partijvoorzitter 
In augustus heeft partijvoorzitter Hans Helgers aan het Partijbestuur laten weten niet 
beschikbaar te zijn voor een herverkiezing als partijvoorzitter. Er blijkt, onder meer uit de 
evaluatie van de campagne, een zeer groot draagvlak voor de in de afgelopen jaren ingezette 
proces van partijvernieuwing. De verdere uitwerking van dat proces is een nieuwe fase die, zo 
is het persoonlijke oordeel van Hans Helgers, beter door een nieuwe partijvoorzitter ter hand 
kan worden genomen. Door het Partijbestuur wordt een profielschets vastgesteld en een 
vertrouwenscommissie in het leven geroepen met de taak op korte termijn een voordracht voor 
te bereiden. In de vergadering van november wordt besloten om aan de Partijraad Marnix van 
Rij voor te dragen als kandidaat-partijvoorzitter. 

Naast de politieke actualiteit en de voorbereiding van program en kandidatenlijst voor de 
verschillende verkiezingen zijn in het Partijbestuur onder meer ook de volgende onderwerpen 
aan de orde geweest: 
* Met het oog op de verkiezingen van de Provinciale Staten in 1999 is een werkgroep 

ingesteld onder leiding van de Utrechtse gedeputeerde mevrouw Kamp met de 
opdracht een leidraad op te stellen t.b.v. de provinciale verkiezingsprograms. De 
voorbereiding van deze leidraad vond plaats in nauwe samenwerking met de 

* 

* 

* 

Bestuurdersvereniging. 
Door het Partijbestuur is Cees Bremmer benoemd tot campagnecoördinator voor de 
Provinciale Statenverkiezingen. Ter voorbereiding van de campagneorganisatie is een 
campagneplan door het Partijbestuur vastgesteld. 
Door het Partijbestuur is de commissie Loopbaanbeleid in het leven geroepen. Het 
Partijbestuur is verschillende keren geïnformeerd over de stand van zaken van deze 
commissie. 
Aan de Partijraad is bij de begroting voor 1998 een herziene contributieregeling ter 
vaststelling voorgelegd. 

Dagelijks Bestuur 
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. 

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 de voortgang van de campagne en de kandidaatstellingen. 
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Het Dagelijks Bestuur staat onder leiding van partijvoorzitter J.J.M. Helgers. Ook in 1998 
voert 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. 

Partijraad/Congres 
De Partijraad van 6 februari in het Chassé theater te Breda staat geheel in het teken van de 
besluitvorming over de ingediende wijzigingsvoorstellen op het concept-verkiezingsprogram 
voor de Tweede Kamer "Samenleven doe je niet alleen". 
Het programma - zoals vastgesteld door de Partijraad - wordt vervolgens ter bekrachtiging 
voorgelegd aan het Congres van 7 februari. Dit Congres dat geheel in het teken van de 
komende campagnes staat bekrachtigt ook de uitslag van de schriftelijke stemming onder de 
gemeentelijke afdelingen over de advies-kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer. 

De reguliere vomjaarspartijraad vindt plaats op 6 juni in Zutphen. Naast de gebruikelijke 
huishoudelijke zaken (waaronder de jaarrekeningen en de jaarverslagen) staat deze Partijraad 
grotendeels in het teken van een terugblik op de Kamerverkiezingen. 

Als gevolg van de onvoorziene vacature partijvoorzitter heeft het Partijbestuur noodgedwongen 
enkele wijzigingen moeten doorvoeren in het vastgestelde vergaderschema, waar onder de 
datum voor de Najaarspartijraad. Uitgangspunt daarbij is dat voldoende ruimte geboden dient 
te worden aan de (Statutair bepaalde) inspraak van de gemeentelijke afdelingen. 
De Najaarspartijraad op 28 november in het Congrescentrum van de Erasmusuniversiteit te 
Rotterdam vindt in een gewijzigde opzet plaats met daarin meer ruimte voor discussie door de 
Partijraadsgangers. Door deze Partijraad wordt Marnix van Rij officieel voorgedragen als 
kandidaat-partijvoorzitter en Hanja Maij-Weggen de kandidaat-lijsttrekker voor de verkiezing 
van het Europees Parlement. Het Congres van februari 1999 zal beiden in de respectievelijke 
functies kiezen. In het middaggedeelte vinden verschillende discussiebijeenkomsten plaats over 
de Islamitische school; gecontroleerde verstrekking van heroïne; "de christen-democratie als 
derde weg"; "de electtonische snelweg als succesroute voor een pluriform omroepbestel" en 
over de ontwikkelingen in Kosovo. Tevens vindt deze middag een "Campagnepremière" 
plaats als aftrap voor de Statenverkiezingen. De eerste twee bijeenkomsten vinden plaats op 
locatie in het centrum van Rotterdam en worden georganiseerd door de kamerkring Rotterdam. 
Zoals gebruikelijk wordt de Partijraad afgesloten met een speech van fractievoorzitter De Hoop 
Scheffer. 

Royementscommissie 
De Royementscommissie is belast met de beslissing over de inbehandelingneming van een 
voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap, oordeelsvorming terzake van die voordracht 
en kennisgeving van haar uitspraak ter fiattering aan het Partijbestuur c.q. het bestuur van 
de Provinciale Afdeling. In 1998 is er een voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap 
ingediend en door de commissie in behandeling genomen. De beslissing is door het 
desbetreffende bestuur gefiatteerd. De Royementscommissie werd dit jaar voorgezeten door 
mevr. D.Y.W. de Graaf-Nauta. Overige leden waren D.H.A. van Hemmen en drs. J.B. 
Waaijer en de plaatsvervangende leden waren: mw. G.M.P. Cornelissen, drs. H. Eversdijk 
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en mr. J.G.H. Krajenbrink. Het secretariaat was totjuni 1998 in handen van mr. 
M.Hulsbosch. Op 1 september is de heer mr.drs. R.A.J. Steenvoorde hem daarin 
opgevolgd. 

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 de daaruit voortvloeiende reglementen, beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak 
van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen. 

De commissie heeft in 1998 een uitspraak gedaan. Daarnaast is er aan het eind van 1998 een 
procedure opgestart die in de eerste weken van 1999 werd afgerond. De Commissie van 
beroep telde in 1998 12 leden. De voorzitter was mr.dr. A.J.E. Havermans. De leden 
waren: mr. J. de Goede (plaatsvervangend voorzitter), mw. Mw. G.M. Metz, mw. mr. 
V.N.M. Korte-van Hemel, mw.mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, mw.mr. J.J.M.S. Leijten
de Wijckerslooth . De griffier was mw.mr. M.A.C. Prins. Als plaatsvervangende leden 
traden op: mw. H.G.P.M. Houben-Sipman, mw. C.H. Evenhuis-van Essen, mr. Horstman, 
dhr. L.P.J.M. Frissen en als plaatsvervangend griffier mr. R. van Duffelen. 

Toetsingscommissie 
Ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling is aan de Toetsingscommissie de 
beoordeling van cumulaties van functies als bedoeld in artikel 180 van de statuten 
opgedragen. Dit oordeellegt zij aan het Partijbestuur ter besluitvorming voor. 

De werkzaamheden van de Toetsingscommissie betroffen in 1998 voornamelijk de 
beoordeling van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen en de provinciale 
Statenverkiezingen van 1999. Op grond van de door de kandidaten ter beschikking gestelde 
gegevens en de daarbij verschafte toelichting, werden geen onverenigbaarheden 
geconstateerd. De voorzitter van de Toetsingscommissie was de heer J. Vos. De overige 
leden waren: dr. J. Tegelaar, mw. B.F. Bos-Beernink, mr. R.A. Fibbe, dr. G.J. van der 
Top, dhr. J.A.M. Vos, mw. M.E.B. de Goey-Smulders, K. Jonker, Wm.C. de Kruyf, drs. 
H. Schripsema. Het secretariaat wordt vanaf 1 september gevoerd door de heer mr.drs. 
R.A.J. Steenvoorde die de heer mr. M. Hulsbosch is opgevolgd. 

Financiële Commissie 
Ook dit jaar kwam de Commissie tweemaal in zitting bijeen; in het voorjaar teneinde de 
jaarrekening 1997 te bespreken, en in het najaar om zich te buigen over de begrotingen voor 
het volgende jaar. Over haar werkzaamheden rapporteert de Commissie ook aan de 
Partijraad. In 1998 kende de Commissie de volgende samenstelling: mw. Van Duin-Vos, 
dhrn. Van Zwol, Vroon (Partijpenningmeester) en Vink (voorzitter). Ambtelijke 
ondersteuning werd verzorgd door Gert Groenendijk (directeur Partijbureau). 

Vertrouwenscommissie Eerste Kamer 
Met het oog op de verkiezing van nieuwe leden van de Eerste Kamer in 1999 heeft het 
Partijbestuur in 1998 een zgn. Vertrouwenscommissie ingesteld, met als opdracht om 
gegadigden voor een Eerste Kamer kandidatuur 'te toetsen' op geschiktheid. Begin 
december 1998 heeft de Commissie het advies uitgebracht. De Commissie bestond uit: 
dhrn. W. Scholten, W. van de Donk, E. Wagemakers, de dames J. Kraaijeveld-Wouters, 
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H. Geluk enD. de Graaff-Nauta (voorzitter). Ambtelijke ondersteuning was in handen van 
R. Steenvoorde enG. Groenendijk (directeur Partijbureau). 

Vertrouwenscommissie Partijvoorzitter 
In augustus 1998 maakte Hans Helgers bekend, dat hij geen tweede termijn als 
partijvoorzitter ambieerde. Teneinde de Partijraad van november van dat jaar een 
voordracht voor een opvolger te kunnen presenteren, heft het Partijbestuur in september een 
Vertrouwenscommissie ingesteld, met als opdracht om te komen tot een 
voordrachtsvoorstel. In november 1998 heeft de Commissie het advies uitgebracht. De 
Commissie bestond uit: J. Janssen, R. Smit, L. Kobes, mw. P. v.d. Kwast, mw. K. van 
Nieuwenhuijzen, A. Havermans (voorzitter). Ambtelijk secretaris was G. Groenendijk 
(directeur Partijbureau). 

Vertrouwenscommissie Europees Parlement 
Ter voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement in juni 1999 heeft het Partijbestuur een "Vertrouwenscommissie" 
ingesteld. De opdracht van de commissie was het selecteren van mogelijke kandidaten op 
geschiktheid. De commissie heeft begin november haar bevindingen aan het Partijbestuur 
gepresenteerd en medio november aan het versterkt Partijbestuur. 
De Commissie bestond uit: mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (voorzitter), drs. B. 
Beumer, Ir. D.H.A. van Hemmen, dr. P.D. van Loo en mw.mr. Y.M.C.T. van Rooy. 
Vice-voorzitter van Laarhoven en delegatieleider Maij-Weggen waren als adviseurs aan de 
commissie verbonden. De ambtelijke ondersteuning was in handen van drs. J.W. Wiggers 
(secretaris buitenland) en mw. V. van Kooten-v.d. Bosch. 

25 



11. Internationaal werk 

Commissie Buitenland 
Onder voorzitterschap van de heer mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst vergaderc..e de 
Commissie Buitenland in 1998 negenmaal. 

Tijdens deze bijeenkomsten werd steeds stil gestaan bij actuele buitenlandse politieke 
ontwikkelingen. Zo werd herhaaldelijk uitvoerig van gedachten gewisseld over de Agenda 
2000, en de gevolgen daarvan voor de structuur en financiering van de Europese Unie. De 
toenemende discussie over de financiering van de Unie, zeker in het licht van de 
voorgenomen uitbreiding met landen uit Midden Europa doet zich ook in Nederland gelden. 
Hoewel geen direct thema in de campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer was 
de hoogte van de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie toch een nadrukkelijk punt 
van aandacht in de diverse verkiezingsprogramma's en in het regeerakkoord van het kabinet 
Kok II, dat in augustus tot stand kwam. 
Deze discussie stimuleerde de heer dr. H. Notenboom tot het schrijven van een diepgaande 
notitie "Nieuwe geluiden over de financiering van de Europese Unie", waarin hij een 
overzicht gaf vanuit recente Duitse literatuur ter zake. De notitie werd besproken in de 
commissie Buitenland en als publicatie breed verspreid. 
Uiteraard besteedde de commissie ook de nodige aandacht aan and~re actueel politieke 
onderwerpen zoals de ontwikkelingen op de Balkan, in de Russische Federatie, etc .. 
Meer specifiek werd stilgestaan bij de verkiezingen die eind september in de Bondsrepubliek 
plaatsvinden. De heer Peter Dettmar, Ambassaderaad voor pers en informatie van de Duitse 
Bondsrepubliek werd uitgenodigd voor een toelichting op de ontwikkelingen aldaar. Met de 
verkiezingsnederlaag van de CDU en de SPD-Groene coalitie kwam een eind aan het 
tijdperk Kohl. 

In 1998 verscheen de notitie van de werkgroep Veiligheid en Defensie, 'Integrale veiligheid 
vereist bundeling van krachten', waarin voorstellen gedaan worden voor een integratie van 
intern en extern veiligheidsbeleid. Gelet op de wijziging in dreiging in de afgelopen 
decennia en de toenemende Europese integratie in de Derde Pijler een onderwerp van 
belang. 
Ook deze notitie werd als publicatie breed verspreid. Deze notitie biedt ook de nodige 
achtergrondinformatie bij de discussie over de hoofdlijnen van de nieuwe Defensienota. 

Specifieke aandacht ging in 1998 uit naar de Europese partijvorming, specifiek de 
ontwikkelingen in de EVP. Met de toetreding van een aantalleden uit Forza Italia herneemt 
zich een discussie over de uitgangspunten van de EVP, zoals verwoord in het 
beginselprogramma van Athene. De Benelux-partijen tezamen met de Fine Gael en enkele 
Italiaanse en Spaanse partijen, alsook de Zweedse christen democraten stellen zich teweer 
tegen een verwatering van deze uitgangspunten en organiseren zich in de Athena Groep 
waarin afstemming plaats vindt, onder meer ter voorbereiding van het EVP-Congres dat in 
februari 1999 te Brussel plaats vindt. Aan de hand van een notitie van het secretariaat 
wisselt de Commissie Buitenland hierover van gedachten. 

26 



Ter interne voorbereiding van het EVP-congres werd een CDA-werkgroep in het leven 
geroepen, onder voorzitterschap van dr. J.P.R.M. van Laarhoven en met inhoudelijke 
ondersteuning van drs. Th. Brinkel van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Na consultatie van het Partijbestuur bereidden zij amendementen voor op het concept-EVP
program dat begin september gereed komt. 

Naast genoemde thematieken diende de Commissie herhaaldelijk als klankbord voor de 
Eerste en Tweede Kamerfractie en de CDA-delegatie in het Europees Parlement bij de 
voorbereiding van bijdragen voor begrotingsdebatten en anderszins. 

De Commissie Buitenland was in 1998 als volgt samengesteld: 
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (voorzitter) 
dr. J.P.R.M. van Laarhoven (vice voorzitter) 
drs. J. W. Wiggers (secretaris) 

leden: 
mw. mr. G.M.M. Blokdijk-Hauwert 
dr. L. Doorn 
A.B.M. Frinking 
drs. H.C. van der Kwast 
prof. dr. L.B. M. Mennes 
dr. H.A.C.M. Notenboom 
drs. J.J.M. Penders 
mr. P.W.L. Russen 
drs. W.K.N. Schmelzer 
drs. C. van Vliet 

adviseurs: 
mw. A.M.A. van Ardenne-v.d. Hoeven 
drs. M. Verhagen 
mr. J.J.A.M. van Gennip 
mr. J. G. de Hoop Scheffer 
ing. W. de Kok 
mw. M.J.J. Roosen-van Pelt 
mw. J.R.H. Maij-Weggen 
drs. W.G. van Velzen 

De werkgroepen van de Commissie Buitenland 
de Commissie Buitenland van het CDA wordt ondersteund door drie werkgroepen: de 
werkgroep Europa, de werkgroep Veiligheid en Defensie en de werkgroep Internationale 
Samenwerking. De werkgroepen bestaan uit circa 25 personen. 
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Werkgroep Europa 
De ontwikkelingen rond de Economische Monetaire Unie en de invoering van de Euro hadden 
ook in 1998 de nadrukkelijke aandacht van de werkgroep Europa. Het in 1997 vervaardigde 
boekje "Van Gulden naar Euro" is in de tweede helft van 1998 aangepast aan de nieuwe 
ontwikkelingen rond de EMU en Euro en is opnieuw uitgegeven. Ook deze uitgave is zeer 
breed verspreid en vond veel waardering. 

Aparte aandacht vereiste ook dit jaar het werk en het functioneren van de diverse commissies 
Buitenland/Europa in de Kamerkringen en Provinciale Afdelingen van het CDA. In dit kader 
vond in januari 1998 een bezoek plaats van de commissies Buitenland/Europa van de 
Kamerkringen/Provinciale Afdelingen samen met de werkgroepen Europa en Internationale 
aan de Euregio. Binnen Europa verandert er veel. Steeds vaker krijgen we te maken met de 
effecten van de Europese integratie. Dat dit niet altijd even soepel verloopt, blijkt wel uit 
berichten vanuit de grensregio's. In Euregio-verband moet en kan hier veel aan worden 
verbeterd. 

Verder heeft de werkgroep aandacht besteed aan de Uitbreiding van de Europese Unie. 
Hierover is een interne notitie verschenen. Tevens is het concept geschreven van het boekje 
Europa Eureka, t.b.v. de Europese verkiezingen in 1999 en is er een subwerkgroep 
samengesteld die zich intensief heeft beziggehouden met de tots~dkoming en amendering 
van het EVP-Verkiezingsprogramma. 

De werkgroep Europa vergaderde in 1998 zesmaal onder voorzitterschap van mr. P.W.L. 
Russen. Vice-voorzitter van de werkgroep Europa was drs. J.J.M. Penders. Het secretariaat 
was in handen van mr. P.R. Poharnok (tot 1 augustus) en drs. J.J. Dankloff (vanaf 1 
oktober). 

Werkgroep Veiligheid en Defensie 
In de eerste helft van 1998 is de aandacht van de werkgroep Veiligheid en Defensie vooral 
gericht geweest op de notitie 'Integrale veiligheid vereist bundeling van krachten', waarin een 
visie wordt gegeven op het brede terrein van nationale en internationale veiligheid. De notitie 
richt zich op het overgangsgebied tussen nationale en internationale veiligheid. De suggesties 
in de notitie zijn gericht op de verbetering van de aansturing en de uitvoering door een 
gezamenlijke inspanning van zowel politie als defensie en doet enkele aanbevelingen voor een 
verbeterde samenwerking tussen defensie- en politieorganisaties. Deze notitie is een follow up 
van de in 1997 verschenen werkgroepnotitie 'Veiligheid kent geen grenzen'. In de tweede helft 
van 1998 is een start gemaakt voor een tweede follow up: 'Veiligheid op Europese koers', 
waarin de mogelijkheden voor een gezamenlijk Europees veiligheidsbeleid worden bestudeerd. 
In het najaar heeft de werkgroep zich, naast de notities, onder andere gericht op de nieuwe 
Defensiebegroting en het rapport "Omtrent Screbrenica" van de commissie Van Kemenade. 

Onder voorzitterschap van de heer A.B.M. Frinking vergaderde de werkgroep Veiligheid en 
Defensie zes maal in 1998. De heer Frinking heeft aan het einde van hetjaar afscheid genomen 
als voorzitter van de werkgroep. Vice voorzitter is de heer C. van Vliet. Het secretariaat van 
de werkgroep was in handen van mr. P.R. Poharnok (tot 1 augustus) en drs. J.J. Dankloff 
(vanaf 1 oktober). 
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Werkgroep Internationale Samenwerking 
Zoals hierboven reeds vermeld heeft de werkgroep Internationale Samenwerking i.s.m. met 
de werkgroep Europa een gezamenlijke bijeenkomst gehouden met de Commissies Buitenland 
van de KK/PA. 

Naast de actuele politieke onderwerpen m.b.t. Internationale Samenwerking (zoals b.v. de 
begrotingsbehandeling, inbreng en bijdrage ontwikkelingssamenwerking-debatten) heeft de 
werkgroep zich beziggehouden met de MAl; Multilateral Agreement on Investments (door 
verschuiving van de Europese agenda is dit onderwerp verschoven naar een later tijdstip); het 
vormen van een reactie op de Mercosur nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 
overleg met de sociale partners (hiervoor heeft een gedachtenwisseling plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van VNO-NCW en het CNV); en een onderhoud over de financiering van 
de Burkinabese gemeenten. 

De werkgroep heeft alle voorbereidingen getroffen om een werkconferentie te houden over de 
toekomst van Internationale samenwerking. Deze bijeenkomst, waarin een gedachtenwisseling 
zou plaatsvinden tussen deelnemers en leden van de CDA Tweede Kamerfractie, zou 
plaatsvinden op 10 november. Voor deze bijeenkomst was de belangstelling groot. Door het 
besluit van de heer De Milliano om de CDA-fractie te verlaten, alsmede door het feit dat die 
avond een belangrijk debat in de Tweede Kamer over de Bosnische asielzoekers zou 
plaatsvinden, heeft het secretariaat, i.o.m. de voorzitter, zich genoodzaakt gezien de 
conferentie de middag voor aanvang af te gelasten en is besloten de bijeenkomst te verplaatsen 
naar het voorjaar 1999. 

Onder voorzitterschap van de heer dr. L. Doom vergaderde de werkgroep zes maal in 1998. 
Vice-voorzitter is de heer drs. H.C. van der Kwast. Het secretariaat werd gevoerd door mr. 
P.R. Poharnok (tot 1 augustus) en drs. J.J. Dankloff (vanaf 1 oktober) 

Het Buitenland secretariaat 
Het Buitenland secretariaat voert het secretariaat van de Commissie Buitenland, van de 
werkgroepen van de Commissie Buitenland en van de Eduardo Prei 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 partijraden en -congressen 
e.d., de uitvoering van projecten van de Eduardo Prei Stichting, 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 
CD A in werkgroepen van de EVP en andere voorkomende werkzaamheden voor de sector 
Politiek/Bestuur. 

De personele bezetting van het Buitenland secretariaat was in 1998 als volgt: 

Secretaris Buitenland: 
Beleidsmedewerkers: 

drs. J. W. Wiggers 
mr. P.R. Poharnok (tot 1 augustus '98) 
drs. J. Kuit 
drs. J.J. Dankloff (vanaf 1 oktober '98) 
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De heerS. Kuijten versterkte het secretariaat als stagiair (vanaf 1 september tot het ende van 
het jaar). 

Stichting van het CDA voor internationale solidariteit 'Eduardo Frei' 
De CDA-stichting voor Internationale Solidariteit 'Eduardo Frei' (EFS) kon ook in 1998 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 1998 
aanspraak maken op een bedrag van f 449.000,-. Op basis van het aantal zetels van het CDA 
in de Tweede Kamer kon het CDA in eerste instantie aanspraak maken op f 371.000,-. Toen in 
de zomer van 1998 bleek dat sommige politieke partijen hun middelen niet zouden aanwenden, 
is dit onder voorwaarden beschikbaar gesteld aan partijen - waaronder de EFS - die wel in de 
gelegenheid waren de middelen te besteden. Dit betekende dat de EFS in 1998 uiteindelijk de 
beschikking kreeg over f 449.000,-. 

De subsidieregeling gold in eerste instantie voor de periode 1993 tot en met 1996, maar is door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vooruitlopend op uitkomsten van een evaluatie, 
verlengd tot en met 1997. In de loop van 1997 heeft de minister van Binnenlandse Zaken de 
Oost-Europa-stichtingen van de Nederlandse politieke partijen laten weten de huidige regeling 
in enigszins gewijzigde vorm voort te zetten tot 1 januari 2000. 

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 vast
gesteld door het Partijbestuur van het CDA. Een speciale rol in de advisering is weggelegd 
voor de Werkgroep Europa van de Commissie Buitenland vanwege de aanwezige kennis en 
ervaring van de algemene politieke situatie en partijpolitieke ontwikkelingen. Ook in 1998 
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 Weten
schappelijk Instituut voor het CDA, het CDA-Vrouwenberaad, de CDA-Bestuurdersver
eniging, het CDJA alsmede leden van de CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees 
Parlement zijn bij de opzet, invulling en uitvoering van diverse projecten betrokken geweest. 

Dit jaarverslag geeft naast een overzicht van de in 1998 uitgevoerde projecten in Midden- en 
Oosteuropese landen ook een korte uiteenzetting van twee conferenties die de EFS - in 
samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) en NCDO - heeft 
georganiseerd over 'Ontwikkeling en religie in internationaal perspectief. 

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. Het bestuur kwam in 1998 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. Overeenkomstig 
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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 doelomschrijving, een concept-programma en een 
project-begroting te worden voorgelegd. Door het EFS-bestuur goedgekeurde en uitgevoerde 
projecten in een begrotingsjaar worden in het daaropvolgende jaar aan een strikte controle van 
de Accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
onderworpen. 

Uitvoering projecten 
Het bestuur van de Eduardo Prei 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. Bijgaand worden deze categorieën 
opgesomd, waarbij wordt aangegeven in welke landen dergelijke projecten in 1998 hebben 
plaatsgevonden. Naast deze uitgevoerde projecten organiseerde de EFS op 8 juli 1998 een 
bijeenkomst, waarbij het EFS-bestuur en EFS-trainers projecten evalueerden en aanbevelingen 
voor de toekomst formuleerden. Het verslag van deze bijeenkomst is op te vragen bij het 
secretariaat. 

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 1998 heeft de EFS dergelijke cursussen verzorgd in Bulgarije (1 maal), Estland (1 maal), 
Oekraïne (2 maal), Roemenië (2 maal) en Slowakije (3 maal). Tijdens deze seminars is de 
zelfwerkzaamheid van de cursisten een belangrijk punt. Het gebruik is dat korte inleidingen 
van EFS-trainers telkens worden afgewisseld met praktijkoefeningen voor en door de cursisten. 

2. Conferenties I Congressen 
Conferenties en congressen zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
het christen-democratisch gedachtegoed en aan democratisch-bestuurlijke vaardigheden in 
Midden- en Oost-Europa. Het betreft hier activiteiten, die soms in samenwerking met 
solidariteitsstichtingen van zusterpartijen worden georganiseerd. 
In 1998 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 2ü-e eeuw, de 
bestuursorganisatie van staten, ei vil society, de rol van kerken in de samenleving vroeger en 
nu. Daarnaast werd uitvoerig aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. In 
Slowakije werden twee conferenties georganiseerd; over volksgezondheid en landbouwbeleid. 
Ook in Litouwen werd een landbouwconferentie georganiseerd. In Letland vond een 
conferentie plaats over vrede en veiligheid. In Scheveningen vond in december 1998 de 
tweejaarlijkse internationale trainersbijeenkomst plaats, waar naast Nederlandse EFS-trainers 
een tiental buitenlandse contactpersonen aanwezig waren. 
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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 andere 
vormen van materiële steun worden niet verstrekt. 
In 1998 is de vertaling van het Engelstalige boek 'Dignity and Truth, Civil Society and 
European Cooperation' in het Servo-Kroatisch uitgegeven. 'Dignity and Truth' is een uitgave 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Een aantal Engelstalige (ideologische en 
communicatie) handboeken van de EFS is in 1998 samengevat en vertaald in het Oekraïns, het 
Sloveens en het Ests. De samenvatting van het 'Samenleven doe je niet alleen' (CDA
verkiezingsprogramma 1998 - 2002), het zogenoemde 'Manifest', is in het Engels vertaald. 
Het 'Basic Programme of the CDA' en 'Essays on civil society, subsidiarity and federalism' 
zijn in herdruk uitgegeven. Daarnaast zijn twee nieuwe uitgaven gepubliceerd: 'Community 
and values: the new ideological debate about the society' en 'Landenbundel Midden- en Oost
Europa'. 

4. Regionale projecten 
Regionale projecten dragen een grensoverschrijdend regionaal karakter. De seminars die door 
de EUCD worden georganiseerd, en die veelal in samenwerking met de EFS totstandkomen, 
zijn voorbeelden. 
In 1998 heeft de EFS geen regionale projecten uitgevoerd. 

5. Uitwisselingen 
Voor individuele personen of groepen organiseert de EFS een studiebezoek aan Nederland. 
Tijdens een dergelijk bezoek kan op directe wijze kennis worden genomen van de hier 
bestaande structuur, de werkwijze van de samenleving en de christen-democratische inbreng 
daarbij. 
In 1998 heeft een twintigtal Slowaakse burgemeesters een bezoek aan Nederland gebracht. 
Naast gesprekken met Kamerleden, Partijbestuursleden en vertegenwoordigers van aan het 
CDA gelieerde organisaties werden bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld de gemeente 
Sassenheim, het provinciehuis Noord-Brabant en het stadsdeel Amsterdam Slotervaart
Overtoomseveld. 

6. Oriëntatiebezoeken 
Oriëntatiebezoeken zijn bedoeld om de politieke situatie in een land en de positie van politieke 
partijen en de betekenis van de christen-democratie in dat land in kaart te brengen en te 
beoordelen. Een dergelijk bezoek heeft met name een voorbereiding van een later uit te voeren 
project tot doel. 
In augustus 1998 nam de EFS deel aan een zogenoemde fact fmding-bijeenkomst in St. 
Petersburg (Rusland), mede georganiseerd door de EVP en de Konrad Adenauer Stiftung 
(gelieerd aan de CDU), waar met vertegenwoordigers van (christen-)democratische partijen uit 
voormalige GOS-republieken is gesproken over mogelijke samenwerking. 

Conferentieserie 'Ontwikkeling en religie' 
De afgelopen jaren heeft de EFS met steun van de Nationale Commissie voor Internationale 
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO; voorheen: NCO) diverse conferenties in 
Nederland georganiseerd; bijvoorbeeld een serie over Civil Society. In 1998 is gestart met een 
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serie van vier bijeenkomsten (waarvan er twee in 1998 plaatsvonden) over 'Ontwikkeling en 
religie'. 
Op 26 september 1998 vond de openingsconferentie in deze serie plaats, getiteld 'Ontwikkeling 
en religie: kerk, staat, politiek en samenleving in internationaal perspectief. 
Conferentievoorzitter was dr. J.P.R.M. van Laarhoven (vice-voorzitter CDA). Prof.dr. C.J. 
Klop (bijzonder hoogleraar ethiek, politieke praktijk en christelijke levensbeschouwing 
Katholieke Universiteit Nijmegen en plaatsvervangend directeur Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA) en prof.dr. E.J.J.M. Kimman (hoogleraar ondernemings- en bedrijfsethiek 
Vrije Universiteit) verzorgden hoofdinleidingen. In deelsessies werd gesproken over 
'Onderwijs' (o.l.v. de heer F. Niamuth, bestuursadviseur primair openbaar onderwijs 
Amsterdam Zuidoost); 'Media' (o.l.v. de heer J. Greven, voorzitter directie PCM Landelijke 
Dagbladen) en 'Ontwikkelingssamenwerking' (o.l.v. mw.dr. B.M.J. Klein Goldewijk, 
verbonden aan Institute of Social Studies). Een nawoord werd verzorgd door mevrouw mr.dr. 
S.C. van Bijsterveldt (verbonden aan het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). 
Op 12 december 1998 vond de tweede bijeenkomst in deze serie plaats. Thema was 
'Ontwikkeling, religie, waarheid en verzoening in Zuid-Afrika'. Conferentievoorzitter was drs. 
W.K.N. Schmelzer (voorzitter EFS). Hoofdinleidingen werden verzorgd door de heer C. 
Niehaus (ambassadeur van Zuid-Afrika in Nederland) en mw. Y. Sooka (lid van de Commissie 
voor Waarheid en Verzoening). In deelsessies werd gesproken over 'De religieuze dimensie 
van ontwikkeling' (o.l.v. prof.dr. P.A. van Gennip, secretaris Katholieke Raad voor Kerk en 
Samenleving) en 'Waarheid, verzoening en ontwikkeling' (o.l.v. prof.dr. M.L. Bemelmans
Videc, hoogleraar bestuurskunde Katholieke Universiteit Nijmegen). 

Bestuurssamenstelling 
Het uitgebreide EFS-jaarverslag 1998, EFS-publikaties en de verslagen van de conferenties 
over 'Ontwikkeling en religie' zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. In 1998 heeft de EFS 
afscheid genomen van twee bestuursleden, die allen lid waren op basis van een zogenoemde 
kwaliteitszetel. Dit zijn: drs. M.J.M. Verhagen (namens de CDA-Tweede-Kamerfractie) en 
mr. J.A.M.L. Houben (namens de CDA-Bestuurdersvereniging). In de personen van prof.dr. 
H. de Haan (namens de CDA-Tweede-Kamerfractie) en mw. N.A. van den Nieuwboer
Langenkamp (namens de CDA-Bestuurdersvereniging) zijn de bestuurszetels inmiddels weer 
ingevuld. 
Op 31 december 1998 bestond het bestuur van de Eduardo Prei Stichting uit de volgende 
personen: 
-drs. W.K.N. Schmelzer, voorzitter 
-dr. W.H. Welling, vice-voorzitter en penningmeester 
-drs. J.W. Wiggers, secretaris 
- dr. L. Doorn 
-drs. C.P. van Dijk 
- mr. J.J.A.M. van Gennip 
- prof.dr. H. de Haan 
- dr. J.P.R.M. van Laarhoven 
- mw. C. Mooij-Houweling 
-mw. N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp 
-drs. J.J.M. Penders 
-mw. drs. K.M.H. Peijs 
- dhr. D. Tinholt 
-drs. A. Vroon 
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111. Werkgroepen en activiteiten 

Werkgroep Politieke Partij Nieuwe Stijl 
In dit jaar onderging de Werkgroep een personele metamorfose. Na enkele sessies in het 
voorjaar was in de zomer een grondversie voor een verder 'actieprogramma '98/'99 gereed. 
Het bleek evenwel niet mogelijk om in het najaar de voorziene 'doorstart' voor dit initiatief te 
realiseren. Inmiddels zijn door herverkaveling van taken op het Partijbureau van die zijde de 
kwantitatieve randvoorwaarde gecreëerd om PPNS effectief te continueren. Zeker hier geldt: 
van uitstel komt géén afstel. 

CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid 
In 1998 hebben, naaste vele andere activiteiten, voor de Basisgroep twee belangrijke 
gebeurtenissen plaatsgevonden. Zoals reeds gememoreerd in het vorige jaarverslag is in 
1997 een enquête gehouden onder de leden van de Basisgroep over het functioneren van de 
Basisgroep en de uitstraling daarvan binnen de partij. In 1998 zijn de uitkomsten van deze 
enquête verder geëvalueerd. 

De belangrijkste conclusie, die kon worden getrokken uit de uitslag van de gehouden 
enquête, was dat men zowel binnen de partij als daarbuiten niet of nauwelijks op de hoogte 
is van zelfs het bestaan van de Basisgroep. De uitslag van deze enquête is daarom ook 
gezonden aan alle Partijbestuursleden. 
Naar aanleiding van deze uitslag is toen besloten tot een intensivering van activiteiten, die 
moeten leiden tot meer bekendheid van de Basisgroep en haar werkzaamheden voor de 
Partij en voor de CDA-Tweede Kamerfractie en tot een duidelijker profilering naar de partij 
en de Afdelingen en naar verwante groeperingen, zoals de landelijke werkgroep "De Arme 
Kant van Nederland". 

De viering van het 121/2-jarig jubileum gaf daarvoor een uitstekend aanknopingspunt. 
Ter gelegenheid van het jubileum is een folder van de Basisgroep ontworpen en uitgegeven. 
Door invulling van een aanmeldingsformulier bij deze folder kan men zich aanmelden als lid 
en/ of als donateur van de Basisgroep. De jubileumactiviteiten werden voor het grootste deel 
gefinancierd uit subsidies, die werden ontvangen van de partij, de Tweede Kamerfractie en 
de EVP-fractie in het Europese Parlement. Maar ook door particuliere bijdragen naar 
aanleiding van aan velen verzonden brieven met het verzoek om een financiële bijdrage te 
leveren voor de jubileumviering. 

Uitbreiding, vernieuwing en verjonging van het ledenbestand van de Basisgroep blijkt 
nodig, mede door de leeftijd van sommige Basisgroepleden. 
Om nog meer bekendheid te geven aan de Basisgroep zal begin 1999 een brief uitgaan naar 
alle CDA-afdelingen. 

Deskundigheidsbevordering van de Basisgroepleden op het specifieke terrein van de 
bestrijding van armoede in Nederland, maar ook in Europa, is en blijft nodig. Gezocht 
wordt naar mogelijkheden tot deelname aan trainingen en cursussen op dit gebied. Ter 
financiering hiervan zijn fondswerving en sponsoring in het komende jaar noodzakelijke 
activiteiten. 
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Doelstelling 
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 met hun be-langen. Voor de Basisgroep geldt hierbij als uitgangspunt dat mensen 
met en mensen zonder een betaal-de baan sámen verantwoordelijk zijn voor de samenleving 
van nu en van de toekomst. 

Functie 
De Basisgroep heeft een tweeledige functie, namelijk die van werkgroep van het CDA met 
een officiële status en die van begeleidingscommissie van de CDA-Tweede Kamerfractie. 
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. 

Als gevolg van de Tweede Kamerverkiezingen is een groot deel van de fractie vernieuwd. 
De Basisgroep heeft helaas ook afscheid moeten nemen van de heer Frans Wolters, 
voorzitter van de CDA-fractiecommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Omdat hij niet aanwezig kon zijn bij de jubileumviering, is hem later tijdens een 
fractievergadering door een lid van de Basisgroep een vaas met inscriptie aangeboden als 
dank voor de, dankzij zijn medewerking, aan de Basisgroep geboden faciliteiten, zoals 
vergadergelegenheid en verzending van stukken voor bijeenkomsten van de Basisgroep met 
de fractie. 

De functie van technisch voorzitter van dit overleg, die de heer J .P. Balkenende jarenlang 
vervulde tot aan zijn toetreding tot de CDA-Tweede Kamerfractie, is momenteel nog 
vacant. In overleg met het WI wordt getracht deze vacature op korte termijn te vervullen. 

Mede naar aanleiding van het stuk van nu oud-Kamerlid De Jong over "Inkomen en 
participatie" heeft de Basisgroep advies uitgebracht over het rapport "De moeite waard". 
Naar de mening van de Basis-groep is de inhoud van dit rapport teveel gericht op tijdelijke 
maatregelen voor de middeninkomens - voor bijvoorbeeld ouders met studerende kinderen -
en niet op minimabeleid en armoedebestrijding. Het rapport biedt echter geen uitzicht op 
verbetering van de positie van mensen, die reeds langdurig van een uitkering moeten leven. 

Samenstelling 
De leden van de Basisgroep zijn uitkeringsgerechtigd of zijn dat gedurende lange tijd 
geweest. De Basis-groep telde eind 1998 32 leden, die afkomstig zijn uit het gehele land. 
Het bestuur van de Basisgroep is gekozen uit de leden. Het coördineert de werkzaamheden 
en voert uit, wat de plenaire vergadering aan haar delegeert. Het bestuur onderneemt 
zelfstandig actie, wanneer dit vereist is en legt dan achteraf verantwoording af aan de 
plenaire vergadering. Arend Jansen is voorzitter, Renny van Delden is vice-voorzitter. 
Gertjan Borreman bleef secretaris. Wilma Engelen Waard werd penningmeester. Rinze 
Douma bleef lid, terwijl Lex Willem van Rijn aan het bestuur werd toegevoegd ter 
behartiging van de Europese zaken van de Basisgroep. Nico van Jaarsveld en Louis Flapper 
bleven adviserend bestuurslid. De heer Groenendijk, directeur van het Partijbureau heeft 
geadviseerd bij de voorbereiding van de jubileumviering. 
In het voorjaar van 1998 is een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld, dat een daartoe 
ingestelde werkgroep uit de Basisgroep had voorbereid. 
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Bijeenkomsten en activiteiten 
Aan het begin van dit voor de leden van de Basisgroep drukke en belangrijke jubileumjaar is 
in het vomjaar kennisgemaakt met de toenmalige kandidaat-Tweede Kamerleden mevrouw 
Verburg en de heren Van der Knaap en Van den Akker. 
Op uitnodiging van de heer Bartho Pronk heeft de Basisgroep een geslaagd bezoek gebracht 
aan de EVP-fractie in het Europese Parlement in Brussel. 
Met dr Ruud Vlek is gesproken over zijn proefschrift "Inactieven actief''. De heer 
Kerckhaert, directeur Sociale Zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft 
de gevolgen van de decentralisatie van de uitvoering van de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten toegelicht en met bisschop Muskens had de Basisgroep een boeiende en 
inspirerende ontmoeting met als voornaamste gesprekspunt het armoedevraagstuk als gevolg 
van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 

Na een lange periode van voorbereiding door een werkgroepje van Basisgroepleden werd 
ter gelegenheid van hetjubileum van de Basisgroep op 14 november 1998 in Utrecht een 
symposium gehouden met als thema "Sociale zekerheid. Hoezo een tocht door de woestijn?" 
Na enige toespraken vooraf leidden Herman Noordergraaf, oud-voorzitter van de werkgroep 
"De Arme Kant van Nederland" en Theo Bovens, wethouder Sociale Zaken van Maastricht 
dit thema in aan de hand van vooraf geformuleerde stellingen. 
De tekst van de stellingen, zoals die uiteindelijk na verschillende discussierondes is 
vastgesteld, is kort geleden aan de Tweede Kamerfractie aangeboden in het kader van een 
studieopdracht betreffende de decentralisatie van de sociale zekerheid, die de fractie aan de 
Basisgroep heeft verstrekt. 
De tekst van deze stellingen luidt: 
1. De uitkeringen tot 10% boven het minimum moeten de eerste vier jaar met ten minste 3% 
per jaar stijgen, los van de koppeling. 
2. Bij tegenvallende economische omstandigheden moet het netto besteedbare minimum 
gekoppeld blijven aan de loon- en prijsontwikkeling. De hoogte en duur mogen niet worden 
aangetast. 
3. De decentralisatie van sociale zekerheid mag niet leiden tot rechtsongelijkheid. Om te 
voorkomen dat de bijzondere bijstand tot structurele inkomensondersteuning leidt, moet de 
basisuitkering voldoende hoog zijn om er alle noodzakelijke kosten mee te kunnen betalen. 

De leden van de Basisgroep kijken met voldoening terug op dit symposium. 
Een verslag van het symposium is binnenkort gereed. 

In de laatste bijeenkomst van de Basisgroep in 1998 heeft mw. Creemers, voorzitter van het 
CDAV uitleg gegeven over de nieuwe wetgeving inzake schuldhulpverlening. In deze 
bijeenkomst is tevens informeel afscheid genomen van de heer Helgers als partijvoorzitter. 
Evenals in voorgaande jaren hebben ook in 1998 enige leden van de Basisgroep de 
Armoedeconferentie bijgewoond. 
In april 1999 zal de Basisgroep kennismaken met de beoogd partijvoorzitter, de heer van 
Rij. 

De vergaderingen van de Basisgroep op de ochtend, voorafgaand aan een periodiek gesprek 
met leden van de fractiecommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden 
ochtendbijeenkomsten genoemd. Politiek actuele onderwerpen, die de leden van de 
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Basisgroep inbrengen, worden dan voorbereid en in de middagbijeenkomsten in een open en 
constructieve sfeer met de Kamerleden besproken. 
Deze inbreng van de Basisgroepleden is gebaseerd op de eigen ervaring en deskundigheid 
als uitkeringsgerechtigde, inzicht in de situatie van andere uitkeringsgerechtigden en op het 
CDA-Program van Uitgangspunten. De onderwerpen, die besproken worden, worden veelal 
voorbereid aan de hand van, voor zover mogelijk, vooraf toegezonden Kamerstukken, 
berichtgeving in de pers en eventuele andere bronnen. 

Met de Kamerleden zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: het rapport "De 
moeite waard", de (herkeuringen) WAO, de wet REA, reparatie sociale 
zekerheidswetgeving, het rapport "Respect", het armoedevraagstuk, de Nabestaandenwet, 
structurele koopkrachtreparatie, de privatisering en de marktwerking in de sociale 
zekerheid, het belang van vrijwilligerswerk, een evaluatie van de wijze van oppositievoeren 
in de afgelopen kabinetsperiode en de speerpunten voor de komende vier jaren. 

In EVP-verband heeft de Basisgroep de kandidatuur van de heer Pronk voor de Europese 
Verkiezingen 1999 ondersteund. 

Betrokkenheid en activiteiten van de individuele leden 
Vele leden van de Basisgroep zijn op tal van terreinen in het maatschappelijk leven actief, 
zowel op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. In maatschappelijke organisaties, 
zoals de vakbeweging door het houden van spreekbeurten en het schrijven van artikelen en 
het zitting hebben in cliëntenraden. 
Binnen kerkelijke instanties, organisaties, die zich inzetten voor de belangen van mensen 
met een handicap en andere belangengroeperingen en in organisaties voor 
belangenbehartiging van minderheidsgroepen. 

Open Forum 
Het blad van de Basisgroep "Open Forum", dat enige jaren niet is uitgegeven wegens een 
gebrek aan menskracht daarvoor, is in 1998 opnieuw verschenen met o.a. een 
jubileumnummer. Het doel van dit blad is het CDA en uitkeringsgerechtigden te 
informeren over de activiteiten van de Basisgroep en een podium te bieden voor discussie. 
Het blad wordt o.a. gezonden aan leden van de Tweede Kamerfractie, CDA-organisaties, 
Kamerkringen, (organisaties van) uitkeringsgerechtigden, de pers o.a. via de afdeling 
(pers)voorlichting van de fractie en andere belangstellenden (steunabonnees). 

Commissie Integratie en participatie vrouwen 
De inspanningen in dit kader concentreren zich rondom het rapport "Meer partij met 
vrouwen" uit 1997. Dat door het Partijbestuur omarmde rapport voorziet in een gefaseerde 
aanpak: fase 1 expireerde per verkiezingen in 1998. Thans krijgt voorbereiding van fase 2 
vorm. Samenstelling van de commissie: mw. E.M.A.A. de Loo (voorzitter), mw. H. 
Boom, mw. J.M. v. Bijsterveldt, dhr. N. v. Hemert, mw. D. Husselman, mw. F. de Jonge, 
mw. R. Karg, dhr. J.M.G.L. Krol, mw. C.C.L.M. van Nieuwenhuijzen-Bovee, mw. 
A.M.J. Rasenberg, mw. Y. Schram, dhr. J.C.J. Smallenbroek, mw. A. v.d.Veen-v.d.Vliet, 
mw. M.C.W. Visser-van Doom, mw. A.A.M. Willemse-v.d. Ploeg, mw. A. Worm-de 
Moel, mw. R.A. Meines-Westra (secretaris). 
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VVerkgroep Grote Steden 
In december 1997 heeft de werkgroep het Dagelijks Bestuur een Evaluatienotitie aangeboden. 
Daarin is een overzicht gegeven van activiteiten die uitgevoerd zijn in de periode 1994- 1997. 
Verder is een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de periode 1998 - 2002, die na de 
gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen in 1998 zouden kunnen worden 
uitgevoerd. In 1998 heeft binnen het Dagelijks Bestuur een gedachtewisseling plaatsgevonden 
over de werkgroep. Dit resulteerde in een notitie vanuit het Dagelijks Bestuur, die leden van 
het Partijbestuur in december 1998 is aangeboden. 

Inter Cultureel 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 minderhedenbeleid en 
haar werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van het Partijbestuur. 
Doel van het ICB is het geven van handreikingen aan het CDA om die pluriforme samenleving 
te bevorderen, in het bijzonder de integratie van culturele minderheden binnen het CDA en in 
de samenleving. 

Begin 1998 heeft de landelijke stuurgroep van het ICB in nauwe samenwerking met de 
portefeuillehouder vanuit het Dagelijks Bestuur, Karin van Nieuwenhuijzen-Bovée, het 
initiatief genomen om te komen tot een hernieuwde opzet van het ICB en een nieuwe 
samenstelling van de stuurgroep. Via een oproep in de CDA-bladen hebben verschillende 
kandidaten zich aangemeld, waannee vervolgens gesprekken zijn gevoerd. 

In de vergadering van het Partijbestuur van 20 april zijn zowel het geactualiseerd werkplan als 
de nieuwe samenstelling van de stuurgroep vastgesteld. 
Door de Partijraad van 6 juni wordt de heer Rajen Ramnath verkozen tot voorzitter van het 
ICB. De heer Ramnath volgt de heer Ramlal op die eerder had laten weten het voorzitterschap 
van het ICB neer te leggen. 

Een vast onderdeel van de stuurgroepvergaderingen is de politieke actualiteit. Vanuit de 
Tweede Kamerfractie was Jacques de Milliano intensief betrokken bij de werkzaamheden van 
het ICB. Ook heeft de stuurgroep met Wim van de Camp van gedachten gewisseld over het 
standpunt van de fractie met betrekking tot de stichting van een islamitische school voor 
voortgezet onderwijs. 

Bij de laatste verkiezing van de Gemeenteraden zijn enkele tientallen kandidaten met een 
"allochtone achtergrond" voor het CDA verkozen, waarvan een groot aantal met 
voorkeurstemmen. De stuurgroep heeft het initiatief genomen om in december een bijeenkomst 
met hen te beleggen om onderlinge ervaringen uit te wisselen. Bij deze bijeenkomst was 
Camiel Eurlings vanuit de Tweede Kamerfractie aanwezig. 
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Landelijk CDA-Ouderenplatform 
Het Landelijk CDA-Ouderenplatform heeft tot doel te komen tot een structurele versterking 
van de relatie tussen ouderen en het CDA; om ouderen optimaal te laten participeren bij 
politieke advisering en besluitvorming binnen het CDA en een betere herkenbaarheid van 
het CDA voor ouderen in beleid en vertegenwoordiging. 
In juni is een brief namens het Platform verzonden aan de provinciale afdelingen en 
programcommissies met concrete suggesties t.b.v. de provinciale programs. 
Met het oog op een heldere en efficiënte werkwijze is in de loop van hetjaar 1998 besloten 
de werkgroep Ouderenbeleid op te heffen. Een aantalleden uit deze werkgroep is inmiddels 
overgegaan naar het Platform en participeert actief in het LOP. 
Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende provinciale 
ouderenplatforms en kwam in 1998 5 maal bijeen. Daarnaast vonden verschillende 
vergaderingen van de stuurgroep plaats. De stuurgroep bestond in 1998 uit Mw. A.A.M. 
Willemse-v.d.Ploeg (voorzitter), mw. M.C. Greweldinger-Beudeker (vice-voorzitter), A.J. 
Tukker (secretaris) en H.M. Zuurbier (penningmeester). 

Platform Plattelands Ontwikkeling 
In 1996 werd het Platform voor Plattelands Ontwikkeling ingesteld, onder voorzitterschap van 
de heer Tiesinga. 
Dit Platform heeft tot doel om binnen het CDA de meningsvorming over het 
plattelandsbeleid, in de breedste zin van het woord, te bevorderen. 
In 1998 werden daartoe verscheidene gesprekken gevoerd, onder andere met de Wageningse 
hoogleraar prof. dr.ir. R. Rabbinge. 
Voorts werd gewerkt aan de voorbereiding van een conferentie over Plattelandsontwikkeling 
en Ruimtelijke Ordening, die het Platform in 1999 organiseert. 
Het Platform kwam in 1998 driemaal bijeen. 

CDA-Initiatiefgroep Vluchtelingenbeleid 
Na onze grote actie in 1997 voor het opstellen van een 'CDA-profiel voor vluchtelingen- en 
asielbeleid' leek 1998 voor de Initiatiefgroep een soort pauzejaar. Geen stands op grote 
bijeenkomsten, geen nieuwe uitgave van ons bulletin 'Initiatief. 
Het verloop van de beide verkiezingen en vooral de vorming van Paars-ll, leidde tot 
afwachten. Wie zou de nieuwe staatssecretaris worden, wie een eventuele nieuwe 
woordvoerder van de CDA-fractie? En zou de wat mildere toon van het CDA
verkiezingsprogram in de praktijk ook gaan doorwerken? 

In het begin van het verslagjaar verstuurde de Initiatiefgroep aan alle kamerkringen en 
Provinciale afdelingen de amendementen op het verkiezingsprogram met betrekking tot dit 
onderdeel, met het verzoek om ze over te nemen. Jammer dat de zaak van het hoger beroep zo 
op de spits is gedreven. De media maakten het tot het belangrijkste onderdeel van het 
Program, hetgeen tot slechte beeldvorming van het CDA leidde. Op de bijeenkomst van 
Confrontatie met de Toekomst kon de groep al met een flink aantal toekomstige Kamerleden 
kennismaken. In diezelfde periode stuurden we aan de eerste 50 kandidaten een felicitatiebrief 
vanwege hun plaatsing op de lijst. Uiteraard introduceerden we onszelfl In april vond het 
laatste gesprek met een aantal woordvoerders van de CDA-fractie in de oude samenstelling 
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plaats. Het slechte verkiezingsresultaat van 6 mei veroorzaakte dat er in de CDA-fractie nu 
geen enkele allochtoon zit. 

Bolkestein slaagde er in april 1998 toch in om het asielbeleid weer tot een 
verk:iezingsonderwerp te maken. Daarna bracht de tweede helft van 1998 heel wat 
opschudding: op 1 juli de invoering van de omstreden Koppelingswet, het beruchte tentenkamp 
van staatssecretaris Cohen, de discussie over de aantasting van de A-status van de Bosniersen 
aan het slot de hongerstakende Witte illegalen. 

De op de Partijraad van november 1998 door Jaap de Hoop Scheffer toegezegde brede 
discussie binnen het CDA heeft de groep alert gemaakt. De voorbereiding om aan die discussie 
deel te nemen, heeft al plaatsgevonden. 

In het verslagjaar kwam de groep wat minder bij elkaar dan gebruikelijk: drie 
avondvergaderingen in Utrecht, een vergadering van een hele zaterdag in Oirschot Deze 
zaterdagvergaderingen zijn voor onze groep heel belangrijk, omdat er dan gelegenheid is om 
over de dingen door te praten. Ze worden ook in CD/ Actueel aangekondigd, opdat meer 
mensen er aan mee kunnen doen. Op zaterdag 27 maart 1999 kwam de groep alweer een dag 
bijeen. 

Ons bulletin 'Initiatief kwam dit jaar helaas niet van de grond. Wel verschenen de 'kroniek' 
nrs. 23 tot en met 28, waarin chronologisch de belangrijkste activiteiten van onze groep en 
gebeurtenissen worden vermeld. Daarnaast verschenen de bulletins 'Gesignaleerd' nrs. 8 tot en 
met 12, waarin tezamen 533 koppen van artikelen in kranten en tijdschriften, met zonodig een 
korte aanduiding van de inhoud in 1998 zijn opgenomen. Bij de groep zijn op allerlei manieren 
23 personen betrokken, van wie 10 als actieve leden. In de loop der jaren is een omvangrijk 
netwerk opgebouwd met onder andere de Raad van Kerken, Vluchtelingenwerk en vele 
groepen die zich het lot aantrekken van mensen, die door de lange procedures of door 
afwijzende beschikkingen in nood zijn geraakt. 

De Initiatiefgroep kent slechts zelfopgelegde taken. Als CDA-leden zijn we in de zomer van 
1990 vrijwillig met ons werk begonnen. We maakten ons zorgen over het verlies van het 
ruimhartig karakter van het vluchtelingenbeleid in ons land. De groep houdt zich niet met 
belangenbehartiging bezig, maar binnen het CDA met beïnvloeding van het beleid. En wel in 
de richting van een humaan en rechtvaardig asiel- en vluchtelingenbeleid. 

Commissie loopbaanbegeleiding 
Deze commissie is een van de 'instrumenten' die het Partijbestuur in het voorjaar 1998 
(her)introduceerde , om door- en uitstromende politici te begeleiden in het vervolg van hun 
loopbaanbiografie. De commissie probeert in eerste instantie een luisterend oor te bieden, 
nieuwe invalshoeken aan te reiken. Zij doet niet aan arbeidsbemiddeling. Hoewel het beroep 
op de commissie in 1998 -gelukkig- in omvang gering is, blijkt die in een behoefte te 
voorzien. De Commissie bestaat uit: mw. W. van Montfrans-Hartman, A. Troost, F. 
Kerckhaert, Th. Camps, W. Thuis, A. Havermans (voorzitter). Ambtelijk secretaris was G. 
Groenendijk (directeur Partijbureau). 
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Confrontatie met de toekomst 
Confrontatie met de toekomst blijft vernieuwen. Op de landelijke bijeenkomst van 31 
januari 1998, gehouden in Hilversum, stond vernieuwing in de stijl van politiek bedrijven 
centraal. De entourage, een opnamestudio, leende zich daar uitstekend voor. En ook buiten 
de studio, met werkbezoeken op diverse locaties, deed de vernieuwing zich gelden. Goed 
voorbeeld doet goed volgen: ook de Partijraad werd een CDA-bijeenkomst met externe 
workshops. Nieuwe initiatieven ontstonden in de loop van 1998: een eerste steungroep rond 
een kamerlid kwam bijeen, Confrontatie hield bij de kandidaatstelling voor de nieuwe 
partijvoorzitter een peiling onder de eigen aanhang, een discussiegroep produceerde een 
stevig artikel (Zinloos geweld staat niet los van economisering van de samenleving), dat 
begin 1999 op de Podiumpagina van Trouw verscheen en Confrontatie werd actief op 
Internet. Ook in de pers bleek belangstelling voor de activiteiten van Confrontatie. HP De 
Tijd, Spijkers met koppen, Het Parool en journalisten die werkten aan publicaties over het 
CDA vonden hun weg naar actieve CDA-leden in de Confrontatiebeweging. 

Taken 
De Confrontatie-beweging is in 1995 ontstaan vanuit voornamelijk dertigers in het CDA, die 
zich zorgen maakten over de mate van vernieuwing binnen de christen-democratie. Als 
belangrijk startpunt gold: het willen aangeven dat de christen-democratie niet alleen belangrijk 
is, maar ook leuk. Het doel van de beweging is om positieve actie te genereren door de 
aanwezige kwaliteit aan mensen en om discussie te mobiliseren. Doelstelling richting CDA is 
om van binnenuit de partij te beïnvloeden om zowel de inhoud als de mensen en de interne en 
externe stijl te vernieuwen en daarmee aantrekkelijker te maken. 

Overzicht activiteiten 
Landelijke Bijeenkomst Hilversum, 31 januari 
In totaal zijn ca. 180 personen bij deze dag betrokken geweest. Dit is lager dan bij de twee 
eerste bijeenkomsten (ca. 300 deelnemers). Een belangrijke oorzaak lijkt de betrokkenheid van 
veel Confrontatie-mensen bij de (gemeenteraads)campagnes. Ook zal een rol gespeeld hebben 
dat door het campagnekarakter van de bijeenkomst er - ogenschijnlijk - minder op het spel 
stond. De aanwezigen waren overigens enthousiast over de dag en gaven deze een goede 
beoordeling (kleine 8). De locatie- een studiocomplex in Hilversum -werd als verfrissend 
ervaren en voldeed daarmee aan de doelstelling. De vernieuwing in de vorm van 
werkbezoeken, o.a. aan Schiphol en een wijk in de Bijlmer, werd toegejuicht; de discussie
workshops over thema's als gezinsbeleid, Europa, mediabeleid e.d. werden ook goed 
beoordeeld. Het middagprogramma, met o.a. een soap waarin Jaap de Hoop Scheffer een rol 
speelde, onderstreepte volgens velen, dat politiek ook leuk kan en moet zijn. 
Een geslaagde dag, waar enthousiaste CDA-ers elkaar opnieuw of voor het eerst vonden, waar 
leerzame ervaringen werden opgedaan, waar ook gelachen werd en waar de "Confrontatie" 
nieuwe Tweede Kamerleden zich presenteerden. 

In het vomjaar werd op lokaal niveau veel energie gestoken in de verkiezingen. 
De Initiatiefgroep in nieuwe samenstelling kwam bijeen om voorbereidingen te treffen voor 
een aftrapbijeenkomst in september. Op 2 september werden in Oudaen in Utrecht de volgende 
gewenste Confrontatie-activiteiten geïnventariseerd: 

een nieuwe landelijke bijeenkomst in het voorjaar van 1999 
steungroepen voor 'onze' Tweede Kamerleden 
onderhouden van een internet informatie en discussie-site 
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thematische werkbezoeken 
activiteiten, gekoppeld aan partijraden en -bijeenkomsten 
ondersteuning bij de publicatie van artikelen, vlugschriften o.i.d. 

Bij elke activiteit werden coördinatoren benoemd. Vervolgens gingen kleine groepjes 
Confrontatiedeelnemers aan de gang om de activiteiten op poten te zetten. 

Voorzittersactie 
In oktober zond de Initiatiefgroep een brief aan de Confrontatiedeelnemers met het verzoek 
kandidaten te noemen voor het voorzitterschap van het CDA en ook om belangrijke 
eigenschappen van deze persoon te noemen. Zo'n 100 Confrontatiedeelnemers hebben 
gereageerd. Gewenst werd een sterke persoonlijkheid, overtuigd CDA-er, tussen de 35 en 45 
jaar, mediageniek en vernieuwend. Meest genoemde personen waren Ma.Ija van Bijsterveld, 
Pietervan Geel, Jan ten Hoopen, Hans Huibers, Ad Koppejan en Jan Willem Sap. Een ruime 
meerderheid van de inzenders pleit voor een CDA-ledenraadpleging op dit punt. Naar 
aanleiding van het tumult rond de kandidaatstelling van de nieuwe voorzitter heeft de 
Initiatiefgroep een brief gestuurd aan de leden van het Partijbestuur. In de brief wordt 
aangedrongen op open procedures en de mogelijkheid om bij verkiezing van bijv. 
partijvoorzitter of lijsttrekker uit meer dan 1 kandidaat te kunnen kiezen. 

Tweede Kamer-steungroepen 
In december heeft de eerste Steungroepbijeenkomst plaatsgevonden. Gerda Verburg sprak met 
een groepje van zeven Confrontatiedeelnemers o.a. over de Discussienota Structuur Uitvoering 
Werk en Inkomen (van november 1998). In deze discussienota wordt een voorlopige 
denkrichting met betrekking tot de structuur uitvoering werk en inkomen beproefd. Voor 1999 
worden nog enkele Steungroepbijeenkomsten georganiseerd. 

Contacten met de partij 
Op 17 november jl. bezocht een groep Confrontatiedeelnemers Jaap de Hoop Scheffer om 
te praten over een aantal thema's. In januari sprak een delegatie uit de Initiatiefgroep met 
voorzitter Hans Helgers, o.a. over de rol van Confrontatie binnen het CDA. In een gesprek 
met Alex Krijger van het WI werden de ervaringen en plannen van de zgn. 
Dertigersgroepen en Confrontatie uitgewisseld. 

Publicaties 
Artikel "Zinloos geweld staat niet los van economisering van de samenleving" voorbereid in 
een Confrontatiediscussiegroep in het najaar en geplaatst op de Podiumpagina van Trouw in 
februari 1999. (Geschreven door Jacquelien Bos, Jan Comelissen en Ralph Meulenbroeks.) 

De Confrontatiebeweging bereidde een eigen plaats voor op de vernieuwde CDA-site om 
eigen doelstellingen en activiteiten bekend te maken. Nagedacht wordt over een 
discussieplatform op Internet. 

Het Wie-is-Wie boekje editie 1998/1999 van Confrontatie met de toekomst werd in het 
najaar van 1998 voorbereid en verscheen in 1999. 

42 



IV. Werkgroep trend- en kiezersonderzoek 

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. 
Het jaar 1998 staat grotendeels in het teken van de verkiezingen van gemeenteraden (3 
maart) en Tweede Kamer (6 mei). 

De werkgroep Trend- en Kiezersonderzoek staat onder leiding van de heer Penders. Het 
vice-voorzitterschap is in handen van de heer Schoep. In de werkgroep zitten deskundigen 
'uit het veld', vertegenwoordigers uit de fractie en het campagneteam en expertise vanuit 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de sector Politiek/Bestuur van het 
Partijbureau. Het secretariaat werd gevoerd door de sector Politiek/Bestuur, waarbij 
gerapporteerd werd aan het Dagelijks Bestuur van het CDA. De ondersteuning van de 
(onderzoek)activiteiten lag in 1998 bij de sector Politiek/Bestuur. 

Werkzaamheden 
Het monitoren van de electorale bewegingen vormt het leeuwendeel van de werkzaamheden 
in het eerste kwartaal. De peilingen van bureau Interview en de analyses 'life and living' 
van bureau Trendbox vormen hiervoor de basis. Aanvullend wordt een aantal steekproeven 
gehouden rond actuele campagnethema's en vindt een beperkt aantal focusgroep-sessies 
plaats waarin voor het CDA kansrijke segmenten nader bevraagd worden over 
campagnethema's en CDA-imago. 

De meevallende gemeenteraadsverkiezingen en de teleurstellende uitslag van die voor de 
Tweede Kamer leidden tot een nadere analyse. Hierbij werd intensief gebruik gemaakt van 
secundair bronnenmateriaal en van de analyses van Trendbox. Voor een nadere 
beschouwing kan verwezen worden naar het rapport "Nieuwe Wegen in aanleg", waarin de 
campagne en de uitslagen geanalyseerd worden. Voor een diepgaandere analyse is het 
wachten op de rapportage van het Nationaal Kiezers Onderzoek 1998, die in het voorjaar 
van 1999 verwacht wordt. 

Voorts werken twee leden van de werkgroep mee aan bundels rond de verkiezingen, te 
weten 'Stemmen in Stromenland' en een in het voorjaar van 1999 uit te brengen bundel van 
de Universiteit van Amsterdam. 

In het najaar van 1998 wordt een analyse gemaakt van de electorale bewegingen op 
provinciaal niveau, wederom gebruik makend van cijfermateriaal van de bureaus Interview 
en Trendbox en ander, secundair bronnenmateriaal. Dit resulteert in de notitie 'provinciale 
profielen' ten behoeve van de (provinciale) campagneorganisatie(s). 

In september vinden de eerste gesprekken plaats met dr. R.C. Kooleen dr. J. van Holsteyn 
van de Rijksuniversiteit Leiden. Zij starten een breed onderzoek bij de grotere Nederlandse 
politieke partijen naar motivatie van leden. 
Dit onderzoek zal in 1999 zijn beslag krijgen. 
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Bij de opzet en uitvoering van de activiteiten van de werkgroep wordt, daar waar mogelijk, 
samengewerkt met het Wetenschappelijk Instituut, de fractie in de Tweede Kamer en de 
delegatie in het Europees Parlement. 

~~Nieuwe wegen in aanleg" 
Uiteraard was het verslagjaar wellicht voor alles het verkiezingsjaar. Onder leiding van 
extern campagneleider Hans Schripsema werd door alle geledingen in de partij keihard 
gewerkt. Onder het motto "Samenleven doe je niet alleen" is campagne gevoerd. Met een 
alleszins bevredigend resultaat bij de Gemeenteraadsverkiezingen, en een teleurstelling bij 
die voor de Tweede Kamer. Analyse van het CDA-verkiezingsresultaat en de opinie van 
leden en derden over de campagne zijn uitvoerig weergegeven in het rapport "Nieuwe 
wegen in aanleg". In dit bestek wordt daarnaar verwezen. 
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V. Vereniging en Communicatie 

De eerste helft van 1998 stond voor de Sector Vereniging en Communicatie voornamelijk in 
het teken van de campagnes voor de verkiezingen van de gemeenteraad en de Tweede 
Kamer. In alle uitingen (RTV, periodieken, brochures, Internet etc) stonden de beide 
verkiezingen centraal. Na de zomer vergde het aangekondigde vertrek van partijvoorzitter 
Helgers, de komst van de nieuwe voorzitter Van Rij en de kandidaatstellingen voor de 
Eerste Kamer en het Europees Parlement veel aandacht van de sector. Naast het grote aantal 
reguliere activiteiten werd in 1998 de grootscheepse vernieuwing van de website van het 
CDA voorbereid. 

Woordvoering/persvoorlichting 

In de woordvoering is aan de volgende onderwerpen de meeste aandacht besteed: de 
campagnes voor gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen, de evaluatie van deze 
campagnes in de zomer, het aangekondigde vertrek van partijvoorzitter Helgers (september) 
de procedure verkiezing nieuwe partijvoorzitter en de aangekondigde komst van de nieuwe 
partijvoorzitter Van Rij (november) en de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer- en 
Europese verkiezingen van 1999 (najaar). Vanzelfsprekend vergde ook de beide Partijraden 
en tal van manifestaties en conferenties in dit kader de nodige aandacht van de 
woordvoerder/partijvoorlichter. 

Het aangekondigde vertrek van partijvoorzitter Helgers leidde tot veel aandacht in de media; 
er verschenen tal van interviews op radio, televisie en in kranten en weekbladen. De 
verkiezing van de nieuwe voorzitter kreeg, zowel voor wat betreft de gevolgde procedure 
als de kandidaat zelf, zeer grote aandacht in de media. Met kandidaat-partijvoorzitter Van 
Rij werd in een groot aantal media kennismakingsgesprekken gevoerd. 

In het najaar vroeg verder het vertrek van het kamerlid De Milliano, de kandidaatstelling 
voor Staten- en Europese verkiezingen en de discussie in de partij over de invloed van 
regio's en provincies de nodige aandacht van de partijvoorlichter/woordvoerder. 

De schrijvende pers en radio- en tv-journalisten zijn, via uiteraard in eerste instantie de 
telefoon, door middel van doelgerichte en regionaal gerichte persberichten, mailings en via 
persoonlijke contacten met partijvoorzitter en -woordvoerder op de hoogte gehouden van en 
attent gemaakt op bijzondere en/ of opmerkelijke CDA-activiteiten. Deze activiteiten 
betroffen zowel de partij, als de Eerste Kamerfractie en de gelieerde organen. Er vonden 
ook achtergrondgesprekken met de media plaats. 

Van politiek belangrijke gebeurtenissen werden ten behoeve van het Dagelijks Bestuur 
media-analyses gemaakt. 

In 1998 werden circa 70 persberichten uitgebracht. De onderwerpen van de persberichten 
varieerden sterk. In persberichten werden nieuwswaardige elementen uit toespraken van 
partijvoorzitter Helgers onder de aandacht gebracht, werd de pers geïnformeerd over 
standpunten van de CDA-Eerste Kamerfractie bij belangrijke debatten, werden belangrijke 
publikaties en manifestaties alsmede de installatie van belangrijke commissies van partij en 
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gelieerde organisaties aangekondigd. Tevens werden belangrijke benoemingen en 
onderscheidingen onder de aandacht gebracht. Ook het nieuws in de bladen CD/ Actueel en 
Christen Democratische Verkenningen werd via persberichten verspreid. De persberichten 
werden steeds op het Internet gezet. 
Wekelijks wordt een publiciteitsagenda verzonden aan de media. Op deze agenda staan alle 
openbare bijeenkomsten van CDA en gelieerde organisaties en de spreekbeurten van 
Tweede en Eerste Kamerleden, partijvoorzitter en leden van het Europees Parlement. 

Radio 
In het kader van zendtijd voor politieke partijen verzorgde het CDA 22 reguliere 
radiouitzendingen van elk 10 minuten voor Radio 5. 
In de uitzendingen werd steeds dieper op een actueel onderwerp ingegaan zoals 
bijvoorbeeld: de 24-uurseconomie, veiligheid, criminaliteit, de Betuwelijn, Paars 11, hoe 
verder met de opvang van asielzoekers, Europa en niet te vergeten de 
Gemeenteraadsverkiezingen. 
Steeds blijkt een vrij vaste groep luisteraars de radiouitzendingen te volgen, naar schatting 
25.000 á 30.000. Hoewel het niet overtrokken moet worden is het toch een redelijk aantal, 
die de tijd en de moeite zeker waard zijn. 
Daarnaast zijn in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen 1998 11 extra uitzendingen 
voor de Radiozenders 1, 2, 3, 4 en 5 gemaakt. Eén uitzending van 10 minuten en 10 
uitzendingen van elk 1 minuut. Deze uitzendingen stonden uiteraard geheel in het teken van 
de Tweede kamerverkiezingen. 

Televisie 
Er zijn in 1998 42 televisieuitzendingen van elk 3 minuten verzorgd voor de zenders 
Nederland 1, 2 en 3. Waarvan 6 extra uitzendingen in het kader van de Tweede 
Kamerverkiezingen. 
Hiervoor zijn in totaal 10 verschillende uitzendingen geproduceerd. Ter illustratie enkele 
willekeurige grepen uit deze uitzendingen. In het vroege voorjaar is onder meer twee 
uitzendingen over 'Samenleven doe je niet alleen' geproduceerd. Na de verkiezingen van 
mei'98 een introductie van de nieuwe CDA-fractie. Aan het begin van het nieuwe politieke 
seizoen een blik in de werkzaamheden van de CDA-fractie en in het najaar een uitzending 
over fractie in actie, partij in beweging in Overijssel. Van de najaarspartijraad nieuwe stijl 
is een aparte uitzending gemaakt. Deze uitzending leverde veel positieve reacties uit het 
land op. 
Voor de 6 extra uitzendingen is 1 verkiezingsuitzending gemaakt met als thema 
'Samenleven doe je niet alleen'. 
Ook hier blijkt er een vaste respons te zijn. Kijkers bellen regelmatig direct na een 
uitzending op met de vraag meer informatie over het CDA te ontvangen. 

Voor zowel de radio als wel de televisieproducties is steeds overleg tussen de 
partijvoorlichting en de fractievoorlichting. 

PubHeksvoorlichting 
Naast brochures, folders en vlugschriften werkt het CDA via telefonische bereikbaarheid 
permanent aan voorlichting over zijn ideeën, standpunten en activiteiten. Hetjaar 1998 was 
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mede door de twee verkiezingscampagnes een intensief jaar. Veel informatie werd verstrekt 
aan scholieren, studenten, leden en andere geïnteresseerden. Opvallend is de toename van 
informatieaanvragen via de CDA-Website op Internet en per e-mail. Het aantal 
informatieverzoeken bedroeg in 1998 circa 2780 (1997: 2520). Daarnaast beantwoordde de 
partijvoorlichting veel telefonische vragen van allerlei aard. 

Redactie en bladmanagement 

In 1998 werd het onderscheid tussen het ledenblad en het opiniemagazine vergroot. 
Voorheen verschenen beide bladen onder één titel: CD/ Actueel, en in een eenzelfde lay out. 
Vanaf 1 januari 1998 kreeg het ledenblad de titel 'Appel'; dit blad verscheen tevens in een 
nieuwe lay out. Het opiniemagazine behield dezelfde naam: CD/ Actueel. In 1998 verscheen 
Appel achtmaal, en CD/ Actueel twaalfmaal. 

CD/Actueel 
Ook in het opiniemagazine CD/ Actueel werd volop aandacht besteed aan de verkiezingen 
voor gemeenteraad en Tweede Kamer. In februari verscheen onder meer een themanummer 
over het 'CDA op weg naar de verkiezingen'; vanjanuari tot mei verscheen er een serie 
over het verkiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet alleen' waarin de vijf hoofdthema's 
werden uitgewerkt. Na de verkiezingen werden artikelen en interviews gewijd aan de 
collegevorming in de gemeenten en de kabinetsformatie van paars II. Met een aantal 
vertrekkende kamerleden werden exit-interviews afgenomen. 
Veel aandacht was er daarnaast in 1998 voor onderwerpen als veiligheid, de 24-
uurseconomie, de combinatie van zorg en arbeid, landbouw en infrastructuur. In het najaar 
wierpen de Statenverkiezingen van maart 1999 hun schaduwen vooruit. In CD/ Actueel 
werden in 1998 interviews geplaatst met opinionleaders als VVD-denker Van der List, 
NRC-joumalist Kranenburg, Telegraafjournalist Lunshof, FNV -voorzitter De WaaL, 
Bavaria-topman Swinkels, CDA-deskundige Ten Napel en oud-minister Ruding. 

CD/ Actueel verscheen in 1998 12 keer. 
CD/ Actueel kreeg in 1998 een nieuwe hoofdredacteur: Rijk van Ark. Hij volgde Hans 
Schipper op. De redactie werd daarnaast voor een groot deel vernieuwd. De grotendeels 
vernieuwde redactie besloot in 1999 een onderzoek te houden onder de lezers van 
CD/ Actueel om de meningen over formule en lay out te peilen. 

Appel 
Ook in Appel was er vanzelfsprekend volop aandacht voor de verkiezingen. Tot maart 
stonden de gemeenteraadsverkiezingen centraal, daarna de Tweede Kamerverkiezingen. 
Naast interviews met lijsttrekker De Hoop Scheffer, partijvoorzitter Helgers en 
campagneleider Schripsema werden in een speciale rubriek de nieuwe Kamerkandidaten bij 
de eerste veertig voorgesteld aan de lezers. In de maart- en meinummers werd een speciaal 
verkiezingskatem afgedrukt. 
Veel aandacht was er ook voor het plan 'De moeite waard' over de lastenmaximering. In 
september werd een informatiekatern over de nieuwe Tweede Kamerfractie in het blad 
opgenomen. In het najaar was er vanzelfsprekend aandacht voor het aangekondigde vertrek 
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van partijvoorzitter Helgers en de komst van de nieuwe voorzitter, Van Rij. In elk nummer 
werd aandacht besteed aan de contributie-actie en de Provinciale Statenverkiezingen van 
maart 1999. 

In verband met de beide verkiezingen verscheen Appel in 1998 eenmaal meer dan 
normaliter, namelijk achtmaal. 

Het ledenblad heeft als functie de leden te informeren over standpunten en activiteiten van 
de partij, haar vertegenwoordigers en aan de partij gelieerde organen. In de formule van het 
blad spelen het versterken van de binding met de vereniging CDA en human interest een 
belangrijke rol. 
Het ledenblad wordt gemaakt door een Begeleidingscommissie die onder leiding stond van 
Rixt Meines (tot mei 1999) en later Marcel Meijer. De Begeleidingscommissie ressorteert 
rechtstreeks onder het Partijbestuur. 

Bladmanagement 

Aantal abonnees per december 1998 

CD/Actueel 5310 
Appèl 86.015 
Christen Democratische Verkenningen 821 
Service-abonnement 465 

Promotie periodieken 

Redactieraad 
De Redactieraad kwam in 1998 eenmaal in vergadering bijeen om zich te buigen over het 
kader en de uitgangspunten van het in 1999 te houden onderzoek onder de lezers van 
CD/ Actueel. 
Ook in 1998 stond de Raad onder voorzitterschap van mr. drs. Ed Wagemakers. 

Advertenties 
De advertentie-acquisitie voor het ledencontactblad Appel was ook dit jaar weer 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 1998 op: f 56.290,- (in 1997: f 37.570,-) 

Promotie 
Tijdens de verkiezingsmanifestaties, de Partijraden en het Congres werden CD/ Actueel en 
Christen Democratische Verkenningen onder de aandacht van potentiële lezers gebracht. 
Alle bezoekers ontvingen de bladen en werden in de gelegenheid gesteld zich te abonneren. 
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Productie overige periodieken en publicaties 
In 1998 verschenen er elf uitgaven van het maandblad Christen Democratische 
Verkenningen. Van dit blad wordt de eindredactie, de productie en de secretariële 
ondersteuning verzorgd. 
In 1998 werd volop gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe lay out van dit maandblad. 
CDV zou per 1 januari 1999 met een vernieuwde formule in een nieuwe lay out 
versehij nen. 

Daarnaast was de Sector Vereniging en Communicatie in 1998 verantwoordelijk voor de 
opmaak van tal van folders en brochures, van Steenkampinstituut, Eduardo Preistichting 
Etc. 
Tevens verzorgde de sector redactie en lay out van advertenties e.d. in externe media. 

De sector verzorgde eveneens de contacten met drukkerijen over drukopdrachten, offertes 
e.d. van CDA en gelieerde organisaties. 

Internet 
In de eerste helft van 1998 speelde de campagnes voor beide verkiezingen een grote rol. 
Gedurende de campagne werd prioriteit gelegd bij de bij RTL ingehuurde pagina's TEXT. 
Op deze pagina's werd informatie verschaft over de standpunten en activiteiten van het 
CDA. Daarnaast werd natuurlijk ook op Internet informatie verschaft over de inzet van het 
CDA in de campagne. 
In de tweede helft van 1998 werd het aantal rubrieken op de CDA-Website verder 
uitgebreid: in de loop van 1998 waren alle gelieerde organisaties via Internet te benaderen. 
In het najaar werd verder een grootscheepse vernieuwingsoperatie van de CDA-Website 
voorbereid. Doel van de vernieuwing is de informatievoorziening te actualiseren, 
interactieve discussieplatforms in het leven te roepen en de toegankelijkheid en de lay out 
van de pagina's te verbeteren. Om dit te bereiken zal er een nieuwe website gebouwd 
worden. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van partij, Tweede Kamerfractie 
en Wetenschappelijk Instituut is verantwoordelijk voor de vernieuwingsslag. Bureau ISM 
zal de nieuwe site maken. 
De nieuwe CDA-site gaat bij de start van de Statencampagne op 8 februari 1999 de lucht in. 

In 1998 werd tenslotte veel aandacht besteed aan de contacten met Provinciale en 
Gemeentelijke Afdelingen die een eigen website hebben. De site van het landelijk CDA is 
via hyperlinks verbonden met deze sites. 
Om optimaal te kunnen functioneren is een nieuwe computer en software aangeschaft. 

Dokumentatie/bibliotheek 
De sector Vereniging en Communicatie vervaardigt dagelijks een knipselkrant met daarin 
opgenomen al het voor het CDA relevante nieuws. Voor elke vergadering van het Dagelijks 
Bestuur wordt een selectie gemaakt van de belangrijkste krantenberichten in de betreffende 
periode. 

De sector verzorgt eveneens de circulatie van meer dan honderd tijdschriften en vakbladen 
in het CDA-huis zodat de medewerkers optimaal geïnformeerd hun werkzaamheden kunnen 
uitoefenen. 
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De sector beheert eveneens de bibliotheek; boeken worden besteld en op verzoek uitgeleend 
aan de medewerkers. 

Ledenzorg 
Ten opzichte van het voorgaande jaar is het ledenaantal gedaald. Het totaal aantalleden over 
1998 is 86.000. Het aantal nieuwe leden bedraagt 2.887. Het aantal opzeggingen is 5.144. 
Dit is lager dan in 1997. 
In december 1998 zijn 2.500 ex-leden benaderd door de partijvoorzitter om hun beslissing te 
heroverwegen. 
Leden die schriftelijk hun lidmaatschap opzeggen, worden opgebeld of geschreven met het 
verzoek dit te herzien. Registratie van de telefonische reacties uit de achterban en de 
e-mailberichten laat een grote betrokkenheid zien. 
Voor informatie over het CDA wordt jaarlijks één tot twee keer het boekje 'Dit is het CDA' 
herzien en uitgebracht. Nieuwe leden krijgen een uitgebreid pakket toegestuurd. Met daarin 
onder andere het boekje 'Dit is het CDA', 'Program van Uitgangspunten', verkiezings
programma en verscheidene folders. Het pakket wordt regelmatig bekeken en aangepast om 
de informatie zo optimaal mogelijk te houden. 

Op 2 juli 1998 heeft iedere Afdeling een brief van de partijvoorzitter ontvangen met daarbij 
21 ledenwerffolders 'Met het CDA naar de 21-ste eeuw' en een bundel praktische tips om 
leden te werven. De Afdelingen werden via deze actie verzocht om zoveel mogelijk CDA
sympathisanten over de streep te trekken en ze lid te maken van het CDA. De folder werd 
goed ontvangen door de Afdelingen en er zijn vele uitgezet in het land. De actie loopt door 
totjuni 1999. 

Contributie-inning 
De ontvangen contributie over 1998 is f 7,643. Dit is een daling ten opzichte van 1997. 
Het aantal betalende leden is 77.537. De gemiddelde contributie per betalend lid is 
gestegen tot f 98,57. 

Commissie van Verdiensten 
Het CDA is een actieve partij, zichtbaar in de haarvaten van het politieke bestel. Die 
actieradius is slechts mogelijk door de niet aflatende inzet van de leden. Voor mensen die 
zich daarbinnen sinds jaar en dag nadrukkelijk onderscheiden als vrijwilliger kent het CDA 
de zgn. "gouden speld". Gezamenlijke verzoeken daarvoor van PA en GA worden ter 
beoordeling voorgelegd aan de bedoelde commissie. In 1998 werden "acht gouden speldjes" 
toegekend . In datjaar bestond de Commissie uit Y. de Grood, J. Koster, H. Elzinga en A. 
Verhoef. 

Verenigingsconsulenten 
Jaarlijks worden er twee landelijke informatiebijeenkomsten van een dag gehouden en 
eenmaal per jaar een weekendbijeenkomst tezamen met de Scholingsconsulenten. Tijdens de 
bijeenkomst van 16 januari stond de verkiezingscampagne centraal. Tevens werd gesproken 
over het belang van ledenwerven in campagnetijd. Een terugblik op de verkiezingen vond 
tijdens de bijeenkomst van 18 juni plaats. Tijdens het consulentenweekend op 2 en 3 oktober 
stond op de vrijdagavond een gesprek met partijvoorzitter Hans Helgers over het traject 

50 



naar de Statenverkiezingen centraal. De zaterdag werd geheel besteed aan een 
communicatie-training onder leiding van een deskundige. 
Het doel van deze bijeenkomsten is over en weer kennis en ervaringen uitwisselen. Vanuit 
de sector Vereniging en Communicatie wordt geregeld informatie gestuurd naar de 
Verenigingsconsulenten. Tevens wordt er telefonisch contact onderhouden met de 
consulenten. 

Bezoeken afdelings- en fractievoorzitters 
In 1998 zijn behalve de afdelingsvoorzitters ook fractievoorzitters uit de gemeenteraden 
uitgenodigd op het Partijbureau voor een bijeenkomst met de partijvoorzitter. In 
verkiezingstijd zijn er geen bijeenkomsten geweest. De eerste bijeenkomst was op 25 juni en 
vervolgens in de maanden september, oktober, november en december wekelijks. In het 
ochtendgedeelte stond een gesprek met de partijvoorzitter op het programma. Het 
middaggedeelte werd verzorgd door het Steenkampinstituut 

Relatiegeschenken 
Sinds eind 1998 zijn er twee nieuwe relatiegeschenken te verkrijgen: een fles rode wijn met 
CD A -etiket en een zwarte Quill pen. 

Permanente campagne 
Na de inzet voor de campagnes t.b.v. gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen heeft 
de sector Vereniging en Communicatie haar aandeel geleverd aan de permanente campagne, 
gericht op het verkrijgen van positieve aandacht voor de visie van het CDA en de 
vertolkers. 

• Samen met de Tweede Kamerfractie zijn er onder het motto 'Partij in beweging, fractie 
in actie' werkbezoeken gebracht aan een aantal provincies. Een delegatie bestaande uir 
Tweede Kamerleden, Partijbestuursleden en leden van het Europees Parlement bezoeken 
overdag bedrijven en instellingen. 's Avonds wordt volgens een vast patroon een 
manifestatie gehouden met een optreden van de fractievoorzitter. De pers is bij ieder 
bezoek aanwezig. 

• Huisstijl: Tijdens de verkiezingen van 1998 is tijdelijk afgeweken van de bestaande 
huisstijl. Naast de bekende groene PMS-kleur 361, is tijdelijk gebruik gemaakt van 
donkergroen PMS 330. In lijn met de aanbevelingen uit 'Nieuwe wegen in aanleg' 
(evaluatie verkiezingscampagne) is besloten na de verkiezingen van 1998 weer de CDA
kleur groen te hanteren voor affiches, presentaties e.d. 

• Het CDA was aanwezig met een stand op het 'Flevo Totaal Festival' van 20 tot en met 23 
augustus en op de '50+beurs' van 30 september tot en met 3 oktober. Partijvoorzitter 
Helgers en tal van Tweede Kamerleden waren aanwezig op de '50-plusbeurs' om met 
bezoekers van gedachten te wisselen. 

• Middels advertenties werd het CDA-gedachtegoed onder de aandacht gebracht in externe 
media. 
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Verkiezingscampagne 
De sector speelde een belangrijke rol in de campagne voor de gemeenteraads- en Tweede 
Kamerverkiezingen. Naast de partijvoorzitter, vice voorzitter en overige leden van het 
Dagelijks Bestuur werden vijf nieuwe kandidaten uit de top-tien publicitair begeleid. 

Daarnaast werd in de periodieken Appel en CD/ Actueel en op de CDA-website op het 
Internet volop aandacht besteed aan de campagne. In de radio- en televisie-uitzendingen 
stonden de beide verkiezingen eveneens centraal; er werden speciale spotjes voor de 
verkiezingen gemaakt. 

Vanuit de sector werden verder de RTL-TEXTpagina's 'gevuld'; en werd de coördinatie 
van deze pagina's verricht. 

Medewerkers van de sector werkten in de campagnes voor beide verkiezingen in 
ploegendienst in de avonduren en in het weekeinde, om campagnevoerders, leden en kiezers 
optimaal te informeren. 

De sector verrichtte een groot aantal redactionele en lay-outwerkzaamheden ten behoeve van 
de campagne: 
• Het verkiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet alleen' en het bijbehorende manifest 

werden geredigeerd; 
• het Kandidatenboekje met de eerste vijftig kandidaten werd geredigeerd en opgemaakt; 
• tekst en lay out van standaardadvertenties voor de gemeenteraadsverkiezingen werden 

verzorgd; 
• een speciale verkiezingsfolder en een folder van het 'Plan-De Moeite Waard' werd 

vervaardigd; 
• reclame-stickers voor de RTL-TEXTpagina's werden geproduceerd; 
• tekst en lay out van een grote advertentie t.b.v. de Tweede Kamerverkiezingen, voor de 

regionale dagbladen werden verzorgd. 

In het najaar was de sector direct betrokken bij de voorbereiding van de campagnes voor de 
Provinciale Statenverkiezingen in maart 1999. 

Personele bezetting 
De sector Vereniging en Communicatie onderging in 1998 veel wijzigingen. Rixt Meines 
vertrok in mei in verband met het aanvaarden van een andere functie als hoofd van de 
sector. In afwachting van de definitieve opvolging fungeerde Marcel Meijer gedurende de 
rest van het kalendeijaar als waarnemend hoofd. Internetmedewerker Jolien Jeroense 
aanvaardde in juni eveneens een functie elders; zij werd opgevolgd door Rachel Rietveld. 
DTP-er Martin van Schaik vertrok eveneens in juni: hij werd opgevolgd door Jessica 
Koster. 
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Vl. Facilitaire Zaken 

Secretariaat/personeel 
Het verslagjaar was zeker voor het personeel op het CDA-Secretariaat een turbulent jaar. 
Omdat de campagne-activiteiten een forse wissel trokken op de niet-aflatende inzet, maar 
ook omdat de reguliere activiteiten soms onder oneigenlijke druk tot stand moeten komen: 
een tweetallangdurig zieken (bij de financiële administratie en het directiesecretariaat), het 
vertrek van Rixt Meines en Marc Hulsbosch, wier vacatures eerst betrekkelijk laat volledig 
konden worden herbezet, zijn met name daar debet aan. Meer informatie over het 
personeelsbeleid is verwoord in het Sociaal Jaarverslag 1998. In dit bestek wordt daarnaar 
verwezen. 
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VIl. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

"De Toekomst van de Nederlarulse samenleving. Dilemma's voor burgers in een nieuwe eeuw. " 
Dit is de titel van het Meerjarenonderzoeksprogramma van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA voor de periode 1998 tot 2002. Een programma dal antwoorden moet vinden op 
vragen van burgers hoe ook in de nieuwe, nu nog onbekende eeuw die voor ons ligt, mensen 
zich thuis voelen in de Nederlandse en Europese samenleving. Een samenleving waarin mensen 
betrokken zijn op elkaar en perspectiefwordt geboden om de eigen talenten te ontplooien. In 
1998 maakte het M, onder leiding van mr. J.J.A.M. van Gennip, een start met de uitvoering 
van dit ambitieuze programma. 

Het CDA is in de afgelopen vier jaar bezig geweest met de fundamentele heroriëntatie die 
moet leiden tot een nieuwe positionering in het politieke krachtenveld. Dat heeft vooralsnog 
niet geresulteerd in een herstel van het CDA. Het is essentieel dat aan de verheldering en 
versteviging van de positie verder gebouwd wordt. Het Wetenschappelijk Instituut is ervan 
overtuigd dat de christen-democratische politieke benadering niet gemist kan worden. De maat
schappelijke veranderingen zijn ingrijpend en vragen om herpositionering. In die veranderende 
context blijft het de christen-democratie gaan om het blijven bouwen en schaven aan een 
samenleving die herbergzaam is, waardenvast, waarin ieder mens telt en die gericht is op de 
toekomst. 

Er zijn in de afgelopen vier jaar goede aanzetten gegeven op initiatief van het Wetenschappelijk 
Instituut. Er kan en moet voortgebouwd worden op werk dat gedaan is, zoals Nieuwe wegen, 
vaste waarden , het gezinsrapport De verzwegen keuze van Nederland en het recente 
verkiezingsprogramma Samen leven doe je niet alleen. De medewerkers zijn daar in 1998 
prima in geslaagd en doen de uitwerking steeds vaker met anderen. Het WI is geen groep 
geleerden die zich van de buitenwereld afzondert in een ivoren toren. Het WI is een denktank 
met maatschappelijk betrokken actieve medewerkers, die samen met anderen in en buiten het 
CDA de kloof tussen politiek ideaal en de praktijk tracht te overbruggen. Want, ook op lange 
termijn is het CDA gebaat bij creativiteit, discussie, intellectuele eerlijkheid, moed en 
openhartigheid. 

Onderzoeksprogramma 
De hedendaagse cultuur van hyperindividualisering en de feitelijkheid van de multicultura
lisering zetteen de cohesie van de samenleving op vele manieren onder druk. Daartegenover 
hecht het CDA aan samenhang, betrokkenheid op elkaar, verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar en solidariteit. In een herbergzame samenleving is sprake van een evenwichtig 
samenspel van maatschappelijke organisaties, markt en de overheid. Om een bijdrage te 
leveren aan de vervulling van deze opdracht, heeft het WI in 1998 onder meer gewerkt aan het 
thema zelfregulering. Teneinde het regeringsproject 'Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit' om te bouwen tot een project 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
zelfregulering en wetgevingskwaliteit' werd een werkgroep geformeerd. Een ander onderwerp 
in dit kader dat werd aangepakt was het communitarisme, het gemeenschapsdenken dat als een 
rode draad door het verkiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet alleen' loopt. In 
bijeenkomsten, artikelen en lezingen deed het WI in 1998 volop mee aan de internationale 
discussie over dit Amerikaanse gemeenschapsdenken. In 1998 is ook een start gemaakt met een 

54 



groot onderzoek betreffende de multiulturele samenleving. Een eerste deelonderzoek hiervan 
betreft het asielbeleid. 

Een tweede onderzoeksblok betrof het onderwerp 'waarden en overheid'. De hedendaagse 
cultuur hecht sterk aan de waardenneutrale overheid; de overdracht van waarden en normen 
wordt steeds gezien als een verantwoordelijkheid van individuen. Daartegenover hechten wij 
aan een overheid die borg staat voor publieke gerechtigheid. De opdracht van publieke 
gerechtigheid houdt in dat de overheid bepaalde waarden en daaruit voortvloeiende normen 
handhaaft. In dat licht moet ook veiligheid worden gezien. Ook bij privatisering en 
verzelfstandiging staat de overheid voor de behartiging van aan de publieke gerechtigheid 
ontleende waarden. Tegelijk is het de taak van de overheid om ruimte te bieden aan 
overdracht/ communicatie van waarden en normen door groeperingen in de samenleving 
(particulier initiatief). In dit kader werkte het WI in 1998 met onder meer de Tweede 
Kamerfractie aan een viertal projecten: de solide overheid, pluriformiteit en waardenoverdracht 
in de media en het onderwijs en het project integraal veiligheidsbeleid. Al deze projecten 
leidden tot artikelen, bijeenkomsten en andersoortige bijdragen. Een voorbeeld is het 
veiligheidsmanifest 'Kansen bieden, grenzen stellen' dat kort voor de Tweede 
Kamerverkiezingen werd gepubliceerd. 

Het derde onderzoeksblok heeft als titel 'Ieder mens telt'. De hedendaagse cultuur is sterk op 
de functionaliteit (en de zelfredzaamheid) van de mens gericht. Daartegenover hecht de 
christen-democratische visie sterk aan de waarde van elke persoon. Een verantwoordelijke 
samenleving sluit niemand uit. In welke verschijningsvorm en in welk levensstadium ook, elk 
mens is uniek en verdient respect en bescherming. In dit blok werd onder meer aandacht 
besteed aan de financiering van de zorg en de mogelijkheden en grenzen van de humane 
biotechnologie. Dit laatste project, de menswaardigheid in de medische ethiek, kreeg vooral 
veel aandacht in Christen Democratische Verkenningen. 

Een belangrijk project in dit blok was hetWI-rapport 'Respect. Een christen-democratische 
visie op ouderenbeleid' dat in september werd gepresenteerd. Kern van het rapport is dat 
ouderenbeleid een kwestie is van respect, wederkerigheid en kansen om actief mee te doen in 
het hart van de samenleving en dus niet alleen gaat om meer geld en meer rechten. Daarbij 
stelde het rapport prioriteiten op een drietal terreinen: participatie, bestaanszekerheid en 
ouderenzorg. Om meer mogelijkheden te scheppen voor participatie moet volgens het rapport 
leeftijdsdiscriminatie in zowel de betaalde als onbetaalde arbeid actief bestreden worden. Zo 
moeten oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om na hun 65ste door te gaan en moeten er 
meer mogelijkheden komen voor deeltijdwerk. Verder staan in het rapport voorstellen om de 
bestaanszekerheid van ouderen te garanderen, waarbij niet gemorreld mag worden aan de 
AOW en voorstellen voor verbetering van de ouderenzorg, zoals een wettelijk recht op 
zorgverlof en een wettelijk recht op terugkeer. 

"Met het oog op de toekomst" is de titel van het vierde blok. De hedendaagse cultuur is sterk 
op het hier en nu gericht, maar de generaties van vandaag bouwen voort op het erfgoed dat 
hun is meegegeven. Zij hebben de opdracht de wereld, dichtbij en op grotere schaal, behouden 
over te dragen. Dat is een verantwoordelijkheid voor mensen en hun organisaties en 
verbanden. Maar ook overheidsbeleid moet worden uitgezet met het oog op de lange termijn 
en niet vanuit korte termijn overwegingen. Ook als het inrichten van de samenleving met het 
oog op de toekomst soms ingaat tegen gevestigde belangen en het denkenep de korte baan. De 
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projecten die het WI in het kader van dit onderzoeksblok heeft opgepakt in 1998 waren 
duurzaamheid, fiscaliteit en Europa. 

Een herkenbaar christen-democratische visie is inmiddels in contouren beschikbaar. In 1998 is 
een eerste poging gedaan om die visie in verschillende gevallen te concretiseren. In nauwe 
samenwerking met de fractie is een studieproject 'Partners in Duurzaamheid' gestart. In 1998 
heeft het WI (ook weer) ruime aandacht besteed aan Europa. Daarbij heeft het WI zich 
gemengd in het debat over de inrichting van Europa. . 

Publiek debat 
De aanwezigheid in het publieke debat en de systematische inzet tot aansluiting bij en 
contact met onder meer maatschappelijke, kerkelijke en wetenschappelijke instellingen heeft 
voor het WI de hoogste prioriteit. Deze opdracht uitte zich de laatste jaren in een steeds 
sterkere presentie van het WI in de kolommen van vele CDA en niet-CD A bladen, een 
veelvuldig optreden voor radio en televisie en in landelijke en regionale kranten en bladen 
en door grote investeringen in lezingen, inleidingen, conferenties en forumoptredens. 

Een andere activiteit die vanuit het WI in het kader van het publieke debat is opgestart is de 
oprichting van de christen-democratische Dertigersgroepen. Eind 1997 hebben enkele jonge 
christen-democraten (begin-dertigers) het initiatief genomen maandelijks bijeen te komen in 
restaurant Sluizer in Amsterdam om te spreken over politieke onderwerpen voor de 
middellange en lange termijn. 

Na de Sluizergroep werden in 1998 in Den Haag twee groepen opgericht, eerst de 
Schlemmergroep en later de Babylongroep. Hetzelfde procédé, maar dan met mensen uit Den 
Haag en omgeving. In januari 1999 is in Rotterdam de Durlokgroep gestart, in maart is een 
groep in Utrecht begonnen, in Brussel is een groep actief en er zijn beginnende initiatieven in 
Leiden, Nijmegen, Breda en Venlo. Ditjaar zullen er vooral in het zuiden, oosten en het 
noorden van het land groepen worden gevormd. De verslagen van deze bijeenkomsten gaan 
naar het WI en de fractie en worden onder meer gebruikt voor artikelen en lezingen. 

Doel van de groepen is om op een eigentijdse en herkenbare wijze inhoud te geven aan de 
christen-democratie. Een tweede doel is standpuntbepaling en meningsvorming op basis van de 
kracht van argumenten. Een derde doel is mensen tussen de 25 en 35 jaar een platform te 
bieden waar ze van gedachten kunnen wisselen met andere leeftijdgenoten (CDA-leden en 
personen die affiniteit hebben met de christen-democratie). 

Onderwerpen die in de groepen aan bod kwamen waren onder meer: het veiligheidsbeleid, de 
waarden en normen-discussie, de 24-uurseconomie, het mediabeleid, de multiculturele 
samenleving, het communitarisme, het Rijnlandse en Angelsaksische economische model, het 
belastingplan voor de 21ste eeuw, mobiliteit en de 'C' van het CDA. 

De leden van de groepen zijn afkomstig uit diverse geledingen van de maatschappij, zoals het 
bedrijfsleven, de wetenschap en de non-profitsector. Het profiel van de leden is het best te 
omschrijven als 'realistisch' en 'betrokken'. De groepen hebben geen formele binding met het 
CDA. De standpunten en gedachten volgen niet per se de vigerende partijlijn. 
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De groepen zetten ook evenementen op touw. Zo organiseerde de Schlemmergroep op 1 mei 
1998 een bijeenkomst met Jaap de Hoop Scheffer als spreker, op 6 november was er de 
Sluizerlezing vanPietervan Geel en op 15 april1999 zal de heer Wijffels een lezing verzorgen 
voor de Schlemmergroep. In het najaar van 1999 vindt een vierde evenement plaats. 

De keuze om sterker en vooral systematischer op opiniepagina's te verschijnen, het geven van 
impulsen aan het publieke debat en het uitbrengen van meer beleidsadviezen dan 
studierapporten betekent dat ook in 1998 de positie van Christen Democratische Verkenningen 
belangrijker is geworden. Christen Democratische Verkenningen streeft ernaar om met 
artikelen, met series en met speciale nummers strategischer te werken als basisreferentie voor 
het politieke debat. De redactie van Christen Democratische Verkenningen ziet ideeën 
ontwikkeling ten behoeve van de christen-democratie als de belangrijkste opgave. Christen 
Democratische Verkenningen is er in de afgelopen jaren op gericht geweest inhoudelijke 
discussies aan te zwengelen binnen het CDA, ook al kwamen ze de frontstrijders soms niet 
gelegen. Gedacht kan worden aan het in 1998 verschenen zomernummer 'Durven kiezen', 
waarin diverse auteurs van binnen en buiten het CDA hun mening uiteenzetten over de 
positie van het CDA, de armoedeproblematiek, de beperkingen van de CPB-modellen en de 
betekenis van het communitarisme voor het christen-democratische gedachtengoed. 

Relatie met fractie en partij 
Met de Tweede Kamerfractie was de verhouding in 1998, zoals uit bovenstaande activiteiten 
blijkt, intensief. Vooral ook met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen en Tweede 
kamerverkiezingen deed het WI op verzoek van de fractie speciaal onderzoek, gaf het advies, 
verleende het incidentele dienstverlening zoals bouwstenen voor artikelen en toespraken. Eén 
van de producten van de goede samenwerking was het agrarisch manifest 'Vertrouwen en 
visie' dat kort voor de verkiezingen werd gepubliceerd. Ook met de CDA-delegatie in het 
Europees Parlement en de afdeling Buitenland van de partij werd nauw samengewerkt. Zo was 
er onder meer een actieve deelname vanuit het WI bij het opstellen van het 
verkiezingsprogramma van de Europese Volkspartij. Ook leverden in 1998 een aantal 
medewerkers weer een actieve bijdrage aan diverse activiteiten van de Eduardo Frei Stichting. 
Het WI is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Nieuw Zuid-Afrika en geeft de 
projecten mede vorm. 

Organisatie 
Op personeelsgebied waren er in 1998 vier mutaties. Na ruim veertien jaar werkzaam te zijn 
geweest bij het instituut verruilde in mei prof.mr.dr. J.P. Balkenende het instituut voor het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer. Mevrouw drs. L.A.M.T. Barbosa-Biesbroeck vertrok 
naar de Tweede Kamer waar zij aan de slag ging als beleidsmedewerker Defensie. Bij het 
secretariaat ging na viereneenhalf jaar mevrouw C.M. Prins weg. Haar opvolger is mevrouw 
A. Durville. 

Financiën 
Het op peil houden van de kernbezetting is in de afgelopen jaren een zware, maar succesvol 
verlopen, opgave geweest. Het teruglopend aantal partijleden, en daarmee de financiële 
mogelijkheden van de partij, en vooral de grote verkiezingsnederlaag hebben de reguliere 
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financiering zwaar onder druk gezet. Dankzij de opstelling van het DB en daarin de 
penningmeester van het CDA kon de terugloop van de bijdrage van de partij zeer beperkt 
blijven. Dat was niet het geval met de overheidsbijdrage. Zowel wat hoogte als vorm betreft 
stond die wel sterk onder druk. De discussie over beide aspecten lijkt in de afgelopen 
maanden min of meer bevredigend te zijn afgerond in de zin van continuering, materieel, 
van de bestaande situatie op het niveau van 1994. Door een goed beleggingsbeleid (en de 
afwijzing van de centralisatievoorstellen van de vorige penningmeester van het CDA) was 
het mogelijk, dat de bijdrage van het Fonds WI volledig op peil bleef. Daarnaast profiteerde 
het WI van een nieuw systeem van fondswerving d.m.v. projectfinanciering en externe 
dienstverlening. 
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VIII. Steenkampinstituut 

landelijke activiteiten 

Kaderschoolleergang 1998-1999 
De kaderschool was verdeeld in drie blokken die in een periode van maximaal drie jaar 
gevolgd kon worden. Het eerste ideologische blok werd regionaal aangeboden; in 1998 in 
Arnhem, Beverwijk en Den Haag. Het tweede blok, bestaande uit politieke thema's, werd 
landelijk aangeboden. Bij dit blok konden de cursisten kiezen tussen een cursus gericht op 
nationale thema's en een cursus gericht op regionale thema's. 
Het derde blok werd landelijk aangeboden en bestond uit 5 zaterdagen waarop vaardigheden 
werden getraind. Voor de vaardigheden kon men ook op de afzonderlijke dagen inschrijven. 
Door de regionale spreiding werd met name de toeloop naar blok 1 vergroot; ook was er veel 
belangstelling voor de vaardigheidstrainingen. 

Kaderopleiding kandidaat-statenleden 
Een aanvulling op de kaderschool was de kaderopleiding. Kandidaat-statenleden werden 
uitgenodigd om zich verder voor te bereiden op een mogelijke functie in de Provinciale Staten. 
Deze cursus bestond uit een aantal avonden over politieke onderwerpen en drie zaterdagen 
waarop vaardigheden en het omgaan met provinciale financiën aan de orde kwamen. 

Wethouderscursus 
Voor meer dan twintig pas benoemde wethouders bestond de mogelijkheid om zich voor te 
bereiden op de nieuwe wethoudersfunctie. Hoofdbestanddeel vormde het inzicht op welke 
wijze de wethouders zich als christen-democraat in de verschillende rollen wilden positioneren. 
Invalshoeken waren: de rol in het college, in de raad en in de fractie. Uitwisseling van 
ervaringen met anderen die open staan voor verschillen, een landelijk netwerk opbouwen en je 
zeker voelen in je functie waren de kernwoorden. 

De Dag van de Uitdaging 
Jaarlijks wordt op de scholingsdag contact gehouden met het regionale scholingswerk door 
informatie over en weer. In 1998 werd de vormgeving hiervan gewijzigd in een 'Open dag' 
van het landelijk en regionaal scholingswerk, waarbij ook potentiële cursisten werden 
uitgenodigd: CDA-kader en anderszins belangstellenden. 
Onder het motto 'Ontdek u zelf op de Dag van de Uitdaging' liet het Steenkampinstituut zien 
wat het in huis heeft. Bezoekers konden deelnemen aan workshops debatteren, column 
schrijven, Europa, maar ook aan een workshop schilderen om op het spoor te komen van hun 
diepste drijfveren! 

Voorbereidingen nieuwe Tweede Kamerfractie 
In samenwerking met het fractiebestuur van de Tweede Kamer en de partijvoorzitter zette het 
Steenkampinstituut een begeleidingstraject uit voor de eerste vijftig kandidaten op de advieslijst 
voor de Tweede Kamer. Het meerdaagse traject bevatte onderdelen zoals teamvorming, 
debatvaardigheden, inhoudelijke en ideologische voorbereiding op het verkiezingsprogramma. 
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Loopbaangesprekken 
Vanuit de cursussen konden cursisten advies krijgen over de te ondernemen stappen voor een 
mogelijke loopbaan in de politiek. In een persoonlijk adviesgesprek kwam aan de orde wat de 
behoeften, wensen en mogelijkheden waren voor verdere ontwikkeling. 

Terugkomdagen voor verschillende opleidingen 
Het bleef voor de cursus 'Vrouwen in beeld' en de cursus 'Loopbaanbeleid in de politiek' 
belangrijk om terugkomdagen te organiseren. Niet alleen om de doelen die in de cursus 
gesteld waren scherp te houden maar ook om elkaar te bevragen en nieuwe ontwikkelingen 
in de partij mee te nemen. 

Sollicitatietraining voor vrouwelijke kandidaten Provinciale Staten 
V oordat de selectiecommissies van de Provinciale Staten hun kandidaten konden oproepen, 
bereidde het Steenkampinstituut onder leiding van een loopbaandeskundige c.q. psychologe de 
kandidaten middels een training voor op de gesprekken met de vertrouwenscommissie. Gezien 
het grote aantal geïnteresseerden werd deze training herhaald. Meer dan 70 vrouwen volgden 
deze training. 

Bijdrage aan het werk van de Eduardo Frei Stichting 
Twee weken per jaar kan de Eduardo Preistichting een beroep doen op de kennis en 
didactische vaardigheden van het Steenkampinstituut Met name nieuwe werkvormen en het 
geven van persoonlijke feedback naar de deelnemers waren van belang. In 1998 werd 
bijgedragen aan een cursus in de Oekraïne, aan de Academie in Budapest en een cursustraject 
in Slowakije. 
Daarnaast werd tijd gereserveerd voor bezoek uit het buitenland om de kennis en ervaring met 
anderen te delen, zoals met leden van de nieuwe zusterpartij UDM uit Zuid-Afrika. 

Doorstroombijeenkomst vrouwelijke CDA-burgemeesters 
Om de invloed van het CDA bij burgemeestersbenoemingen optimaal te houden, organiseerde 
het Steenkampinstituut in samenwerking met fractielobbyist mevrouw M. van der Hoeven een 
bijeenkomst om de doorstroom onder (vrouwelijke) burgemeesters te bevorderen. 

Voorlichtingsbijeenkomst burgemeestersfunctie 
Met hetzelfde doel werd een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd 
benoemingsprocedure en de inhoud van de burgemeestersfunctie. Ruim 40 
bezochten deze bijeenkomst. 

Training ideologiedocenten 

over de 
deelnemers 

In het regionale werk bestond behoefte aan goed getrainde docenten, die niet alleen kennis 
maar ook nieuwe, meer interactieve didactische werkvormen kunnen hanteren. In dat kader 
zette het instituut samen met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en een vakdocent 
een tweedaags train-de-trainer-traject op voor oud-kaderschoolcursisten, die zich willen 
inzetten als docent ideologie. 

Training collegeonderhandelingen 
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende collegeonderhandelingen 
organiseerde het Steenkampinstituut een training voor de beoogde onderhandelaars. 
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Bijdrage gemeenteraads- en Kamercampagne 1998 
De staf verleende ondersteuning bij de campagnes door het vernieuwen van het 
campagnehandboek, door fysieke inzet in de regiekamer en door het ontwikkelen van 
richtlijnen voor afdelingen voor het opzetten van andere vormen van partijbijeenkomsten. 

Debattrainingen 
In samenwerking met trainers van het Nederlands Debatinstituut organiseerde het 
Steenkampinstituut op aanvraag debattrainingen in het hele land. 

Landelijke scholingsactiviteiten Aantal deelnemers 
Kaderschool 
Wethouderscursus 
Dag van de Uitdaging 
Solliciteren 
Ideologie 
Collegeonderhandelingen 
Voorlichtin_g. burgemeestersfunctie 
Debattrainingen 

Totaal 

Regionale activiteiten 

Scholingseemmissie en scholingsconsulenten 

130 
20 

100 
70 
12 
15 
40 
90 

477 

Om de doelstellingen van het Steenkampinstituut te verwezenlijken is onder 
verantwoordelijkheid van het scholingsinstituut een team van scholingsconsulenten 
werkzaam. In elke provincie en kamerkring is in principe een scholingsconsulent actief. De 
vergoedingen van deze consulenten worden door het Steenkampinstituut bekostigd. Bijlage 
B bevat een overzicht van de samenstelling van het team per 31 december 1998. 

Van onderstaande scholingsconsulenten nam het instituut in 1998 afscheid: 
B. van Dongen-Svensgaard, J.A.M. de Hoon, H. Linde-Driegen, H.M. Kloppers-Platvoet, 
P van Berlo, M.E. van Homelen. 

Nieuw als scholingsconsulent is in 1998 aangetreden: 
G. Kuiper-Bekedam. 

Consulentenweekenden 
Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de scholingsconsulenten organiseerde het 
Steenkampinstituut vier maal een bijeenkomst in 1998 met als doel: het uitwisselen van 
programma's en ervaringen, het bijscholen van de scholingsconsulenten op het gebied van 
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vaardigheden voor hun rol als consulent, het bespreken van ontwikkelingen in de partij en het 
bekijken met deskundigen wat de gevolgen voor het scholingswerk zijn op bepaalde gebieden. 

Regionaal cursusaanbod 
In 1998 werden op regionaal niveau 129 cursussen georganiseerd. In totaal namen 2032 
personen deel aan deze cursussen. Een cursus omvatte een of meerdere dagdelen. Hieronder 
treft u een overzicht van het aantal cursussen en deelnemers per regio. 

Provincie/Kamerkring Aantal cursussen Aantal deelnemers 
Gronin}:!;en 6 146 
Friesland 11 157 
Drenthe 3 52 
Overijssel 17 282 
Gelderland 12 279 
Flevoland 1 11 
Amsterdam 1 22 
Utrecht 4 (50) 
Leiden 11 229 
Den Haag 3 52 
Rotterdam 8 137 
Dordrecht 12 188 
Noord-Holland 19 228 
Limburg 3 52 
Noord-Brabant 12 113 
Zeeland 6 34 

Totaal 129 2032 

Regionaal cursusaanbod op onderwerp Aantal cursussen 
Aspirant raadsleden 16 
Christen-democratische ideologie 4 
Debatteren 7 
Functioneringsgesprekken 3 
Functioneren in de fractie 10 
Gemeentefinanciën 8 
Kiezers 1 
Ledenwerving 3 
Media 7 
Netwerkbijeenkomsten 3 
Onderhandelen 4 
Oppositie voeren 2 
Presentatie 5 
Provinciale functie 2 
Specifieke doelgroepen 4 
Studiereis 4 
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Teamvormine 8 
Themabijeenkomsten 20 
Vaardigheden 10 
Wegwijs in de gemeente 6 

Top Twintig 1998 

Aantal cursussen Regionaal cursusaanbod 
1 Themabijeenkomsten 
2 Aspirant raadsleden 
3 Functioneren in de fractie 
3 Vaardigheden 
5 Gemeentefinanciën 
5 Teamvorming 
7 Debatteren 
7 Mediatraining 
9 Wegwijs in de eemeente 
10 Presentatie 
11 Christen-democratische ideoloeie 
11 Onderhandelen 
11 Specifieke doelgroepen 
11 Studiereis 
15 Functioneringsgesprekken 
15 Ledenwerving 
15 Netwerkvormine 
18 Oppositie voeren 
18 Provinciale functie 
20 Kiezers 

Contacten binnen en buiten het CDA 
De interne en externe contacten met de (gelieerde) organisaties waren een uitwisseling van 
elkaars kunde en kennis. De gelieerde organisaties, zoals onder ander het CDA
Vrouwenberaad, het CDJA, het Inter Cultureel Beraad en de Bestuurdersvereniging, 
maakten gebruik van het scholingsaanbod van het Steenkampinstituut 

In verband met de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar van 1998 
volgden aankomende raadsleden en Kamerleden cursussen bij het Steenkampinstituut In het 
najaar 1998 volgdenaspirant-statenledeneen cursus op maat in verband met de Provinciale 
Statenverkiezingen in 1999. 
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Curatorium en staf 
Het Curatorium van het Steenkampinstituut geeft bestuurlijk leiding aan het scholingswerk. 
In 1998 kwam het Curatorium vijf keer ter vergadering bijeen, afwisselend in Utrecht en 
Den Haag. 

In 1998 namen onderstaande leden afscheid van het Curatorium: 
J.P.M. Lazeroms, H.H.L.M. Pröpper. 

Nieuw toegetreden tot het Curatorium is in 1998: 
H. Zomer. 

In bijlage D is een overzicht van de samenstelling van het Curatorium per 31 december 
1998 opgenomen. Bijlage E geeft een overzicht van de medewerkers van het 
Steenkampinstituut 

Publicaties 

Gemeentefinanciën 
Een gedegen boek over hoe raadsleden en wethouders vanuit hun christen-democratische 
achtergrond in de gemeente financieel beleid kunnen maken. Het geeft een helder inzicht in de 
verschillende aspecten van de gemeentefinanciën. Het biedt tal van aanknopingspunten voor 
het besturen op hoofdlijnen. V oor ieder raadslid en elke wethouder een onmisbare steun in de 
rug bij het maken van afwegingen betreffende het financieel beleid in de eigen gemeente. Het 
boek is in januari 1998 geheel herzien uitgegeven. 

Onderhandelen, College-onderhandelen 
Onderhandelen is een strategisch spel. Ter voorbereiding zijn rollenspelen gemaakt: 
Stadsdam (algemeen), CDA, PvdA, VVD, D66, 

Teamvorming 
Functioneert uw fractie optimaal? Denkt u ook dat goed altijd beter kan? Neemt u de tijd voor 
een evaluatie van het fractie-functioneren? 
Het komt er eigenlijk nooit van om eens met elkaar van gedachten te wisselen over het hoe en 
waarom van het samenwerken in uw fractie. Maak daarom een goede start in het nieuwe 
seizoen door met uw fractie deel te nemen aan de trainingsmodule van het Steenkampinstituut 
'Teamvorming'. Investeren in uw fractie als team zal u namelijk geen windeieren leggen. 
Teamvorming is een besloten training voor de hele fractie (inclusief de steunleden) en kan 
daardoor ook precies worden afgestemd op de unieke situatie waarin uw fractie verkeert. De 
training wordt ter plaatse gegeven en wordt voorafgegaan door een uitvoerige voorbespreking 
door de scholingsconsulent van uw provincie/kamerkring. 

Wegwijs in de gemeente 
Met het boek 'Wegwijs in de Gemeente' wil het Steenkampinstituut burgers informeren over 
de plaatselijke overheid en met name over de gemeenten. Over de bijdrage die de 
gemeentelijke overheid kan leveren aan een samenleving die als 'verantwoordelijk' kan worden 
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aangemerkt. Gemeenten kunnen in de toekomst wel eens een verrassende actuele rol gaan 
spelen. 
Het boek is van belang voor mensen die bij de gemeentepolitiek betrokken zijn of zullen zijn, 
actief dan wel passief. En voor al diegenen die kennis willen maken met de gemeente of 
geïnteresseerd zijn in de politiek. 
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BIJLAGEN 

A Deelnemers kaderschool Nieuwe Stijl 

Blok 1 
Najaar 1997 
Beverwijk: 
Zwolle: 
Den Bosch: 

Blok 1 
Voorjaar 1998 

25 deelnemers; 12 deelnemers stroomden door naar Blok 2 en 4 naar Blok 3. 
10 deelnemers; 5 deelnemers stroomden door naar Blok 2 en 3 naar Blok 3. 
10 deelnemers: 9 deelnemers stroomden door naar Blok 2 en 9 naar Blok 3. 

Den Haag 14 deelnemers, 2 deelnemers stroomden door naar Blok 2 en 3 naar Blok 3. 

Blok 2 
Voorjaar 1998 
Blok 2B: 11 deelnemers 
Blok 2A: 19 deelnemers 

Najaar 1998: 
Blok 2A: 15 deelnemers 

B Samenstelling Consulententeam 

Mevr. B. van Dongen-Svensgaard (Groningen), vacature vanaf september 1998 
Dhr. Y. W. Ykema (Friesland) 
Mevr. J. van Voorst (Drenthe) 
Mevr. G. Kuiper-Bekedam (Overijssel-West) 
Mevr. D. Weegenaar-Bosch (Overijssel-Oost) 
Dhr. J.M.J. Vos (Flevoland) 
Dhr. Th.H.J. Bartels (Gelderland-West) 
Dhr. D. Baas (Gelderland-Oost) 
Dhr. A.A. Bechan (Utrecht) 
Mevr. M.T. Overtoom (Noord-Holland) 
Mevr. G.H.M. Leushuis (Amsterdam) 
Mevr. M.A. Fontijn-Verduin (Leiden) 
Dhr. P.J. Diepenhorst (Rotterdam) 
Dhr. A. Slob (Dordrecht) 
Dhr. P. van Berlo (Den Haag) 
Dhr. J.A.M. Mertens (Zeeland) 
Dhr. F.J.L. Kruizinga (Brabant, regio Tilburg) 
Dhr. E. Wolters (Brabant, regio West) 
Mevr. M. Smetsers-Manders (Brabant, regio Eindhoven) 
Mevr. M.E. van Homelen (Brabant, regio Oost) 
Dhr. J.A.M. de Hoon, (Limburg) vacature vanaf september 1998 
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C Samenstelling Scholingscommissies 

Groningen 
mw. M. Payens-Franse, mw. B. van Dongen-Svensgaard, mw. H.A. Blanksma-Koster, 
dhr. J. Goossen, mw. J. Bolhuis-Janssens, mw. A.M. Knottnerus-van der Veen, dhr. R. de 
Vries 

Friesland 
mw. J. Dijkema-Reinders, mw. A. Bouma-de Haan, dhr. H. Deinum, 
mw. T.W. Nooteboom-Vaartjes, dhr. W. Oosterman, mw. E. Pols-Zijlstra, dhr. Y. 
Ykema, dhr. H. de Jager 

Drenthe 
mw. L. Huynen, mw. N. Molengraaf-Groeneveld, dhr. R. Wilting, dhr. T. van den Horn, 
dhr. H. Euving, dhr. K. Huzen, mw. J. van Voorst 

Overijssel 
mw. A.A. Bakker, dhr. H.J.G. van Beers, mw. E.E. Doornbos-Harteveld, mw. G. Kuiper
Bekedam, mw. D. Weegenaar-Bosch, mw. L. Nahuis-Hummels, mw. M.C. Vos 

Gelderland 
dhr. D. Baas, dhr. Th.H.J. Bartels, dhr. R.J. de Vries, dhr. G. Hungerink, mw. G.J. 
Eikelboom-Beumer, mw. J. de Ruig-Veenbaas, mw. H. van Dillen-Schalk, dhr. M. Kieft, 
dhr. T.P.G. Kralt, dhr. H.H.L.M. Pröpper, mw. G. Dekkers-Postma 

Flevoland 
dhr. R.T. Oost, dhr. J.J. Schilt, mw. A. Zonderland-Andringa, dhr. C.H.M. Nooy, dhr. 
W.P.G.M. Smulders, dhr. B. van de Weerd, dhr. J.J.J. Caniels, mw. G. Elsenaar-van 
Rooyen, mw. T.J. Meeuwes-de Boer 

Utrecht 
dhr. A.A. Bechan, dhr. H. Dijk, mw. A. Jonker-Kiewiet, dhr. J.J. van Sijl, dhr. P.J. Schmink 

Noord-Holland 
mw. G. van de Berg-Molenaar, mw. M.T. Overtoom, dhr. H. Nederstigt, mw. M.W.T. 
Boonstra-Bokking, dhr. C.J. Tip, mw. J.G. Post-van Muiswinkel 

Amsterdam 
dhr. A.J. M. van Heijningen, mw. E. Klarenbeek, mw. G.H.M. Leushuis, mw. D.M.B.C. 
Ouwehand, mw. A. Promes 

DenHaag 
mw. M.A. Delen, dhr. C. Leidekker, mw. B. Rutgers, dhr. P. van Berlo, mw, E. 
Hendriks, dhr. H. Kuiper, mw. L. d' Arnault 
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Leiden 
mw. M.A. Fontijn-Verduin, dhr. A.W.C. Keijzer, dhr. T. Thuis, dhr. A.F.M.M. 
Wuisman, dhr. W. Eppink, mw. R. Silvester-Steenbergen, mw. C.M. Visser-Kleijne, mw. 
M. Verbree-Eikelenboom 

Rotterdam 
dhr. E.W.M. van de Berg, dhr. P.J. Diepenhorst, mw. I.C.J. Lamers-Versteeg, mw. E.P. 
Schipper-Vollebregt, dhr. E. Blanker, dhr. G.J.W.H. Bras, dhr. W. Pikeur, dhr. F. van 
Winkelmann 

Dordrecht 
dhr. J.H. Hoge, mw. M. Menheer-v.d. Meijs, dhr. R.D. Feith, dhr. P.L. de Feijter, dhr. 
A. Slob, dhr. W. van der Berg, dhr. A.E. Versluis, dhr. A. Burger, mw. L. Vink
Assenberg van Eysden 

Zeeland 
dhr. P.M. Bruinooge, mw. J. Dielemans-van Schaik, dhr. A. Kerkhove, mw. M.G.E. van 
Loon-Koomen, dhr. G. Benou, dhr. J.A.M. Mertens, mw. A. Koppejan-Elsen, dhr. Z.V. 
van der Spil 

Brabant 
dhr. P Sterrenburg, drs. A.N.G.J. Koot, mw. M.J.M. Hegeman-ter Redde, mw. C.J.M. 
Jansen-van den Eijnden, dhr. L.F.M. van Hoof, drs. J.A.W.M. Bierens, dhr. A.C.van 
Hoek, dhr. E. Wolters, mw. M.E. van Homelen, mw. I.W. Thelissen-Janssens, mw. D.A. 
van Griendsven-Schreurs, mw. M.W.J.W. de Grood, dhr. H.M.J.M. Beers, dhr. F.J.L. 
Kruizinga, dhr. J.C.M. de Jong, mw. H.F.G. de Groot-Jansen, dhr. G.M. Mittendorff, 
mw. C. Bastiaansen, mw. M.J.E.A. Smetsers-Manders 

Limburg 
dhr. H.J.H. Beurskens, dhr. E.M.A. Gorissen, mw. M.T.P. Hofman-Ruyters, dhr. H.W.J. 
Meeuwissen, dhr. P. Schumacher, dhr. D. Geurts, mw. M.C. Greweldinger-Beudeker, dhr. 
J.A.M. de Hoon, dhr. C.A.C.M. Nuijtens 

D Samenstelling Curatorium 

Drs. B. Beuroer (Wetenschappelijk Instituut) 
Drs. H. Borstlap (voorzitter) 
Mevr. J.R. Chitaroe (Intercultureel Beraad) 
Dhr. prof. dr. P.A. van Gennip 
Drs. H.J. Kaiser (vice-voorzitter) 
Mevr. drs. J.P.M. Lazeroms (penningmeester) 
Mevr. C. Mooij-Houweling 
Mevr. J.G. Post-van Muiswinkel (CDAV) 
Dhr. A. Smit (CDJA) 
Mevr. dr. M.W.H. Steeroers-van Winkoop 
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Dhr. H.L. Tiesinga (CDA) 
Mevr. drs. J.C. Vreugdenhil 
Mevr. G. de Vries-Leggedoor (Bestuurdersvereniging) 
Dhr. drs. H. Zomer 

E Samenstelling medewerkers Steenkampinstituut 

Mevr. C.A.M. Slot-Abeling, directeur 
Mevr. drs. H. Tjalma-den Oudsten, stafmedewerker 
Mevr. S.E.M. Hek, medewerker 
Dhr. R. Steenvoorde, medewerker/vervanger verlof 
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IX. CDJA 

Het jaarverslag van het CDJA volgt in de spelregels die bij aanvang van de Partijraad zullen 
worden uitgereikt. 
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X. CDA-Vrouwenberaad 

Het jaarverslag van het Vrouwenberaad volgt in de spelregels die bij aanvang van de 
Partijraad zullen worden uitgereikt. 
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XI. Bestuurdersvereniging 

Het jaar 1998 stond voor een belangrijk deel in het teken van de verkiezingen voor de 
gemeenteraden op 4 maart en de Tweede-Kamer op 6 mei. De uitslag van de ge
meenteraadsverkiezingen in 485 van de 548 gemeenten leverde voor het CDA een licht verlies 
op. Behaalde de partij in 1994 omgerekend 25,2% van de uitgebrachte stemmen, op 4 maart 
1998 was de landelijke score van het CDA 23,8% van de stemmen, een verlies van 1,4 
procentpunt, hetgeen per saldo een achteruitgang van 93 raadszetels betekende. Het resultaat 
bij de raadsverkiezingen werd echter overschaduwd door het gevoelige verlies bij de Tweede
Kamerverkiezingen, toen het CDA terug moest van 22,2% (1994) naar 18,4% van de 
uitgebrachte stemmen. 
In het verslagjaar heeft de vereniging opnieuw meegewerkt aan de totstandkoming van een 
leidraad, ditmaal voor het provinciaal program 1999-2003. De leidraad, die de titel 
'Provinciaal Profiel' meekreeg en is uitgegeven door de Bestuurdersvereniging, was begin 
april voor de provinciale CDA-afdelingen beschikbaar. 

Symposium School en samenleving 
Op 13 februari organiseerde de Bestuurdersvereniging in de Jaarbeurs te Utrecht een 
symposium over het thema 'School en samenleving', waaraan door ruim 160 personen uit 
het onderwijs en lokaal bestuur werd deelgenomen. Centraal stond de vraag hoe 'breed' de 
school gemaakt zou moeten worden. Tweede-Kamerlid mr. ing. W.G.J.M. van de Camp 
stelde de vraag of verbreding van de taak van de school niet teveel ten koste gaat van de 
hoofdtaak. De tweede spreker, P. Boekhoud, voorzitter van het college van bestuur van het 
Albeda College in Rotterdam, hield een warm pleidooi voor de 'brede' school als middel 
om de sociale cohesie in buurten en wijken te versterken. Na de inleidingen werd in vier 
deelsessies verder gediscussieerd. Het slotgedeelte van het symposium bestond uit een 
forumdiscussie, onder leiding van dagvoorzitter drs. W.J. Deetman, met politici en 
vertegenwoordigers van het lokaal bestuur, schoolleiders en onderwijskoepels. (Zie ook het 
verslag in het maartnummer van Bestuursforum.) 

Statendag 
Op 5 juni waren honderd Statenleden, Eerste-Kamerleden en andere genodigden te gast op de 
CDA-statendag in de provincie Flevoland. Na het welkomstwoord van ing. J. de Graaf, 
voorzitter van de CDA-statenfractie, ging mr. M.J.E.M. Jager, commissaris van de koningin 
in de provincie Flevoland, in op het opbouwen van een samenleving in de jongste provincie 
van ons land. Vervolgens besprak mevrouw drs. K.M.H. Peijs, lid van het Europees 
Parlement, het vraagstuk van de cofinanciering van projecten die in aanmerking komen voor 
subsidie uit de Europese structuurfondsen. Mevrouw Peijs constateerde dat ons land subsidies 
is misgelopen, mede omdat de gelden voor cofmanciering niet beschikbaar waren. Zij 
lanceerde het idee van de oprichting van een interdepartementaal cofinancieringsfonds, 
waarvoor ook een deel van de I CES-gelden gebruikt zou kunnen worden. 
De voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, mr. J.G. de Hoop Scheffer, hekelde 
in zijn inleiding onder meer het compromis van de paarse onderhandelaars over de 
mogelijkheid voor gemeenten om een raadplegend referendum over kandidaten voor het 
burgemeestersambt te houden. Het ochtendgedeelte werd afgesloten met een rondetafelgesprek, 
onder leiding van de Flevolandse gedeputeerde ir. D.H.A. van Hemmen, tussen de heer De 
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Graaf, mevrouw Peijs, de heer De Hoop Scheffer en de heer A.L. Greiner, voorzitter van de 
Kamer van Koophandel in Flevoland. Na een optreden van de Urker cabaretier J. Bakker en 
een lunch op het provinciehuis brachten de deelnemers 's middags via een aantal excursies een 
bezoek aan een aantal bedrijven en locaties in Flevoland. De statendag werd afgesloten met een 
diner aan boord van het ms Prins Claus. (Zie het verslag in het juni/julinummer van 
Bestuursforum.) 

Verenigingsconferentie 
Op 10 oktober namen ruim honderdveertig personen in De Reehorst te Ede deel aan de 
verenigingsconferentie, die was gewijd aan het thema 'Interactief bestuur'. 's Ochtends 
luisterden de deelnemers naar twee inleidingen. Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, burgemeester 
van 's-Hertogenbosch, schetste de kansen en uitdagingen van onderhandelend bestuur en legde 
daarbij een relatie met de veranderende rol van de gemeenteraad in het besluitvormingsproces. 
De tweede spreker, prof. mr. H.M. de Jong, hoogleraar algemene beginselen van het recht aan 
de Universiteit Twente, constateerde dat het Nederlandse politieke systeem niet voldoet aan de 
randvoorwaarden om van interactief bestuur een succes te maken. 
Aan de hand van een aantal stellingen werd in een viertal deelsessies verder gediscussieerd. In 
de plenaire slotzitting werd, onder leiding van dagvoorzitter drs. W.J. Deetman, een forumdis
cussie gehouden met vertegenwoordigers van politiek, wetenschap en openbaar bestuur. (Zie 
ook het verslag in het novembernummer van Bestuursforum, p. 259 e.v.) 

Bijeenkomst voor waterschapsbestuurders 
Op 16 oktober vond in de Jaarbeurs in Utrecht voor de tweede keer een bijeenkomst plaats 
voor waterschapsbestuurders van CDA-huize. De bijeenkomst, die was belegd door de 
Bestuurdersvereniging en werd bezocht door ruim vijftig deelnemers, stond in het teken van 
het onderzoek naar een herziening van het stelsel van waterschapsbelastingen (tussenrapport 
van de commissie-Togtema). 
Inleiders waren prof. mr. A. van Hall, voorzitter van het Waterschap Eemszijlvest, bijzonder 
hoogleraar waterstaats- en waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht en lid van de 
commissie-Togtema, en mr. dr. J.T. van den Berg, lid van de Tweede Kamer voor de SGP. 
Na de inleidingen volgde een forumdiscussie met de inleiders onder leiding van ing. H.L. 
Tiesinga, dijkgraaf van het Waterschap Noordoostpolder, lid van het dagelijks bestuur van het 
CDA en van de Werkgroep waterschappen van de Bestuurdersvereniging. (Zie het verslag in 
het decembernummer van Bestuursforum.) 

Leidraad provincieprogram 
Terwijl in het verslagjaar alle aandacht uiteraard was gericht op de verkiezingen van de 
gemeenteraden en de Tweede Kamer, heeft een commissie onder leiding van mevrouw mr. 
J.G.J. Kamp, gedeputeerde in Utrecht, een leidraad voor het provincieprogram 1999-2003 
opgesteld. Net als vier jaar geleden was er sprake van een coproductie van het CDA en de 
Bestuurdersvereniging. Het secretariaat werd mede verzorgd door drs. P.W. Tetteroo, 
beleidsmedewerker van de vereniging. Met de leidraad wordt beoogd een handreiking . te 
bieden aan de provinciale CDA-afdelingen bij het opstellen van een eigen, provinciaal verkie
zingsprogram. Op 24 maart is de leidraad, die als titel Provinciaal Profiel kreeg, door het 
dagelijks bestuur, daartoe gemachtigd door het partijbestuur, vastgesteld. Vanaf begin april 
was de brochure, uitgegeven door de Bestuurdersvereniging, voor de provinciale CDA
afdelingen verkrijgbaar. 
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Bestuursforum 
De tweeëntwintigste jaargang van het maandblad voor christen-democratische gemeente- en 
provinciepolitiek stond voor een belangrijk deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 4 maart 1998 en de artikelenserie 'Raad en raadslid'. Ook werd een aantal beschouwingen 
opgenomen, onder meer over interactief bestuur, de recentralisatie op het gebied van de 
gemeentefinanciën, internationale gemeentelijke samenwerking, en de ontwikkelingen op het 
gebied van het politiebeleid. Het juni/julinummer was gewijd aan het thema Tussen overheid en 
markt; dit nummer bevatte onder meer bijdragen over hybride organisaties, aanbesteding in het 
openbaar vervoer, privatisering van de uitvoering van de sociale zekerheid en de bijstand, en 
zelfregulering. In het verslagjaar werd afscheid genomen van prof. mr. dr. J.P. Balkenende, 
sinds 1985 secretaris van de redactie, die op 19 mei werd geïnstalleerd als lid van de Tweede 
Kamer. Ook werd afscheid genomen van dr. Th.W.A. Camps, dr. W.B.H.J. van de Donk en 
drs. J.D. Gabor als leden van de redactie. 

De samenstelling van de redactie was per 31 december als volgt (de namen van de nieuwe 
redactieleden zijn gecursiveerd): 

Drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Roermond (voorzitter); 
H.G. Cloudt, secretaris van de vereniging (eindredacteur); 
G.C. de Bruijn, Middelburg; 
M.l. A. van der Hoeven, lid van de Tweede Kamer; 
Drs. M. Kastelein, fractievoorzitter in Gouda en senior beleidsmedewerker bij het CNV; 
Drs. M.E.H. Koop, fractievoorzitter in Delft; 
Drs. C. Kuyvenhoven-Homburg, wethouder in Nieuwerkerk aan den Ussel; 
Drs. L.J.J. van Nistelrooij, gedeputeerde in Noord-Brabant; 
Drs. J.G. van Rijn, beleidsmedewerker bij de provincie Friesland; 
Drs. H. Smit, burgemeester van Hardenberg; 
Mr. drs. A.M. van der Veen, raadslid in Deventer en medewerker van M&I Partners 
B.V. in Amersfoort. 

Afdelingen en aantallen leden 
In de provinciale afdelingen zijn, zoals gebruikelijk, diverse activiteiten ten behoeve van de 
leden georganiseerd. Dit betreft ledenvergaderingen, politieke cafés, excursies en in sommige 
provincies regionale bijeenkomsten. Een overzicht van deze activiteiten is opgenomen als 
bijlage bij dit verslag. 

In het verslagjaar vertoonde het aantal verenigingsleden, voornamelijk als gevolg van de 
gemeenteraadsverkiezingen en de gemeentelijke herindeling in Drenthe, ten opzichte van 1997 
wederom een daling. Overigens is het verlies voor een deel gecompenseerd door het toetreden 
van nieuwe (buitengewone) leden. 
De aantallen leden per provincie zijn vermeld in de volgende tabel. 
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Drenthe 142 139 139 110 -/-29 

Flevoland 49 47 46 46 gelijk 

Friesland 194 193 193 214 + 21 

Gelderland 489 485 481 473 -/- 8 

Groningen 125 123 121 127 + 6 

Limburg 351 351 350 341 -/- 9 

Noord-Brabant 583 469 465 449 -1- 16 

Noord-Holland 371 367 367 346 -1- 21 

Overijssel 328 327 326 333 + 7 

Utrecht 228 223 226 209 -/- 17 

Zeeland 135 117 115 103 -1- 12 

Zuid-Holland 563 551 543 541 -/- 2 

Ledenraad en bestuur 
De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het 
verenigingsbestuur, vergaderde tweemaal. Het politieke onderwerp van de ledenraad op 4 april 
was 'Juridisering van het openbaar bestuur', mede naar aanleiding van het eind 1997 
verschenen rapport 'Bestuur in geding' van de Werkgroep-Van Kemenade. Inleider was drs. 
C.J.N. Versteden, griffier van de staten van Noord-Holland en secretaris van genoemde 
werkgroep. Versteden lichtte de hoofdlijnen van de analyse en aanbevelingen van de 
werkgroep toe. Kern van zijn betoog was dat het bestuur allengs vastgeketend is geraakt aan 
juridische regels en steeds vaker wordt geconfronteerd met administratief-rechtelijke 
procedures van beroep en bezwaar. Coreferent was mr. dr. P.C.E. van Wijmen, advocaat in 
Breda en toen nog kandidaat voor de Tweede Kamer. Van Wijmen plaatste een aantal 
kanttekeningen van fundamentele aard bij de analyse en aanbevelingen van de werkgroep. 
In deze vergadering werden het jaarverslag 1997 en de jaarrekening 1997 vastgesteld. Ten 
slotte stemde de ledenraad in met het voorstel tot wijziging van de statuten. 

Het politieke deel van de ledenraad op 7 november bestond uit twee inleidingen onder de titel 
'Van monisme naar dualisme?', gevolgd door een discussie. Aanleiding waren de relevante 
passages in het regeerakkoord en de instelling van de Staatscommissie 'Dualisme en lokale 
democratie' door de regering. De bijeenkomst werd bijgewoond door drie leden van de 
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staatscommissie: mr. H.J.E. Bruins Slot, prof. mr. J.B.J.M. ten Berge en drs. C.J.G.M. de 
Vet. De inleiders waren prof. mr. dr. A.H.M. Dölle- hoofddocent staats- en bestuursrecht en 
bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en oud-fractievoorzitter in deze stad
en dr. P. Bordewijk, publicist en oud-wethouder voor de PvdA in Leiden. Dölle verdedigde op 
hoofdlijnen het bestaande bestel, dat in de kern monistisch is, terwijl Bordewijk een pleidooi 
hield voor de loskoppeling van het wethouderschap en het raadslidmaatschap. 
In het huishoudelijk deel stelde de ledenraad de begroting 1998 ongewijzigd vast. Een ander 
belangrijk agendapunt was de (her)benoeming van de leden van het verenigingsbestuur, onder 
wie de nieuwe leden mr. W. van den Berg (Zuid-Holland), P.W. Berrevoets-Ringelberg 
(Zeeland), C.A.P. Bolhuis (Gelderland) en M.H.P. Gresnigt-Raemaekers (Limburg). Afscheid 
werd genomen van de oud-bestuursleden J.H. van Dijk-Theunissen, A. Vogelaar, Ph.H. Vonk 
en L.M. Wapenaar-Zuur. 
Het bestuur was op 31 december 1998 als volgt samengesteld (de namen van de nieuwe 
bestuursleden zijn gecursiveerd): 

Drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag (voorzitter); 
Mr. W.J. Hoobroeckx, burgemeester van Heemskerk (vice-voorzitter, tevens adviserend 
lid namens de vereniging van het partijbestuur); 
Mr. C.J.M. Aarts-Engbers, fractievoorzitter in Tilburg (bestuurlijk secretaris); 
G. de Vries-Leggedoor, statenlid in Drenthe (penningmeester); 
Mr. W. van den Berg, gemeentesecretaris van De Lier; 
Drs. A.D. van den Bergh, burgemeester van Diepenveen; 
C.A. P. Bolhuis, wethouder in Apeldoorn; 
P.W. Berrevoets-Ringelberg, wethouder in Schouwen-Duiveland; 
J. Dijkema-Reinders, statenlid in Friesland; 
K.B. Dijkstra, burgemeester van Grootegast; 
W.G. Faber, fractievoorzitter in Almere; 
M.H.P. Gresnigt-Raemaekers, wethouder in Weert; 
A.G.J. Strien, statenlid in Utrecht. 

Diversen 
Op 4 februari nam een delegatie van het verenigingsbestuur onder leiding van de voorzitter, 
drs. W.J. Deetman, deel aan een overleg tussen de directie van de VNG en de bestuurdersver
enigingen van onder meer PvdA, VVD, D66 en CDA. Eerder op de dag vond een gesprek 
plaats met staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van het 
project 'Daar gaat de gemeente over!'. 

In juni publiceerde de vereniging een gewijzigde herdruk van het Model-fractiereglement, 
waarin nu onder andere ook aandacht wordt besteed aan de samenstelling en positie van 
steunfracties. Begin juli werd een notitie over voorkeursterrunen en voorkeursacties aangeboden 
aan het dagelijks bestuur van het CDA (zie ook de bewerking, in de vorm van een artikel, in 
het novembernummer van Bestuursforum, p. 265 e.v.) 

Op 23 september nam een delegatie van het verenigingsbestuur deel aan een tweede overleg 
tussen de directie van de VNG en de bestuurdersverenigingen. 
Op 25 september had de secretaris, de heer H.G. Cloudt, namens het bestuur een gesprek met 
mevrouw M.J .A. van der Hoeven als woordvoerder van de CDA-fractie in de Tweede Kamer 
bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. 
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Secretariaat 
Zoals gebruikelijk verstrekte het secretariaat ook in 1998 regelmatig advies, informatie en 
documentatie op verzoek van leden en derden. Meermalen werd advies gegeven over rechts
positionele vragen en bestuurlijk/politieke kwesties. 

Per 31 december 1998 bestond het personeel uit: H.G. Cloudt (secretaris, tevens eindredacteur 
van Bestuursforum), drs. P.W. Tetteroo (beleidsmedewerker/bureauredacteur) en mevrouw 
E.M. Jansen-Keuvelaar (medewerkster). 
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XII Fonds Wl 

Dit fonds beheert een vermogen, dat statutair beoogt mede zorg te dragen voor de continuïteit 
van de financiering van het wetenschappelijk werk van de christen-democratie. In 1998 kwam 
de Commissie 3 maal bijeen: rondom de begroting en de jaarrekening een eenmaal in de zomer 
in een extra sessie, om van gedachten te wisselen over de Meerjarennotitie 1998-2002 van het 
Wetenschappelijk Instituut. Het bestuur van het Fonds bestond in 1998 uit: P. van Zeil 
(voorzitter) L. Jongsma (penningmeester), A. Vermaat, mw. W. van Montfrans-Hartman, G. 
Goedhart, C. Bakker, J. van Gennip, A. Vroon. G. Groenendijk (directeur Partijbureau) 
verzorgde het ambtelijk secretariaat. 
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XIII. Stichting Professor Steenkampfonds 

Het Steenkampfonds heeft als doel de beginselen van de christen-democratische beweging te 
behartigen via werving en beheer van financiele middelen ten behoeve van (met name de 
scholing/vorming van en door) christen-democratische en verwante organisaties. Vanaf 
1998 staat het fonds onder leiding van dr. J.E. Andriessen. 
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