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1. INLEIDING 

Werkwijze 

In het Hoofdbestuursweekend d.d. 5 september 1992 is tussen HB en T.K.-fractie de 
partij-organisatie aan de orde geweest, mede in het licht van de op handen zijnde 
verkiezingen en de mogelijk daarmee samenhangende verkiezingswinst voor D66. 
Op 10 december 1992 besloot het Hoofdbestuur van D66 een werkgroep partijorganisa-
tie in te stellen (POR). De opdrachtformulering aan de werkgroep POR is opgenomen 
als bijlage!. De samenstelling van de werkgroep in bijlage 2 en de lijst van geïnter-
viewden in bijlage 3. 

Groei D66 

Op het voorjaarscongres 1993 in Amersfoort stelde Van Mierlo dat D66 naast een 
verkiezingsprogramma vooral een houding, een mentaliteit van politiek bedrijven dient 
te vertegenwoordigen. Niets is lastiger te vangen dan het laatste. Als de cijfers niet 
bedriegen komt D66 in een ander, minder vrijblijvend vaarwater. Tussen de twintig en 
dertig kamerzetels, mogelijk regeringsverantwoordelijkheid. Op centraal niveau zal de 
Tweede Kamerfractie een toenemende spilfunctie gaan vervullen. Het Hoofdbestuur 
heeft de werkgroep POR gevraagd ook aanbevelingen op te stellen hoe te anticiperen op 
deze mogelijke "gedaanteverwisseling". 
D66 moet bestuursklaar worden gemaakt, op meerdere niveaus, maar vooral op het 
landelijke. Het provinciaal en gemeentelijk niveau hebben in de afgelopen drie jaar al 
enige lering kunnen trekken uit de onverwachte groei en de daarmee samenhangende 
explosieve toename van bestuurlijke participatie. Het omgaan met macht vereist andere 
vaardigheden en instrumenten. 
De werkgroep POR besteedt ook hieraan aandacht, vanuit het besef dat D66 zijn 
eigenzinnigheid, open cultuur en onafhankelijkheid moet blijven koesteren. Veel 
benoemde zaken in dit rapport zijn inmiddels gemeengoed geworden in beleid of 
uitvoering. 

Constateringen 

De huidige organisatievorm is -binnen de ruimte die de rechtsvorm vereniging biedt-
zonder twijfel de meest open  ("one  man,  one vote")  en flexibele in vergelijk met andere 
politieke partijen. Toch is momenteel een kentering bespeurbaar, blijkens de interviews, 
naar de bereidheid stappen te zetten in organisatorische zin, met het oog op vernieuwing 
van de relatie tussen de kiezers/leden en de politieke vertegenwoordigers en in mindere 
mate met in het achterhoofd de problemen die D66 ervoer toen begin jaren tachtig een 
enorme verkiezingswinst op landelijk niveau werd geboekt. Ruimte voor de noodzake-
lijke op- of herwaardering van het politieke debat waarmee sterkere binding kan worden 
gerealiseerd tussen kiezers en de gekozenen krijgt hoge prioriteit. De wijze waarop dat 
moet gebeuren is niet even helder en eenduidig. Grote structuur-aanpassingen in de 
partij lijken niet noodzakelijk, herijking van structuur-onderdelen wel. Belangrijker lijkt 
de wijze waarop binnen de structuur invulling en uitvoering wordt gegeven aan het 
tweewegverkeer tussen kiezers/leden en (gekozen) kader. 
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Zo'n tweeduizend actieve leden participeren in het traject van de meningsvorming en 
besluitvorming. Dat is minder dan 10% van het aantal leden. Partij- en verkiezingspro-
gramma's lijken aan gewicht in te boeten. De voorlieden van de partij, zicht- en 
hoorbaar in de media, worden steeds meer de identificatie van het achterliggende 
ideeëngoed van de partij. Onmiskenbaar is de persoon Van Mierlo van eminent belang 
voor de gestage groei van D66 in het afgelopen decennium. De indrukken van de pers 
over D66-ers en D66-bijeenkomsten spelen in het verlengde van bovenstaande mede een 
bepalende rol. 
Een vraag is of de partij D66 zich vooral op de eigen leden moet concentreren of dat de 
partij de aandacht meer moet verbreden naar (groepen van) kiezers. Gelet op het feit dat 
mensen zich steeds minder verplichten aan politieke partijen is een toenemende oriënta-
tie op de kiezer van belang. Politiek wordt meer en meer mensenwerk. 

Opvallend is de uiting in de gevoerde gesprekken van het gevoel dat D66 weer sterker 
de ideeënpartij moet worden. D66 kan niet zelfgenoegzaam constateren dat andere 
politieke partijen recentelijk hun uiterste best doen bestaand ideeëngoed van D66 te 
omarmen. D66 dient ervoor te waken dat er een cultuur van tevredenheid gaat ontstaan. 
D66 moet voortdurend blijven streven naar en werken aan de optimalisering van de 
interactie tussen de burger en de politiek en hieruit 'voer" halen voor politiek-inhoude-
lijke stellingnames. Hiervoor is inhoudelijke creativiteit en vernieuwingszin nodig. Dit 
stelt hoge eisen aan de individuele kwaliteiten van D66-politici in vertegenwoordigende 
functies. 

D66 zal zich ook nadrukkelijker moeten bezig houden met de invoering, haalbaarheid en 
handhaafbaarheid (bewaking van de uitvoering) van de naar voren gebrachte ideeën. 

Tenslotte, D66 krijgt het niet alleen voor het zeggen. Bij een verwachte groei neemt het 
politieke gewicht van D66 toe, maar in de Nederlandse verhoudingen zijn coalities de 
regel: het zoeken naar en sluiten van compromissen is inherent aan de vaderlandse 
politiek. D66 zal naar de kiezers en leden toe extra aandacht moeten schenken aan 
duidelijke en gemotiveerde uitleg van te maken en gemaakte keuzes. Alle ogen zijn 
gericht op Kwatta. D66 zal straks veel te winnen hebben, maar als D66 niet oppast ook 
veel te verliezen. Dit beseffen is wellicht de grootste opdracht! 
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2. DOELSTELLINGEN 

Een politieke partij is een complexe organisatie die meerdere doelen nastreeft. Een 
politieke partij maakt niet uitsluitend produkten, of is uitsluitend dienstverlener. Een 
politieke partij heeft meerdere kernactiviteiten: 
1. het formuleren van standpunten; 
2. het werven en selecteren van kandidaten (kiesvereniging); 
3. het organiseren van de meningsvorming/mobiliseren van politieke activiteit; 
4. het onder- en instandhouden van de technisch-administratieve infrastructuur van de 

partij. 

Ad 1: Het formuleren van standpunten 

Het formuleren van standpunten op lokaal, regionaal en landelijk niveau geschiedt 
grofweg op twee manieren, ni. ten behoeve van een (verkiezings-)programma en op ad 
hoc basis in afdelingsvergaderingen/in gemeenteraden, op regiovergaderingen/in 
provinciale staten en op congressen/in Tweede Kamerfractie. De totstandkoming van 
(verkiezings)programma's geschiedt doorgaans via een speciaal ingerichte commissie die 
een concept voorbereid dat wordt vastgesteld in de daarvoor aangewezen vergadering. In 
de jaren zestig en zeventig is het in zwang geraakt om uiterst gedetailleerde program-
ma's te maken. In de hoogtijdagen van de polarisatie speelden deze gedetailleerde 
programma's een sleutelrol in de totstandkoming van prograniakkoorden, op zowel 
lokaal als landelijk niveau. Anno 1993 is de tendens waarneembaar om nog slechts op 
hoofdlijnen de politieke wensen en eisen vast te leggen. De onvrede over "dichtgetim-
merde" regeerakkoorden neemt toe, niet alleen bij oppositiepartij.. 
D66 zal zowel intern als naar buiten moeten waken voor een te rigide cultuur van 
vastgelegde stellingnames. 

Ad 2. Het werven en selecteren van kandidaten (kiesvereniging) 

Het werven en selecteren van kandidaten op diverse niveaus is bij D66 een redelijk open 
aangelegenheid. Als iemand 1 jaar lid is kan hij/zij kandidaat zijn. Op landelijk niveau 
en soms op regionaal en afdelingsniveau fungeert er soms een onafhankelijke stemad-
viescommissie die een lijstvoorkeur aangeeft. Uiteindelijk stemmen de leden op de 
kandidaten, geacht of ongeacht het advies van een stemadviescommissie. De participatie 
van leden aan interne verkiezingen is laag. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 
1989 bracht minder dan 25% hun stem uit. 
Werving van geschikte kandidaten is een weinig gestructureerde aangelegenheid. 
Uiteraard worden geschikt bevonden kandidaten informeel benaderd door of (een lid 
van) het (Hoofd)bestuur of (lid van een) fractie. Maar het ontbreekt aan een vorm van 
"functie-eisen". De opstelling van een fractieprofiel zoals veelal gebeurt komt aan het 
voorgaande tegemoet. 

Niet alleen voor Eerste en Tweede Kamer, provinciale staten of gemeenteraad, maar 
ook voor besturen op de diverse niveaus zou een meer gestructureerde vorm van 
selectie, op basis van (bewezen) vaardigheden en kwaliteiten op zijn plaats zijn. Dit past 
in een professionele organisatie. De sfeer van vrijblijvendheid - soms de charme van 
D66 - past niet meer in deze complexe tijd en in het complexe politieke spel. 
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Hiermee wordt niet een pleidooi gehouden kandidaatstellingsprocedures over te laten aan 
kleine, bestuurlijke elites (oligarchie). Wel is het een pleidooi voor zorgvuldigheid en 
kwaliteit. 

De taak als kiesvereniging betreft de werving en selectie van politieke vertegenwoordi-
gers en openbare bestuurders. Deze taak moet in stand gehouden worden en op een 
hoger plan worden gebracht. Door diepgaander beoordeling bij aantreden in en tijdens 
uitoefening van de functie. Parallel daaraan moet D66 kunnen zorgen voor scholing en 
ondersteuning voor, tijdens en na de ambtstermijn. 
Voor het contact kiezer-gekozene zal de partij de geestverwante achterban van de 
vertegenwoordiger zijn en blijven. Binnen de partij zal het contact een meer herkenbare 
plaats kunnen krijgen. De als gegeven te aanvaarden verhouding van een klein aantal 
partijleden tegenover het aantal D66-kiezers noodzaakt tot speciale zorg voor en 
intensivering van contacten met de kiezers. 
De ontwikkeling dat de kiezers toenemend afgaan op persoonsgebonden vertrouwen in 
plaats van op politieke programma's zal tot uiting moeten komen in de organisatie rond 
kandidaatstelling en programmavorming. 

Ad 3: Het organiseren van de meningsvorming 

Het organiseren van de meningsvorming is een derde wezenlijke taak van een politieke 
partij. 
Oorspronkelijk was de organisatie voornamelijk gericht op de verzorging van het interne 
debat binnen de daarvoor geëigende bijeenkomsten. Gekozen bestuurders traden 
daarnaast op in door derden georganiseerde manifestaties, veelal in fora waarin ook 
andere politieke partijen zitting hadden. Binnen D66 is een toenemende tendens op 
andere wijzen het contact met de kiezer c.q. de geïnteresseerde te organiseren. Regiona-
le podia bedoelt voor leden en niet-leden. Het houden van referenda (al dan niet 
bindend) past eveneens binnen deze tendens. Het is de vraag op welke wijze verder 
handen en voeten gegeven kan worden door een politieke partij aan de meningsvorming. 
Intensivering van het tweewegverkeer tussen kiezer en gekozene lijkt de aangewezen 
weg. 
Om te voorzien in de behoefte aan informatie en toetsing van meningen en ideeën zal 
D66 de organisatie van politieke debatten een nieuwe innovatieve en vooraanstaande 
plaats in haar activiteiten moeten geven. 
Met name de verspreiding van de zo verkregen informatie binnen de partij is dan 
essentieel. Zowel naar individuele leden als van geleding naar geleding. 

Ad 4: Het onder- en instandhouden van de technisch-administratieve infrastructuur van 
de partij 

Op het gebied van de interne administratieve zaken van de partij dient te worden 
voldaan aan de eisen die de huidige, aan optimale dienstverlening gewend geraakte, 
samenleving stelt: 
- flexibiliteit; 
- accuratesse; 
- snelheid; 
- betrouwbaarheid. 
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3. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Wat zijn relevante maatschappelijke ontwikkelingen voor D66, zowel wat betreft de 
inhoud als wat betreft het effect op de organisatorische vormgeving van de partij. Een 
benadering "van buiten naar binnen". 

In de eerste plaats is op te merken dat de actieradius van de Nederlander in de afgelopen 
decennia enorm is vergroot. Kwamen mensen vroeger gemiddeld per jaar niet verder 
dan 5 kilometer van hun woonhuis, tegenwoordig ligt dit cijfer tienmaal zo hoog. De 
mobiliteit is enorm toegenomen. 

Nederland is daarnaast nadrukkelijker onderdeel geworden van een internationale 
gemeenschap. Niet alleen de eenwording binnen Europa - die veel mensen (nog) niet 
werkelijk raakt of (nog) geen tastbare voordelen biedt - maar ook de fors gestegen 
immigratie maken onze samenleving internationaler. Grenzen zijn letterlijk aan het 
vervagen. De toenemende technocratisering van het openbaar bestuur, niet in de laatste 
plaats op Europees niveau, baart zorgen. 

Een eeuw lang hebben burgers onderdak gehad in verzuilde instituties, waaronder 
politieke partijen. 0p grond van levensovertuiging werd gekozen voor participatie in een 
beschermd maatschappelijk speelveld, of dat nu van katholieke, protestante, socialisti-
sche of liberale signatuur was. De secularisering en de ontideologisering hebben in 
minder dan twintig jaar een enorme culturele revolutie teweeg gebracht. Niet alleen in 
Nederland, maar breed in Europa. 

De emancipatie van mannen, vrouwen, samenlevingsvormen is een volgende tendens. 
Tegenwoordig spreekt men over de geindividualiseerde maatschappij, met daarin 
zelfstandige, calculerende burgers. Het klassieke mannelijke kostwinnaarschap binnen 
het gezin is niet langer de vanzelfsprekende hoeksteen. 

Met de secularisering en de ontideologisering verdween de rol en/of de positie van vele 
maatschappelijke instellingen. De samenleving raakte meer en meer onthecht van vele 
gegevenheden en zekerheden. Door sommigen wordt een negatieve lading aan deze 
ontwikkeling gegeven. Er wordt gewezen op fragmentarisering van de samenleving, of 
zelfs op "atomisering", waarbij individuele burgers geheel los van elkaar werken, wonen 
en handelen en waarin egoïsme de overhand krijgt. Een meer optimistische visie op deze 
ontwikkeling wijst op de verdergaande ontplooiing en toenemende zelfstandigheid van 
de individuele burger (binnen diverse soorten samenlevingsvormen, waaronder het 
gezin), zonder dat bepaalde normen en waarden of principes overboord worden gezet. 

Feit is dat de moderne burger in steeds mindere mate structureel actief participeert in 
grootschalige verbanden. Dit geldt voor het bedrijfsleven en voor de non-profit 
instellingen. De rechtsvorm vereniging wordt geassocieerd met traag, tijdsintensief en 
weinig slagvaardig. Omroepen, koepelverenigingen, politieke partijen, zij kampen alle 
met het vasthouden, werven van kwalitatief goed kader. Steeds minder mensen zijn over 
te halen tot langdurige en intensieve bindingen met organisaties. Men loopt liever warm 
voor een concreet en sympathiek doel of men levert ad hoc een bijdrage op het eigen 
deskundigheidsterrein om vervolgens weer te concentreren op het eigen werk of op 
andere interesse-gebieden. Het realiseren en instandhouden van netwerken is momenteel 
de boodschap. 



Flexibiliteit, wederkerigheid en issue-gebondenheid karakteriseren thans veeleer de mate 
waarin mensen zich committeren aan/in organisaties. Organisaties professionaliseren en 
worden meer netwerk dan institutie. 

In de politiek is het een interessant verschijnsel dat vroeger iemand die "zwevende 
kiezer" was bijkans minder toerekeningsvatbaar werd verklaard, terwijl tegenwoordig 
eerder het omgekeerde het geval lijkt te zijn. 

De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietech-
nologie hebben de wereld eveneens kleiner gemaakt. Peru en Cambodja zijn in het 
journaal even dicht bij als Pernis en Cadzand. De mogelijkheden en snelheid van het 
berichtenverkeer groeit nog steeds. De media, met name televisie, hebben een groot 
effect op de meningsvorming van de consument. De consument wordt steeds vaker 
producent in het moderne berichtenverkeer. De televisie, de radio en andere vormen van 
communicatie zoeken steeds vaker het tweewegverkeer tussen presentator en kijker of 
luisteraar. In politieke kringen dringt de term tele-democratie zich steeds vaker op, 
onder onderkenning van zowel de voordelen (snelle peilingen, personificatie, strategie 
naar specifieke groepen e.d.) als de nadelen (balkanisering van de samenleving, 
staccato-karakter van de politieke besluitvorming). Het "smoel" van een partij krijgt, 
haast omgekeerd evenredig met het belang van partijprogramma's, een steeds groter 
gewicht vanwege de impact op de kiezer door de media. Het Kennedy-effect in de 
Verenigde Staten en onlangs nog de partijloze Ross  Perot  en in Nederland het Van 
Mierlo-effect zijn hiervan aansprekende voorbeelden. 

In de politiek leeft het idee dat er momenteel onder de burgers een gevoel bespeurbaar 
is van afkeer, afwending of onverschilligheid van de politiek c.q. het overheidsgezag. 
Bergen wet- en regelgeving geven mensen enerzijds het idee in een paternalistisch 
keurslijf te worden gegoten en anderzijds geeft het mensen - door tekortschietende 
handhaving en toezicht - het idee dat feitelijk alles mag en kan. 

In de verkenning 1993 van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt opgemerkt dat 
burgers anno 1993 juist wel betrokken zijn bij de politiek, maar dat dit zich minder uit 
door participatie in partijpolitiek verband èn meer door organisatie op bepaalde doelen, 
door inspraak en bezwaarschriften èn door directe correspondentie met gezagsdragers. 

Een laatste ontwikkeling is die van toenemende bestuurlijke centralisatie en toenemende 
deconcentratie van de uitvoering. Deze ontwikkeling is waarneembaar in het bedrijfsle-
ven (fusies en overnames, gericht op vergroting afzet, vergroting distributiekanalen 
e.d.), maar ook in het openbaar bestuur (eenwording EEG, regionalisering in BON-
discussie). Deconcentratie van de uitvoering heeft alles te maken met de wens tot 
optimale dienstverlening. Burgers zijn verwend geraakt, willen produkten en zorg op 
maat en om de hoek. 
Maar ook hier is het gevaar van te vergaande technocratisering aanwezig: wel regiovor-
ming, geen direct gekozen vertegenwoordigers. 

De hierboven, incompleet, op twee A-4tjes geschetste "toestand in de wereld" moet zijn 
vertaling hebben in de opstelling en inrichting van een politieke partij. 
Voor zover het de inhoudelijke standpuntbepaling betreft laat de werkgroep zich hier 
niet over uit. De opdracht van de werkgroep is te kijken naar de partij als organisatie. 
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De discussie over de rol van politieke partijen is actueel. In het voorjaar van 1993 
organiseerden de wetenschappelijke bureaus van de vier grote politieke partijen een 
bijeenkomst over de vraag of politieke partijen nog wel van deze tijd zijn. M. Kranen-
burg signaleerde onlangs in een artikel in NRC Handelsblad, onder de veelzeggende kop 
Zonder Leden, dat nog slechts drie procent van alle kiesgerechtigden lid is van een 
politieke partij (350.000), waarmee volgens hem politiek in Nederland door niet meer 
dan 35.000 mensen wordt gemaakt en beheerst. "In het politieke bedrijf zijn de mensen 
verdwenen maar is de machtspositie versterkt. Onder dergelijk "gunstige" omstan-
digheden is een discussie binnen partijen over het functioneren van de politiek een 
onmogelijke opgave. Slechts externe factoren zoals een schandaal of zwaar electoraal 
verlies kunnen het debat aanjagen. Maar schandalen kennen we niet, en electoraal 
verlies moet eerst blijken. Vandaar dat er voorlopig weinig zal veranderen", aldus 
Kranenburg. 
De werkgroep POR meent dat juist ten tijde van electoraal gewin en bij afwezigheid van 
schandalen, verdergaande stappen naar vernieuwing gezet kunnen worden. 
D66 is nimmer de traditionele kaderpartij geweest, waarbij de partij fungeerde als 
"blok" tussen kiezer en gekozene. Het  "one  man,  one vote"-principe is uniek in de 
Nederlandse partijendemocratie. 
Maar ook D66 zal niet kunnen ontkomen aan een fundamentele discussie over de koers 
en inrichting van de partij. Een organisatie van politieke professionals is nog geen 
professionele en moderne partij. 
En een partij met veel kiezers is daarmee nog geen optimaal functionerende partij. Een 
moderne politiek partij zal meer netwerk dan institutie moeten zijn! 



4. HUIDIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie van D66. Er is een 
onderverdeling gemaakt naar de verenigingsstructuur, de arbeidsorganisatie, financiën en 
communicatie. Voordat wordt ingegaan op deze onderdelen is met een aantal algemene 
kengetallen een indruk gegeven van de omvang, samenstelling en ontwikkeling van D66. 

4.1. Algemene kengetallen 

In tabel 5.1. is een overzicht gegeven van het aantal zetels en het aantal kiezers in 1990 
en een schatting van het aantal leden. Op dit moment heeft D66 13.800 leden. 

Tabel 1: Kiezers, leden, zetels 1990 

Zetels199O) :. :12 

Leden 13.000 

Kiezers 700.863 

Op dit moment is de verwachting dat het aantal D66-kiezers fors zal toenemen. In tabel 
5.2 is aangegeven hoe de relatie tussen het aantal zetels, het aantal kiezers en het 
huidige ledenaantal zich verhoudt. Tevens is een berekening gemaakt van het aantal 
personen dat lid is van D66 indien de verhouding tussen het aantal kiezers en het aantal 
leden ongewijzigd blijft (2%). Voor de verhouding tussen de financiële middelen en het 
aantal kiezers is uitgegaan van de totale netto-kosten van de professionele ondersteu-
ning'. In de bijlage over de financiën wordt nader ingegaan op de financiële geld-
stromen van de partij. 

Tabel 2: Ontwikkeling van het aantal kiezers 

Aantal zetels 12 20 25. .. •. 30 . .... 

KieLers 700.863 1185540 1481925 1778310 

Leden/kiezers 1,999 1,10% 0,88% 0,73% 

Fin.middelen/kiezers 3.73 2.21 1.76 1.47 

Aantal leden (2% van kiezers) 14000 1 23711 1 29639 1 35566 

Landelijk Secretariaat, PSVI, SWB en Bestuurdersvereniging 



De toename van het aantal leden is in de partij duidelijk merkbaar. De verwachting is 
dat de toename van het aantal leden niet parallel loopt met de ontwikkeling die in deze 
tabel is geschetst. Het aantal leden berekend bij een vaste verhouding tussen het aantal 
kiezers en het aantal leden (ter grootte van 2%) is niet een vooropgesteld streefscenario, 
maar geeft een indruk van een mogelijke ontwikkeling. In de huidige maatschappij is het 
een illusie te veronderstellen dat het ledental kan toenemen tot over de 35.000 leden. 
Actieve wervingsacties leiden tot een eenmalige toename van het aantal leden. De laatste 
ledenwerfactie van D66 had circa 1500 extra nieuwe leden tot gevolg. Het is de vraag 
of D66 via een ledenwerfactie erin slaagt het ledenaantal structureel te verhogen. Dit 
overigens los van het feit dat zo'n actie vele andere doelen wel kan dienen. 

Een toename van het aantal leden betekent dat de partij in een meer stabiel (financieel) 
vaarwater terecht kan komen. 

Tabel 3: Samenstelling van bestuursfuncties 

Bestuurders Aantal D66 Aantal in procenten 
Nederland van totaal 

Burgemeesters 20 646 3,1% 

Wethouders 87 1792 4,9% 

Gemeenteraadsleden 900 11054 8,1% 

Provinciale Staten-leden 116 756 15,3% 

Gedeputeerden 6 76 7,9% 

CdK 1 12 8,3% 

Tweede kamer-leden 12 150 8,0% 

Eerste kamer-leden 12 75 16,0% 

Uit het overzicht blijkt dat het aandeel van D66 bestuurders sterk varieert over de 
verschillende geledingen. Opvallend is dat het aantal niet direct gekozen bestuurders 
lager is dan het aantal direct gekozen bestuurders. Dit geldt zowel op lokaal niveau als 
op provinciaal niveau. In het overzicht zijn de vrijwillige bestuurders van de partij niet 
opgenomen. 

In bijlage 6 wordt een vergelijking gemaakt van D66 met andere grote partijen. 
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4.2. Verenigingsstructuur 

In afbeelding 1 is een overzicht gegeven van de verenigingsstructuur. De keuze om de 
structuur op deze wijze te presenteren ligt bij de commissie. Er is geen eenduidig 
overzicht te maken van de vereniging. Het kan dus voorkomen dat er informele relaties 
bestaan tussen onderdelen die niet in het overzicht zijn opgenomen. De leden staan in 
dit overzicht (de huidige situatie) centraal! 

Afbeelding 1: Verenigingsstructuur 

I Arbeids- 
organisatie 

HB 2 RBI ?xAB 

kPSV 
Ad
ra d

I AV !  I \ —_ 
 1 I \

___

__(samen 

_____ lijst 
- 

\ 
_____ ____

I  stelling?) 
\ 

-  EEDE - - EEDEN-------  

T.K. 
__

State 

__  

IProv. I 'Gem. 

kiezers 
(zetels) 

IRaad I 

[

I 
Gedep, Iwe I th. I 

D66 is conform de statuten opgericht met als doelstelling de radicale democratisering 
van de samenleving en het politieke bestel. Onderscheidend is dat D66 nastreeft dat de 
kring van degenen die effectief deel hebben aan de politieke en maatschappelijke 
besluitvorming zoveel mogelijk wordt uitgebreid. Ook wordt gesteld dat de politieke 
verhoudingen gebaseerd worden op concrete partijprogramma's. 

D66 kent drie organisatieniveaus: 
- landelijk; 
- regionaal; 
- afdeling. 

D66 kent volgens de statuten de volgende bijzondere organen: 
- leden; 
- ledenvergadering; 
- bestuur (incl. Hoofdbestuur); 
- bestuurdersvereniging; 
- geschillencollege; 
- stichting wetenschappelijk bureau (SWB); 
- stichting politiek scholings- en vormingsinstituut (PSV!); 
- PEAC. 
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In de interviews zijn de volgende gedachten naar voren gebracht: 

D66 moet zich beraden op het omgaan met bestuurlijke macht. Nu is D66 op landelijk 
niveau nog de partij van de "blanke billenTM, straks wellicht meer in compromissenrol. 
Hoe vertel ik het mijn achterban wordt dan een vraagstuk van de eerste orde. Op lokaal 
en regionaal niveau is inmiddels leergeld betaald. Stelt D66 genoeg kwaliteitseisen aan 
(potentiële) vertegenwoordigers? Zijn D66-vertegenwoordigers getraind op omgaan met 
politieke macht, op samenspel met fractie en bestuur en op tegenspel aan coalitie- of 
oppositiepartijen? Op het omgaan met de vierde macht? De wijze waarop het PSVI thans 
tracht lokale bestuurders hiervoor een platform te bieden verdient steun en uitbreiding. 
Het blijkt in behoeften te voorzien. 

De partij als instituut dient zich in de nabije toekomst sterk te concentreren op het 
klaarstomen van de professionele D66-bestuurder en op het scherp houden van diezelfde 
groep gedurende hun vertegenwoordigende periode. Scouting van bestuurlijk talent, de 
introductie van mentorschap en het scheppen van ondersteunende infrastructuren, gericht 
op kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring zijn suggesties. 

Opvallend is dat de partij zich tot voor kort nog weinig gelegen liet aan de opvang van 
ex-bestuurders. Er was slechts de individuele nazorg door enkelingen. Recentelijk heeft 
de Bestuurdersvereniging besloten hiertoe een speciale commissie in het leven te roepen. 
Van hieruit wordt ook overleg gehouden met andere bestuurdersverenigingen. 

De relatie tussen het Hoofdbestuur en de T.K.-fractie is onduidelijk. In de afgelopen 
jaren is de T.K.-fractie tamelijk zelfstandig en zonder inhoudelijk debat met het 
Hoofdbestuur haar weg kunnen gaan. Dat heeft ogenschijnlijk geen windeieren gelegd, 
maar het gevaar van «droogzwemmen" wordt groter. Sommigen willen de politiek-
inhoudelijke relatie tussen het HB en de T.K.-fractie vergroten, anderen pleiten eerder 
voor een strikte taakafbakening, waarbij het HB zich voornamelijk zou moeten concen-
treren op het scheppen van de juiste organisatorische condities voor optimaal contact 
tussen kiezer en gekozene. De T.K-fractie zou zich op het politiek-inhoudelijk debat met 
leden en kiezers moeten richten. 

De bestuurlijke afbakening tussen de partij, het SWB, PSVI en andere organen is niet 
altijd effectief. De organen zijn onafhankelijk van elkaar, hoewel er personele unies 
voor komen. Ondanks deze constructies is een meer uniform beleid lastig te realiseren 
en verlopen de coördinatie en afstemming over ieders activiteiten moeizaam. 

Hoofdbestuur 

Hieronder is een selectie gemaakt van de belangrijkste opmerkingen uit de interviews. 
- Is het HB te groot om slagvaardig te kunnen werken? Past het in deze tijd om 

maandelijkse vergaderingen te hebben met 9 (DB) + 12 (RHB) personen? De 
werkgroep POR is van mening dat het slagkracht en heldere taaktoedeling in de weg 
staat. De eis van bestuurlijke kwaliteit telt minder bij een dergelijke omvang. 

- Is het DB te groot? Er is sprake van versnipperde portefeuilles en voortdurende kans 
op binnenbestuurl ijke competentievraagstukken. 
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Positie regio-HB-lid (RHB) is (al jaren) een knelpunt. Het RHB-lid is geen volwaar-
dig lid van het regiobestuur. Daarmee is er geen bestuurlijke band tussen het 
landelijke en regionale niveau. Het RHB-lid is in HB teveel vertegenwoordiger van 
de regio en in de regio teveel vertegenwoordiger van het HB. In sommige regio's 
kent men het RHB nauwelijks. De afstand tot afdelingen ook groot. RHB fungeert 
teveel als zeef. Meerdere suggesties liggen voor: 
# maak regiovoorzitters tevens HB-lid; 
# schaf RHB-lid af en laat DB  lx  per maand met AR terugkoppelen; 
# schaf RHB-lid af en laat SWB als netwerker voor HB optreden (organiseren ad 

hoc werkgroepen op inhoudelijke thema's die HB met T.K.-fractie heeft afgespro-
ken,  etc.);  

# verklein en professionaliseer het DB, behoudt 12 HB-leden die dan eerder door 
DB geconsulteerd moeten worden om tot een meerderheidsbesluit te komen. 

Het permanent zoeken naar partijbestuurlijke kwaliteit op basis van "liefdewerk, oud 
papier" geeft spanning. Er bestaat groot draagvlak voor een betaalde voorzitter c.q. 
(deels) betaalde DB-leden. 
De kwaliteit van de beleidsvoorbereiding in het HB laat te wensen over, waarbij de 
wisselwerking tussen Landelijk Secretariaat en HB-leden mede een rol speelt. Is de 
scheiding Directeur  LS  en DB gelukkig, of was de combifunctie secr. HB/dir.  LS  
een betere oplossing? Is de ondersteuning van het DB goed/slecht en in hoeverre 
speelt omvang DB/HB hierin mede een rol?; 
Het HB maakt te weinig gebruik van de aanwezige kennis bij partijleden. 

Regionaal niveau 

De bestuurlijke Organisatie in Nederland is sterk in beweging. Is het regioniveau, 
lees provincieniveau nog passend in deze tijd van regionalisering? Moet D66 
anticiperen met haar partijstructuur op de (nieuwe) bestuurlijke organisatie in Neder-
land of geven de statuten en reglementen voldoende ruimte om substructuren in het 
leven te roepen zonder dat de stroperigheid in de partij toeneemt? 
Het regioniveau fungeert teveel als zeef tussen lokale en landelijke niveau. Goede 
initiatieven zijn de forumdiscussies op regioniveau. Alom waardering en participatie 
(van zowel landelijke als afdelingsleden). Voorziet in een behoefte. Meer om de 
meningsvorming dan om de besluitvorming. 

Door de golfbeweging in de ontwikkeling van D66 is het regioniveau minder sterk dan 
momenteel wenselijk. In de jaren tachtig was de partij regionaal weinig georganiseerd. 
Het aantal actieve afdelingen binnen regio's was beperkt tot circa honderd. In deze 
periode, waarin zuinig moest worden omgegaan met actieve leden en afdelingen, werd 
het intermediaire niveau vaak "overgeslagen". 

Vanaf 1989 heeft de partij electoraal en organisatorisch een sterke groei doorgemaakt. 
Het aantal afdelingen is opgelopen tot soms honderd per regio (Zuid-Holland). Hierdoor 
wordt het praktisch onmogelijk afdelingen en Landelijk Secretariaat rechtstreeks met 
elkaar te laten communiceren. Het regionale niveau zal meer als coördinerend interme-
diair moeten gaan functioneren. Onderzoek is gewenst naar de vraag op welke wijze 
regiobesturen in enige vorm gebruik kunnen gaan maken van professionele onder-
steuning. Gelet op de beperkte financiële middelen van de partij is creativiteit geboden 
(stagiaires, taakverdeling op  LS  koppelen aan regio's e.d.) 
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Afdelingsniveau 

Het aantal actieve afdelingen van D66 is de laatste 5 jaar sterk toegenomen. Het 
oprichten van een nieuwe afdeling spruit doorgaans voort uit de wens aan de gemeente-
raadsverkiezingen deel te nemen. Het laatste jaar is er in de groei dan ook een piek 
waar te nemen. Het huishoudelijk reglement stelt geen minimum aan het aantal leden 
van een afdeling. Het regiobestuur stelt de territoriale grenzen van een afdeling vast. 
Verdere regels ontbreken. De praktijk leert dat vrij snel tot het oprichten van een 
afdeling kan worden overgegaan. Deelname aan de verkiezingen is mogelijk zonder een 
aparte afdeling in de gemeente. Kleinere gemeenten behoren doorgaans tot een grotere 
D66-afdeling. De D66-ers kunnen, als onderdeel van die afdeling in de gemeente aan de 
verkiezingen deelnemen. Dit model van deelafdelingen wordt steeds meer gehanteerd, 
maar behoeft nog versterking. 

Per 22 juni 1993 bestond 46% van de 344 afdelingen uit 20 leden of minder. Ongeveer 
tweederde van deze afdelingen neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1994. 
Teneinde gevolg te geven aan de eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt zijn bij 
deelname aan de verkiezingen naast kandidaten tenminste 9 actieve leden nodig. Het 
noodzakelijke aantal actieve leden in een afdeling is circa 15. Bijna eenderde van de 
D66-afdelingen heeft grote moeite te voldoen aan de bepalingen terzake. Aanpassing van 
het Huishoudelijk Reglement is ons inziens wenselijk. Ook kan gekozen worden voor 
het opschalen van de afdelingsgrootte, ook al staat dit vaak op gespannen voet met de 
wens op autonomie en beleven burgers van gemeente X, grenzend aan gemeente Y, de 
problemen van de buurgemeente veelal als voor hen niet terzake doende. Dit, ondanks 
de toenemende gemeeentegrensoverschrijdende maatschappelijke vraagstukken. Waar 
mogelijk is aansluiting op de ontwikkelingen in het openbaar bestuur (regiovormingfher-
indeling) gewenst. 

Adviesraad (AR) 

- gewaardeerd orgaan (niet statutair), maar diffuus in de Organisatie; 
- produceert teveel nota's en is te weinig klankbord voor Tweede Kamer en HB; 
- afstemming met agenda T.K.-fractie loopt niet vlekkeloos; 
- wat is de toegevoegde waarde in het politieke debat in het algemeen en wat is de 

toegevoegde waarde binnen de partij in het bijzonder?; 
- orgaan is te log, ondanks hoge inzet en betrokkenheid van AR-leden. Moet de kennis 

en inzet niet beter (elders) geëffectueerd worden? Denk aan lokale/regionale podia en 
versterking interactie met het HB en SWB. 

De werkgroep POR is van mening dat de Adviesraad moet blijven bestaan. Het is, in 
vergelijk met andere politieke partijen, een uniek instituut. Een dwarsdoorsnede van 
D66-leden die zich gevraagd en ongevraagd over alle lopende zaken kunnen uitlaten. De 
AR moet in onze ogen wel terug naar de oorspronkelijke taak en dat is fungeren als 
advies- en klankbordorgaan voor HB en T.K.-fractie. Daarnaast kan de AR dienen als 
spiegel voor de door de SWB te produceren (lange-termijn)visies en rapporten. De AR 
moet zelf geen uitgebreide nota's gaan schrijven, omdat daarmee haar generalistische 
beoordelingsrol wordt ingewisseld voor een specialistische. Die laatste rol ligt ons 
inziens bij de SWB. 
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4.3. Arbeidsorganisatie 

De vereniging D66 wordt op een aantal terreinen ondersteund door professionele 
organen. In het huishoudelijk reglement worden de volgende organen onderscheiden: 
• Landelijk Secretariaat; 
• PSV!; 
• SWB; 
• Bestuurdersvereniging. 

De commissie POR heeft geen onderzoek gedaan naar het interne functioneren van de 
verschillende professionele organen. Er wordt geen oordeel gegeven over het functione-
ren van de verschillende onderdelen en/of de organisatievorm. Wel is in de interviews 
gevraagd naar de ervaringen met de produkten van de verschillende organen. Tevens is 
geïnventariseerd in welke mate de huidige produkten voldoen aan de wensen van de 
leden en/of andere personen. 

De commissie realiseert zich dat het beeld ten aanzien van de produkten niet volledig is. 

Landelijk Secretariaat 

Het Landelijk Secretariaat is de centrale uitvoeringsorganisatie en het aanspreekpunt van 
de leden, de partij-organisatie en overige organen van of namens de partij ten aanzien 
van coördinatie van activiteiten voortvloeiend uit de raakvlakken tussen politiek en 
partij-organisatie. 

Het Landelijk Secretariaat heeft de volgende hoofdtaken: 
• verzorgen van de ledenadministratie; 

het geven van informatie aan leden/nieuwe leden; 
• financiële administratie (begroting, jaarrekening); 
• beleidsmatig en administratief ondersteunen van het dagelijks bestuur, hoofdbestuur, 

algemene ledenvergadering, adviesraad en 44 commissies; 
• communicatie met en dienstverlening aan leden, afdelingen, regio's en belangstellen- 

den; 
• organisatie van congressen. 

Daarnaast kent het Landelijk Secretariaat de volgende cyclische taken: 
organisatie van interne kandidaatstelling voor vertegenwoordigende functies; 
Organisatie van verkiezingscampagne. 

Het Landelijk Secretariaat wordt bestuurlijk aangestuurd door het hoofdbestuur. De 
vice-voorzitter organisatie is portefeuille-houder van het Landelijk Secretariaat. 

De bevindingen van de geïnterviewde personen met betrekking tot de produkten van het 
partijsecretariaat zijn divers. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste 
opmerkingen. De opmerkingen van de geïnterviewde personen leiden tot een negatief 
beeld van het Landelijk Secretariaat. Dit is echter een vertekend beeld, omdat de 
positieve opmerkingen hierin niet zijn meegenomen. De opmerkingen zijn in deze vorm 
opgenomen om met kritische blik te kunnen kijken naar het eigen apparaat. Conclusies 
en aanbevelingen die uit de opmerkingen afgeleid worden zijn bedoeld om verbeteringen 
aan te brengen in de samenstelling en de kwaliteit van de produkten. 
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Selectie uit de belangrijkste opmerkingen afgeleid uit de interviews: 
- de coördinatie van het verstrekken van politiek-inhoudelijke informatie is onvoldoen- 

de; 
- flexibiliteit ten aanzien van de levering van produkten is beperkt (bijvoorbeeld maken 

van etiketten; verstrekken van etiketten verloopt traag); 
- vergaderfaciliteiten D66 zijn slecht; 
- ledenmutatie verloopt traag; 
- informatiepaketten zijn te uitgebreid; 
- onduidelijkheid over welke beleidsmedewerkers welke taken verrichten; 
- telefoon doorverbinden functioneert onvoldoende; 
- bereikbaarheid Landelijk Secretariaat is slecht; 
- communicatiemogelijkheden en nieuwe technieken worden onvoldoende benut; 
- minder persoonlijke opinies van redacteuren in de democraat. 

Een opvallend positief punt is dat de klantvriendelijkheid een vaak genoemde opmerking 
IS. 

Recentelijk is op een aantal punten een start gemaakt met het aanbrengen van verbeterin-
gen. Vanaf I augustus jl. is er een nieuwe organisatiestructuur en werkwijze operatio-
neel. 

Politiek Scholings en Vormingsinstituut (PSV!) 

Het PSVI is een onderdeel van D66 dat is ondergebracht in een Stichting. De Stichting 
functioneert onder een stichtingsbestuur met tien leden. 

Het PSVI heeft als doel de scholing en vorming van leden en kader van D66, zowel 
voor partijfuncties, als voor vertegenwoordigende functies. De scholing en vorming is 
gericht op kennisvermeerdering, versterken van meningsvorming en handelingsbe-
kwaamheden. 

In afbeelding 3 is een overzicht gegeven van de functionarissen werkzaam bij het PSVI. 
De huidige capaciteit is 2,5 fte. 

Afbeelding 2: Organisatie PSVI 
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Het PSV! levert de volgende produkten: 
- het organiseren van cursussen; 
- het trainen van cursusleiders; 
- het verzamelen, samenstellen en uitgeven van publikatie en materialen. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk ingegaan op de belangrijke onderwerpen op zowel lokaal 
als landelijk niveau. 

Selectie uit de belangrijkste opmerkingen afgeleid uit de interviews: 
- deelnemers worden maar in beperkte mate actief betrokken bij cursussen; er komen 

te veel inleidingen voor; 
- veel waardering voor recente ontwikkelingen en programma's; 
- PSVI beschikt over te weinig capaciteit om alle geledingen op dit moment tevreden te 

kunnen stellen; 
- PSV! moet nu al rol vervullen bij het voorbereiden van D66-kandidaten op hun 

toekomstige politieke werk (professionele scholing op omgaan met macht, met 
achterban, onderhandelen, uitleggen compromis  etc.).  

Stichting Wetenschappelijk Bureau (SWB) 

Het Wetenschappelijk Bureau is net als het PSV! ondergebracht in een aparte stichting. 
Het stichtingsbestuur heeft 16 leden waarvan twaalf rechtstreeks worden benoemd door 
de ALV. 

Het doel van het SWB is het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk werk 
ten behoeve van D66 en haar fracties in vertegenwoordigende lichamen. 

Afbeelding 3: Organisatie SWB 

Directe  (1  ft]  

Bureau Medewerker Onderzoeker administratief 
l oo"nator 1 infobestanden (0,6 Ite) medewe1er 
(0,8 tte) en organisatie (0,6  Its)  
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Het SWB kent werkgroepen, kerngroepen en projectgroepen. Projectgroepen functione-
ren gedurende een vooraf bepaalde afgesloten periode (meestal driekwart jaar). De 
discussie over de rol van de werkgroepen is nog niet afgerond. 
Hiernaast worden conferenties en workshops georganiseerd. 
De verschillende activiteiten worden ondersteund door of leiden tot een aantal publika-
ties. In de eerste plaats wordt het tijdschrift Idee uitgegeven. Daarnaast verschijnen er 
Brochures (een meer pretentieuze vorm), Cahiers (werkschriften) en Nota's (de meest 
eenvoudige vorm). 

Selectie uit de belangrijkste opmerkingen afgeleid uit de interviews: 
- de veelheid aan activiteiten lijkt niet te leiden tot een gecoördineerde interne en 

externe informatievoorziening; 
- SWB kan niet altijd voldoende deskundige informatie leveren; 
- de traditionele werkgroepenstructuur is niet meer van deze tijd en biedt geen garantie 

voor kwaliteit, coördinatie ontbreekt veelal; 
S 

- T.K.-leden organiseren hun 'eigen' groepjes van deskundigen; 
- huidig abstractieniveau (te) hoog; 
- SWB staat op (te) grote afstand van de partij. 

Bestuurders vereniging 

Alle leden van D66 die een verkozen of politiek-benoemde functie in het openbaar 
bestuur vervullen of vervuld hebben, kunnen lid worden van de bestuurdersvereniging. 
De bestuurdersvereniging heeft als doel: 
- het ten behoeve van haar leden bevorderen van de kennis van het openbaar bestuur 

en het functioneren daarin van haar leden; 
- het bevorderen van een beleidsmatig samenhangend optreden van de verschillende 

politieke vertegenwoordigers op de onderscheiden niveaus; 
- het bevorderen van de contacten tussen haar leden onderling; 
- de externe belangenbehartiging bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging bestaat uit negen leden waarvan zeven 
gekozen worden en twee door het hoofdbestuur benoemd. De Bestuurdersvereniging 
heeft een coördinator (0.8 fte) die, net als de ondersteunende diensten, worden 
'gehuurd' van het Landelijk Secretariaat. 
Een belangrijk produkt is het organiseren van bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten 
variëren van studiedagen en workshops tot congressen en het periodiek overleg tussen 
door het land verspreide functiegenoten. 
Hiernaast verzamelt de Bestuurdersvereniging deskundigheden en ervaringen, bijzondere 
nota's van fracties, brochures  etc.  en verstrekt deze kennis aan haar leden. 

Bevindingen vanuit de markt over de kwaliteit van de produkten: 
- Bestuurdersvereniging voorziet in een behoefte; 
- opvang ex-bestuurders belangrijk; 
- Bestuurdersvereniging verdient in deze aanloopfase meer ondersteuning van het HB 

dan op dit moment het geval is. 
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4.4. Financiën 

De financiële mogelijkheden van een politieke partij bepalen voor een deel de mate van 
ondersteuning waarmee de partij zich kan profileren in de samenleving. De financiële 
analyse is gebaseerd op de geldstromen rondom de professionele ondersteuning. Er is 
geen onderzoek gedaan naar de geldstromen op regionaal en afdelingsniveau. 

Vanuit de filosofie dat de samenhangende onderdelen van D66 één partij vormen zijn de 
financiële geldstromen van de verschillende onderdelen van de arbeidsorganisatie met 
elkaar in samenhang gebracht. De commissie wil hiermee niet de indruk wekken dat er 
een gedachte bestaat dat een of meerdere organen samengevoegd dienen te worden. De 
integrale analyse is bedoeld om een beter zicht te krijgen op de mogelijkheden van de 
partij en om de inkomsten en uitgaven van de verschillende onderdelen afzonderlijk met 
elkaar in samenhang te brengen. 

De financiële analyse geeft aan dat er een degelijk financieel beleid wordt gevoerd. De 
risico's in de huidige financiële verhouding zijn beperkt. Gezien de omvang van de 
geldstromen is dit beleid noodzakelijk. Tegenvallers kunnen maar in beperkte mate 
worden opgevangen. Moeizaam opgebouwde reserves zijn hard nodig voor verkiezings-
campagnes. Al met al is het duidelijk dat bij ongewijzigd beleid er geen of slechts 
beperkte mogelijkheden zijn tot het doen van investeringen. 

Op dit moment wordt gezocht naar andere financieringsmogelijkheden door subsidie of 
de leden. Het is nog niet duidelijk op welke wijze dit vorm krijgt en welke effecten 
behaald kunnen worden. Een toename van het ledenaantal zorgt voor verhoogde 
inkomsten, maar de kosten zullen ongeveer evenredig toenemen. Er is slechts sprake 
van marginaal voordeel. De kostenstructuur bestaat voor het grootste gedeelte uit 
personele uitgaven. Het is niet mogelijk op korte termijn op dit punt in te grijpen. 
Op middellange termijn is de kunst gelegen in het verhogen van de kwaliteit bij een 
eventueel meer beperkt bezetting. Hierop wordt in de begroting 1994 reeds geantici-
peerd. Samenvattend is de financiële positie van de partij gezond, maar mogelijkheden 
voor vernieuwingen zijn in financieel opzicht op korte termijn beperkt. 

4.5 Communicatiestructuur 

De geïnterviewde personen werden op het gebied van de communicatie twee vragen 
voorgelegd: 
- wat vindt u van de externe communicatie? 
- wat vindt u van de interne communicatie (bladen e.d.)? 

Selectie van de belangrijkste opmerkingen uit de interviews: 

- er wordt te weinig over D66 geschreven; 
- er wordt te weinig door D66-ers geschreven; 
- de pers reageert onvoldoende op onze persberichten; 
- de contacten met de pers vinden teveel ongecoördineerd plaats (geen: 'performance 

stijl'); 

- de partij heeft te veel verschillende bladen; 
- vertaalslag naar de kiezer ontbreekt; 
- in de Democraat worden te vaak meningen van redacteuren weergegeven. 
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Momenteel is een aanzet tot een Communicatieplan gedaan. De kernvraag die daarin 
wordt gesteld is: Hoe vertellen we de mensen waar D66 voor staat? Daarbij wordt aan 
de volgende punten gedacht: 
- wat zijn de functies van D66 als politieke partij? Welke rol speelt communicatie 

daarbij? 
- wat zijn de doelgroepen van D66? 
- hoe vertellen we onze boodschap? Op welke wijze worden communicatiemiddelen zo 

doelmatig mogelijk ingezet? 
Hierbij wordt aangegeven dat voor de uitwerking hiervan wordt gewacht op de resulta-
ten van de POR-rapportage. 

Een aantal oplossingen dat de geïnterviewden aangeven is vooral gericht op de bladen, 
maar ook het ontbreken van 'bottum-up' communicatie in meer algemene zin komt naar 
voren. 
- bundel alle bladen (Idee/DRAAD/Postbus 66 als katern in Democraat) 
- Democraat zou door bovenstaande vaker kunnen uitkomen 
- het ontbreekt veel D66 organen en de drie organisatieniveaus onderling aan gemeen- 

schapsgevoel doordat veel communicatiekanalen zijn dichtgeslibd. 

Een communicatieplan (intern en extern) is noodzakelijk. 
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5. KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN 

In de vorige hoofdstukken is de maatschappelijke context aan de orde gekomen 
waarbinnen de discussie over partijstructuur en -cultuur zich afspeelt. Daarnaast is 
inzicht verschaft in de feitelijke positie van de partij. 
In onderstaand figuur wordt schematisch aangegeven tussen welke krachtenvelden D66 
zich als partij bevindt. 

Afbeelding 4: Omgeving en organisatie 

Leden 

vj

_ 

Kiezer 1 D66 ,IMaatsthappeliike 
__ 

ontwikkelingen 

I Overheid! 
i Politiek 

D66 moet bovenal de unieke verworvenheden blijven koesteren: 
- de voortdurend kritische opstelling; 
- het  "one  man,  one vote"-systeem, zij het in hanteerbare vorm; 
- het informele 'wij-gevoel" op partijbijeenkomsten. 
Veel zaken gaan goed binnen D66, maar dat neemt niet weg dat er op onderdelen 
verbeteringen getroffen kunnen worden. In dit licht moeten de hieronder volgende 
suggesties en aanbevelingen worden gelezen. 

Leden 

D66 is zich in de afgelopen twintig jaar meer en meer op de leden gaan richten. De 
meningsvormings- en besluitvormingssystematiek is daarmee steeds meer gericht op 
partij-interne consultatie en instemming of afstemming. En dat terwijl D66 slechts een 
beperkt aantal leden heeft. 
D66-leden betalen gemiddeld een niet onaardig bedrag aan contributie, het gaat veel 
leden maatschappelijk niet slecht. Vrijblijvende participatie op grond van gezamenlijk 
beleden doelstellingen en wellicht op grond van 'clubgevoel". 
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Maatschappelijke ontwikkelingen 

D66 heeft als speerpunten onder andere democratisering en milieu. Beide onderwerpen 
leven nog steeds onder breed politiek omarmde namen als bestuurlijke vernieuwing en 
duurzame ontwikkeling. D66 is geen aktiepartij en ook geen systeempartij, gebaseerd op 
ideologieën. In de samenleving is momenteel een sterker postvattend beeld van politieke 
stuurloosheid aan het ontstaan. Er is een nieuwe behoefte aan zekerheden, aan herijkte 
normen en waarden en aan duidelijke taal. Geen politieke partij heeft momenteel een 
exclusief recht op (de beantwoording van) deze problematiek. 
Waar raken individualisering en gemeenschapszin elkaar, waar hebben ze niets met 
elkaar van doen? 
Hoe veilig of onveilig mag een samenleving zijn en waar raken particuliere en publieke 
verantwoordelijkheid elkaar? Wat houdt verzorgingsstaat in en waar liggen de grenzen 
van overheidssturing? Hoe wordt vorm en inhoud gegeven aan het stelsel van sociale 
zekerheid? Voor D66 ligt er een grote uitdaging in het ontwikkelen van een nieuwe visie 
op de veranderende samenleving. 

Politiek bestel 

De democratisering, de commissie Deetman, de invoering van referenda, de gekozen 
burgemeester, het zijn alle zeer relevante onderwerpen voor de instandhouding en 
optimalisering van onze democratische samenleving. Maar het vertrouwen in de politiek 
en in vele politici is laag, ondanks dat de betrokkenheid van de burgers op de politiek 
groot is. De politiek woont in een slecht imago. De burger gelooft niet meer in de 
almacht van de politiek (dat is maar goed ook), maar lijkt er van te vervreemden (en 
dat is niet goed). De macht en het machtsbehoud van politieke partijen wordt steeds 
sterker ter discussie gesteld. De vraag is reëel of de constatering vanuit de politiek dat 
de samenleving zich meer en meer op eigen belang richt niet een omkering van de 
werkelijkheid is. Moeten politieke partijen niet een fundamentele kanteling doormaken 
willen zijzelf niet het terechte verwijt krijgen zich te wentelen in eigenbelang? 
De grafredes die D66 recentelijk troffen n.a.v de rapporten Van Thijn en De Koning, 
zijn absurd. De kunst is er voor D66 in gelegen de naam en faam als democratische 
voorhoedepartij, ook op het vlak van de staatsrechtelijke vernieuwing vast te houden. 
Het verder tot ontwikkeling brengen van het directe contact tussen kiezers en gekozenen 
is hierbij de leidraad. 
Terugdringing van de oprukkende technocratisering in het openbaar bestuur moet 
speerpunt zijn. 
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Kiezers 

In het verlengde van bovenstaande komt nadrukkelijk de individuele kiezer in beeld. De 
persoon die zich liever niet langer structureel bindt aan een overtuiging, instelling of 
werkkring. D66 zal zich veel meer gelegen moeten laten liggen aan de Vrije, ongebon-
den en de keer op keer weer te veroveren kiezer. Leden zijn en blijven belangrijk, voor 
werving en recrutering van kader, voor het definiëren van beleids- en verkiezingspro-
gramma's en voor de invulling van vertegenwoordigende functies. Maar kiezers moeten 
in deze tijden van snelle verandering, van informatie- en communicatie een veel 
nadrukkelijker plaats in het activiteitenpalet van D66 krijgen. Zij moeten D66 voeden, 
mobiliseren en omgekeerd moet D66 aan hen meer dan thans uitleggen en verant-
woorden. De kiezer als verzamelbegrip is kwestieus, zo is het hier ook niet bedoeld. 
Het gaat er om de individuele kiezer of groep kiezers in zijn/hun belang te honoreren. 

Oplossingsrichtingen 

In hoofdstuk 2 zijn de doelstellingen van een politieke partij aangegeven. Naar onze 
mening zal met name de doelstelling "organiseren van de meningsvorming" een meer 
extern gericht karakter moeten gaan krijgen. Deze strategische wending zal waar nodig 
vertaald moeten worden in organisatorische condities. 
Kamerleden en andere gekozen vertegenwoordigers zullen nadrukkelijk in debat moeten 
treden met kiezer(sgroepen). De taak van de landelijke fracties en van het Hoofdbestuur 
is om hierin een zware sturende rol te vervullen. Zodanig dat op alle niveaus een 
dergelijke gedragsverandering tot stand komt. 
De uitvoering moet gescheiden worden van verantwoordelijkheid. Thans dragen 
(Hoofd)bestuursleden veelal de last van dubbele taken: het verzinnen van voorstellen, de 
politiek-inhoudelijke kant, en het besturen, de organisatorische kant. In het - in omvang 
grote - Hoofdbestuur vinden soms uitgebreide politiek-inhoudelijke discussies (over 
actuele onderwerpen) plaats. De behoefte binnen het HB is hiervoor meer tijd aan te 
wenden. Onze visie is een andere. Dat behoort onzes inziens niet tot de primaire taak 
van het Hoofdbestuur, maar is mede verklaarbaar uit de eerder gemaakte constatering 
dat we van doen hebben met politieke professionals. Uiteraard heeft het Hoofdbestuur 
een eindverantwoordelijke taak voor het definiëren van de politieke hoofdlijnen van de 
partij. Deze verantwoordelijkheid zal zich naar onze mening vooral moeten vertalen in 
het voortdurend gericht zijn op de organisatorische randvoorwaarden die gecreëerd 
moeten worden om de ideeën en debatten binnen en buiten de partij tot stand te laten 
komen. Naar onze mening biedt een kleiner en slagvaardig bestuur grotere waarborgen 
voor een concentratie op deze kerntaak. Het dagelijkse politiek-inhoudelijke accent zal 
in de komende tijd nog sterker bij de fracties van Tweede en Eerste Kamer komen te 
liggen. Met name een grotere Tweede Kamerfractie zal een spilfunctie (gaan) vervullen. 
Hiermee neemt hun verantwoordelijkheid voor de inhoud van de standpuntbepaling en 
de discussie daarover met leden en kiezers toe. 

Het Hoofdbestuur zal vanaf heden, als het om inhoudelijke meningsvorming gaat, veel 
meer moeten delegeren aan (ad hoc in te schakelen) leden. Hierin is naar onze mening 
bij uitstek een rol weggelegd voor de SWB. Uiteraard houdt het Hoofdbestuur de 
verantwoordelijkheid voor het aanjagen en tot stand brengen van de politiek-inhoudelijke 
meningsvorming op de (middel)lange termijn : de programmatische vernieuwing. Maar 
ook hiervoor geldt dat zij dit niet zelf moet doen, maar moet organiseren! 
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Een directe bestuurlijke band tussen HB en Regiobestuur bewerkstelligt mede dat de 
verticale coördinatie en afstemming met de leden en kiezers effectiever verloopt. De 
regio heeft momenteel slechts enige betrokkenheid bij het regio-HB-lid: via de voor-
dracht aan het congres. Het regio-HB-lid functioneert verder vrijblijvend. Beter is het 
regio-HB-lid in het HB te laten kiezen door de regio, waarmee de gekozene als regio-
afgevaardigde gemandateerd in het HB zit. Deze variant houdt de vrijblijvendheid toch 
ook overeind. Onze voorkeur gaat derhalve uit naar een combinatielidmaatschap van 
regiobestuur en HB. Dit zal een forse wissel trekken op deze bestuurder, maar een 
effectiever werkend HB maakt de combinatie zeker uitvoerbaar en aantrekkelijk. 

Regelmatige consultatie/klankborden door leden van de Tweede Kamerfractie met 
partijgenoten uit de Adviesraad zou in bovenstaande opzet (deels) geflankeerd kunnen 
worden door publieke consultatie van kiezers(groepen). Niet in een eenrichtingverkeer 
leden uitleggen waarom de partij (bewindslieden, fractie of bestuur) iets doet of nalaat, 
maar in de vorm van tweerichtingsverkeer tussen D66 en kiezers. De wijze waarop 
hieraan vorm wordt gegeven vereist, zoals eerder gesteld, creativiteit en een onortho-
doxe benadering. Op landelijk niveau dient het voortouw te worden genomen. Door 
D66 zelf georganiseerde fora over voor bepaalde groepen kiezers interessante inhoudelij-
ke onderwerpen, door publikatie van gedachten en opvattingen in de media (benutten 
open forum-pagina's in dagbladen en vakbladen). 

Anticipatie op groei 

Tweede Kamer/landelijk niveau 

In 1994 worden drie verkiezingen gehouden. Europese, lokale en landelijke verkiezin-
gen. De kiezers worden overvoerd. 
Op ieder niveau zal de partij niet alleen in technische zin (organiseren interne verkie-
zingen, verkiezingsprogramma's e.d) een forse inspanning moeten leveren, maar ook in 
kadervormend en kaderbegeleidend opzicht. 

Groei betekent zowel opvang van nieuwe leden als opvang en sturing van een nieuwe 
rol voor D66 in de politiek, op alle niveaus. 
De groei bij de laatste gemeenteraads- en provinciale verkiezingen heeft D66 verrast en 
heeft herhaaldelijk tot gevolg gehad dat er onervaren met de nieuwe situatie waarin D66 
terecht kwam werd omgegaan. Andere politieke partijen speelden daar handig op in. 
Op dit moment is D66 beter voorbereid. In vele gemeenten bereiden afdelingen en 
fracties zich al voor op de trekkende rol die D66 als een der grote partijen moet gaan 
vervullen. Ook op landelijk en regionaal niveau vindt thans op grote schaal voorberei-
dingen plaats. 

Aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan wil D66 de sturende rol in het proces 
waarmaken: 
- een strategiediscussie tussen fractie en bestuur over voorkeuren (inhoudelijk, 

persoonlijk); 
- opstelling verkiezingsprogramma (hoe, wat); 
- opstelling communicatiestrategie (wie onderhandelt, wie spreekt pers, wat zijn onze 

grenzen, wat zijn mandaten). 
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Wat is hiervoor nodig?: 
- voldoende gekwalificeerd kader. Huidige besturen en fracties zullen actief mensen 

moeten benaderen en coachen; 
- opstelling profiel van gewenste fractie en bespreken op afdelings-/regio-/landelijk 

niveau. Instelling stemadviescommissies, indien wenselijk; 
- ruim trainings- en scholingsaanbod van PSVI met daarin elementen als hanteren van 

macht, omgaan met de vierde macht, communicatie/presentatie, uitleggen compro-
missen, beslissen versus adviseren/opponeren; 

- creëren van netwerken van bestuurders op landelijk, regionaal en lokaal niveau voor 
zowel goede als slechte tijden (crises, opvang). 
De communicatie tussen bestuurders en fracties zal aan nadere afspraken moeten 
worden gebonden: 

- bij regeringsdeelname zal geregeld periodiek overleg nodig zijn tussen bewindslieden, 
fractievoorzitter en partijvoorzitter; 

- de communicatie tussen bewindslieden, fractie en partij moet open zijn van structuur 
met behoud van ieders verantwoordelijkheden. Bewindslieden wordt aangeraden een 
"eigen ambtenaar" als assistent mee te nemen naar het departement. Deze persoon 
moet bovenal de lijnen met de eigen partij open houden. 

Door haar groei is D66 een serieuze partner geworden in onderhandelingen bij de 
vorming van het dagelijks bestuur op alle niveaus. Als de groei doorzet zal dit in 1994 
bij de verkiezingen punt van aandacht moeten zijn. 

Nieuwe Tweede Kamerfractie 

De nieuwe Tweede Kamerfractie kan ongeveer verdubbelen. Deze stijging in omvang 
stelt andere eisen aan de beheersorganisatie. Omdat alle ogen gericht zijn op Kwatta zal 
de huidige fractie het voortouw moeten nemen in de discussie over gewenste werkwijze, 
opstelling en portefeuille-ordening. Voordat over de definitieve portefeuilleverdeling in 
de nieuwe fractie wordt gesproken is een bespreking over Organisatie en werkwijze van 
de fractie wenselijk. 
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Maatregelen 

Organisatie van de meningsvorming 

Zoals eerder geschetst doen zich binnen D66 al meerdere ontwikkelingen voor die 
wijzen op het op meer directe wijze opzoeken van kiezers. Wij pleiten ervoor deze, 
soms op zichzelf staande, ontwikkelingen en initiatieven te gieten in een meer samen-
hangende aanpak. Het houden van lokale en regionale podia; het verder ontwikkelen van 
het tweewegverkeer tussen kiezer en gekozenen (informatietechnologie en instrumenten 
zoals referenda, publiceren in dag-, week- en vakbladen), het congres nieuwe stijl, 
werkbezoeken (denk aan succesvolle aanpak bij ledenwerfactie in september 1992). De 
partijgeledingen zullen zich meer moeten toeleggen op het vertalen, organiseren en 
entameren van deze stijl van politiek bedrijven. Het Hoofdbestuur heeft de taak deze 
plannen te initiëren en te implementeren. 

11.11.1 

EXTERN: 
- 1,5 miljoen kiezers (nieuwe  'stakeholders')  
- congres nieuwe stijl 
- regionale podia op onderwerpen voor 

betrokkenenlgelnteresseerden 
- vasthouden aanhang dmv voortdurende 

consultatie en  commitment  

Inzet energie en organisatie richten op: Actieve leden richten zich op: 
- meningsvorming (tweewegverkeer) effectieve en efficente besluitvorming op 
- voortdurende legitimatie hoofdlijnen 
- betrokkenheid kiezers - professionele recrutering en begeleiding 

van de politieke vertegenwoordigers 
- effectieve technische en administratieve 

ondersteuning 

Structuuraanpassing 

Het definiëren van de verhouding tussen Hoofdbestuur en fracties (EX en T.K). In 
onze optiek zal het Hoofdbestuur zich voornamelijk moeten toeleggen op het 
scheppen van de juiste organisatorische condities waarbinnen de politiek-inhoudelijk 
verantwoordelijken rekening en verantwoording kunnen afleggen c.q. informatie 
kunnen ontlenen aan de leden en kiezers. De partij-organisatie moet weer meer in 
zijn oorspronkelijke functie worden gebracht, te weten die van hulpmiddel ten dienste 
van de leden/kiezers en de gekozenen. 
Het realiseren van een kleiner DB, met hooguit vijf tot zeven bestuursleden, waaron-
der een (gedeeltelijk) betaalde voorzitter en/of vergoeding voor alle DB-leden. De 
betaling garandeert, meer dan thans, (een) professionele bestuurder(s), die ook 
"afgerekend" kunnen worden op hun inzet en prestaties. Deze constructie geeft meer 
reliëf en aantrekkelijkheid aan de Hoofdbestuursfunctie. 
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De portefeuilles kunnen als volgt worden verdeeld: 
• voorzitter (externe relaties, "marketing", coördinatie met fractievoorzitters e.d.); 
• penningmeester (financieel beleid en beheer, fondsenwerving); 
• vier leden, w.o eventueel een secretaris. 

- een lid behartigt organisatorische aangelegenheden (Statuten, HhR, afstemming 
en communicatie met regio's en afdelingen, commissies, congressen, podia e.d) 

- een lid behartigt politiek-inhoudelijke aangelegenheden (programmatische 
vernieuwing, "partijfilosoof', scholing en vorming); 

- een lid behartigt de individuele relaties met gekozen vertegenwoordigers op alle 
niveaus «ex-)burgemeesters, (ex-)wethouders, (ex-)Statenleden en (ex-)Kamerle-
den (kiesverenigingsaangelegenheden, stemadviescommissie, referentiecommis-
sie); 

• - een lid behartigt de externe betrekkingen (waaronder buitenland). 
Het realiseren van een directe bestuurlijke aansluiting tussen DB en het regionale 
niveau. Dit kan door de voorzitter of een ander regionaal bestuurslid qq.lid te laten 
zijn van het Hoofdbestuur. 
Het DB vergadert eenmaal per twee weken, het Hoofdbestuur eens in de acht weken. 
De HB-leden ontvangen alle DB-stukken en zijn in de gelegenheid het DB tussentijds 
te voeden c.q. van commentaar te voorzien. 

Coördinatie en afstemming 

Momenteel zijn een of twee HB-leden vertegenwoordigd in de besturen van aan D66 
gelieerde organen als SWB, PSVI. In de komende tijd zal de afstemming tussen het 
HB en de aan D66 gelieerde organen sterker moeten worden. Afstemming over 
activiteiten en optimale informatie-uitwisseling is noodzakelijk tussen de landelijke 
fracties, het HB (DB) en de besturen van deze organen. Recentelijk zijn tussen HB 
en bijvoorbeeld de SWB de bestuurlijke contacten aangetrokken. 
De SWB kent drie hoofdfuncties, te weten kennisverschaffing aan de partij (op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau), onafhankelijke wetenschappelijke meningsvor-
ming (opiniërend, gericht op issues voor de middellange termijn) en het mobiliseren 
en beheren van deskundigheid in de partij. Het vigerende werkgroepenmodel (circa 
20 werkgroepen) voldoet slechts ten dele. Sommige werkgroepen bestaan slechts op 
papier en bevatten meerdere niet of nauwelijks meer actieve leden. Het werkgroepen-
model moet onzes inziens herijkt worden. De vraag is voor wie ze werken (fractiele-
den, voor zichzelf, in opdracht van SWB-bestuur) en welke kwaliteit er wordt geëist. 
Wij suggereren, mede omdat de Tweede Kamerfractie straks vernieuwd zal zijn, alle 
bestaande werkgroepen op hun kwaliteit en toegevoegde waarde te toetsen en een 
vernieuwde structuur te introduceren die aansluit op de Organisatie en werkwijze van 
de T.K.-fractie. Produkten van de SWB-werkgroepen dienen naar onze mening ook 
besproken te worden in de Adviesraad. Hierdoor worden produkten van specialisten 
getoetst door de generalisten en wordt de politiek-inhoudelijke discussie binnen de 
partij verlevendigd. De SWB behoudt uiteraard haar eigen verantwoordelijkheid voor 
het uitbrengen van de produkten. 
Naast structureel actieve werkgroepen zal meer accent gegeven moeten worden aan 
projectwerkgroepen die rondom een actueel thema specialistische  counselling  kunnen 
geven aan fractieleden en andere bestuurlijk verantwoordelijken in de partij. Veel 
mensen zijn minder bereid structureel in werk- of adviesgroepen te zitten. Zij zijn 
wel aanspreekbaar op ad hoc-basis. 
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Wij geven in overweging om binnen de SWB een vijf- of zestal op hun beleidsterrein 
en gezaghebbende D66-leden te benaderen en hen te vragen te fungeren - mogelijk 
als lid van het bestuur - als inhoudelijk supervisor op de kwaliteit en activiteiten van 
de SWB-werkgroepen (structurele en ad hoc werkgroepen). Deze supervisors kunnen 
voor de landelijke fracties en het HB eerste aanspreekpunt zijn voor door de SWB uit 
te voeren activiteiten. Op die wijze worden netwerken beter benut. In een dergelijke 
rol kunnen zij tevens bijdragen tot een bredere profilering van D66. 
De Adviesraad moet ons inziens blijven bestaan in zijn huidige vorm. De AR moet 
wel terug naar zijn oorspronkelijke rol van klankbord. Niet het produceren van 
inhoudelijke nota's dient centraal te staan, maar het gevraagd en ongevraagd 
adviseren van de landelijke fracties en het HB. In juni jl. heeft de AR, mede naar 
aanleiding van de tussenrapportage van de werkgroep POR een uitspraak van die 
strekking gedaan. De AR dient (opnieuw) de rol te krijgen concept-SWB-nota's te 
bespreken en hierover te adviseren. 

Ondersteuning 

Het Landelijk Secretariaat zal in relatie tot bovenstaande veranderingen moeten 
komen tot een optimale ondersteuning van het DB/HB en van de regio's en afdelin-
gen en verbeteringen moeten realiseren in de uitvoerende taken. Het Landelijk 
Secretariaat heeft primair de opvangfunctie voor de partij. 
Het Landelijk Secretariaat zal gedachten moeten ontwikkelen over het realiseren van 
professionele ondersteuning ten behoeve van het regionaal en lokaal niveau (bijv. met 
inzet van stagiaires). Tevens dient onderzocht te worden in hoeverre vanuit het 
nieuwe  LS-gebouw een meer publieke functie kan worden vervuld (politiek café, 
debating  place  e.d.) 
Coördinatie met en afstemming over politiek-inhoudelijke aangelegenheden, met het 
oog op de externe voorlichting, dient tot stand te worden gebracht met het ondersteu-
ningsteam van de Tweede Kamerfractie. Het ondersteunend apparaat van de T.K-
fractie zal naar verwachting fors uitbreiden. Naast administratief-technische en 
specialistische ondersteuning zal getracht worden meer ondersteuning aan de partij te 
bieden. Gedacht wordt aan het realiseren van een ombudsfunctie van waaruit leden 
en derden worden bediend met antwoorden op vragen  etc..  De mogelijkheid van 
telefonische  "on-line"-verbinding tussen deze ondersteunende apparaten van T.K. en  
LS  moet worden onderzocht. Het realiseren van dwarsverbanden is in onze ogen 
winst. Thans werken deze apparaten vrijwel langs elkaar heen. Werkplekroulatie kan 
helpen om over en weer beter inzicht te krijgen in de activiteiten. 
Versterking van het regionaal niveau als coördinerend intermediair tussen de basis 
van de partij en het landelijk zenuwcentrum is gewenst. Vanuit het Landelijk 
Secretariaat moeten initiatieven worden ontwikkeld om in de ondersteunende sfeer 
regiobesturen bij te staan. 

Professionalisering 

Opstellen en hanteren van scherpe selectiecriteria voor bestuurdersfuncties op 
landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zowel voor fracties als voor besturen. Ook 
verkiezing van DB- en HB-leden op het congres, na advies van onafhankelijke 
commissie over de criteria waaraan kandidaten moeten voldoen. 
Na gereedkomen van de lijst van Tweede Kamerleden zal een vergadering moeten 
worden belegd waarin deze leden afspraken maken over werkwijze en opstelling, 
zonder dat al portefeuilles worden verdeeld. 
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One man, one vote 

-  One  man,  one vote  op congressen handhaven (vanwege zijn uniek en democratisch 
gehalte), maar voorliggende vraagstukken meer op hoofdlijnen in stemming brengen. 
Het recht van amendement kan selectiever worden gehanteerd. Het hoogste orgaan 
van D66, de Algemene Ledenvergadering, wordt ook Congres genoemd. Dit congres 
vindt tweemaal per jaar plaats. De structuur van het congres is sinds de oprichting 
niet noemenswaardig gewijzigd. Op de meeste punten voldoet het congres aan de 
behoefte. Op twee punten waren de geluiden echter kritisch: 
• een soms te geringe diepgang in de discussie; 

te haastige behandeling van veel amendementen over details. 
Om aan deze kritiek tegemoet te komen is onlangs besloten tot een proef met een 
vernieuwde congresopzet. Belangrijkste elementen zijn: 
• invoering deelsessies. Het congres wordt voor de behandeling van een onderwerp 

worden opgedeeld in een aantal deelsessies. Afhankelijk van het aantal moties en 
amendementen zullen dit er twee tot vijf zijn. De deelsessies behandelen alle 
moties en amendementen met gewone meerderheid van stemmen. Een afgewezen 
voorstel bereikt de plenaire vergadering niet. Een goedgekeurd voorstel wordt ter 
bekrachtiging aan de plenaire sessie voorgelegd. De deelsessies kiezen tevens drie 
onderwerpen die zij aanbevelen voor plenaire behandeling. 

- Plenaire sessies. Een plenaire sessie duurt precies een uur. Tijdens deze bijeenkomst 
worden besluiten van deelsessies bekrachtigd; en bloc bij hamerslag. Uit de door de 
deelsessies aanbevolen voorstellen voor plenaire behandeling worden er drie gekozen 
die vervolgens in het plenaire deel aan de orde komen. Hierdoor is er tijd voor debat 
en wisseling van argumenten. Doel van deze gescheiden behandeling in deelsessies 
en plenaire sessie is het verhogen van de kwaliteit van de besluitvorming. 

- Driemaands onderwerpen. Onderwerpen voor een congres kennen een lange aanloop-
tijd in onze reglementen. Die route duurt meer dan een halfjaar. Daardoor is er op 
congressen te weinig ruimte in te haken op actuele onderwerpen. Hieraan wordt 
tegemoet gekomen door invoering van de "driemaands-onderwerpen". Tot drie 
maanden voor het congres kan het HB een onderwerp op de agenda plaatsen. Deze 
aankondiging hoeft niet te voldoen aan de strenge eisen in de reglementen. 

- Actieve rol actuele politieke moties. Het benodigd aantal handtekeningen voor het 
indienen van een actuele politieke motie is verlaagd van 25 naar 5. Dit is een 
belangrijke wijziging, die het mogelijk maakt dat kleine groepen actieve leden 
landelijk politiek kunnen bedrijven. Het is mogelijk deze moties in te dienen tot 
17.00 uur 's middags op de eerste dag van het congres. 

-  Fringe  meetings. Tijdens een congresdag wordt circa twee uur uitgetrokken voor  
fringe  meetings. Dit zijn informele sessies over politiek relevante onderwerpen, vaak 
met sprekers van buitenaf. Doel is de uitwisseling van gedachten. Een  fringe  meeting 
kan de basis vormen voor een volgend congresonderwerp. Te verwachten is dat uit 
de  fringe  meetings op de eerste congresdag actuele politieke moties voortvloeien. 

- Standpuntenmarkt. Organisaties en ondernemingen in Nederland worden uitgenodigd 
in de congresgangen een stand in te richten om hun standpunt over een door hen 
geselecteerd onderwerp onder de aandacht van congresgangers te brengen. 
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Het congres nieuwe stijl is naar de mening van de werkgroep een uitstekend initiatief 
om te komen tot doorbrekende veranderingen in debat en politieke meningsvorming. De 
evaluatie zal uitwijzen of de hooggespannen verwachtingen zullen worden gehonoreerd. 

Communicatie 

- Communicatiemiddelen moeten sterker worden ingezet en aangeboden. De huidige 
veelheid en verscheidenheid aan D66-media draagt ons inziens niet bij aan transpa-
rantie. Bovendien worden sommige bladen te weinig gebruikt als platform voor 
inhoudelijke discussie. Uitwerking van een communicatieplan is gewenst. 
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6. IMPLEMENTATIE 

De werkgroep POR maakt een onderscheid tussen te zetten stappen op korte (voor 
verkiezingen 1994) en middellange termijn (na verkiezingen 1994). 

Op korte termijn: 
- doorlichting SWB-werkgroepenstructuur en bespreking tussen SWB-bestuur, T.K.-

fractie en DB over mogelijke organisatie en werkwijze toekomstige T.K-fractie en 
consequenties voor SWB-advisering en werkwijze; 

- verhogen toegevoegde waarde van de Adviesraad door perfecte agenda-afstemming 
T.K-fractie en AR. AR stopt produktie van nota's en kiest voor generalistische 
klankbord rol; 

- verhogen slagkracht en serviceverlening van het Landelijk Secretariaat. Optimalise-
ring van de automatisering (ledenadministratie) verdient hoogste prioriteit. Tevens 
uitwerking ondersteuning op regioniveau; 

- realiseren optimale afstemming tussen DB, SWB, PSVI en Bestuurdersvereniging 
over activiteiten en verhogen van onderlinge synergie; 

- oriëntatie door huidige T.K-fractie op toekomstige inrichting en werkwijze nieuwe 
fractie, inclusief organisatie en taakstelling van de ondersteuning; 

- invoering realiseren door instelling projectgroepen onder verantwoordelijkheid van 
het HB. 

Direct na verkiezingen 1994: 
- realiseren verticale integratie tussen HB en regiobestuur; 
- realiseren verkleining DB; 
- nader onderzoek mogelijkheden betaalde voorzitter c.q. honorering DB-leden; 
- vertaling van POR-voorstellen naar noodzakelijke aanpassing van statuten en 

Huishoudelijk Reglement; 
- invoering voorstellen richten op najaar 1994, instellen projectstructuur met verant- 

woordelijk projectleider (vice-voorzitter organisatie) die nader onderzoek op deelter- 
reinen verricht en verantwoordelijk is voor de uitwerking 
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Instellingsbesluit werkgroep partijorganisatie 
(HB-stuk 92.1317, besproken op vergadering 16-12-1992) 

1. Inleiding 

Tijdens het HB-fractie weekend begin september is besloten dat door NvtR en JDS in 
overleg met de partijvoorzitter een lange termijn-voorstel zou worden gedaan voor de 
verbetering van de partijorganisatie. Cees van Spierenburg, Roger van Boxtel en Patrick 
Poelmann zouden bij de voorbereiding moeten worden betrokken. Aan deze groep is - 
naast de directeur Landelijk Secretariaat - conform het stuk van de werkgroep Functio-
neren HB Luc van der Wal als regio HB-lid toegevoegd. 

2. Probleemstelling 

De bovengenoemde groep dient een duidelijke taakomschrijving te krijgen. Juist bij een 
onderwerp als partijorganisatie is een goede planning van de activiteiten van de 
werkgroep en afstemming met andere geledingen van de partij essentieel. In de eerste 
plaats is dus een formeel instellingsbesluit wenselijk. Daarnaast moeten afspraken 
gemaakt over rapportage aan het HB. Ten derde vergt de implementatie van de conclu-
sies veel aandacht. Ook hier moeten afspraken over worden gemaakt. 

3. Voorstel 

Stem in met de instelling van een HB-commissie Partijorganisatie (POR) met een 
bemensing zoals in de inleiding beschreven met als taak: 
- het maken van een analyse van de organisatie van D66 met als centrale probleem-

stelling de integratie van de gewenste professionalisering in de informele vrijwilli-
gersorganisatie die D66 nog steeds is en de gevolgen van mogelijke kabinetsdeel-
name; 

- het adviseren over de wenselijkheid van wijzigingen in de formele partijorganisatie 
voortvloeiend uit deze analyse; 

- het voorbereiden van de eventuele definitieve wijzigingsvoorstellen zoals zij door het 
HB aan de ALV kunnen worden voorgedragen. 

De commissie heeft een beleidsvoorbereidende functie, het HB is eindverantwoordelijk. 
De commissie treedt af nadat de ALV of het HB zich heeft uitgesproken over de 
voorstellen. 

Tijdpad POR-commissie: 
- januari-april 1993 opstellen analyse door POR-cie; 
- april 1993 eerste rapportage aan HB; 
- april-mei consultatie geledingen; 
- juni tweede rapportage aan HB, voorbereiden HB-voorstellen aan ALV; 
- oktober eventueel behandeling voorstellen op ALV 57. 
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4. Financiele consequenties 

Geen 

5. Advies portefeuillehouder(s) 

De secretaris organisatie en de directeur Landelijk Secretariaat adviseren positief. 

6. Relatie(s) met overige organen 

De commissie zal in hoge mate haar gedachten moeten toetsen aan de gevolgen die haar 
advies heeft voor de vele geledingen die onze partij rijk is Belangrijk hierbij zijn de 
regio's, afdelingen, de politieke vertegenwoordigers, de BV, het PSVI, de SWB en de 
AR. 

7. Vervolg 

De commissie zal haar eerste rapportage doen in de eerste HB vergadering na het 
congres. 

8. Bij lage(n) 

Geen 
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Samenstelling werkgroep Partijorganisatie (POR): 

Roger van Boxtel 

Giovanni Dhondt  

Guus Faasen (Directeur Landelijk Secretariaat) 

Patrick Poelmann 

Nicky van 't Riet (HB, voorzitter) 

Cees van Spierenburg 

Jan-Dirk Sprokkereef (medewerker partijorganisatie, secretaris) 

Wim Vrijhoef (HB) 

Luc van der Wal (HB) 
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LUST MET GEÏNTERVIEWDEN 

Eerste en Tweede Kamer,  EP:  
- Hans van Mierlo 
- Gerrit Jan Wolifensperger 
- Machteld Versnel 
- Jakob Kohnstamm 
- Edo Spier 
- Jan Willem Bertens 
- Michiel ten Brink 

Hoofdbestuur: 
- Wim Vrijhoef 
- Jorgen van Nistelrooij 
- Jopie Boogerd 

BV/PSVI/SWB: 
- Sander Brugman 
- Han Entzinger 
- Leo Pinxten 
- Monique Oomes 
- Christiaan de Vries 
- Ernst Ford 

Landelijk Secretariaat: 
- Guus Faasen 

Commissiewezen/PEAC: 
- Pieter Fokkink 
- Maria van der Leeuw 

Provinciale Staten/Gemeenteraad: 
- Maarten Brackel 
- Pex Langenberg 
- Coosje van Doesen 
- John Moren 

Afdelingen en Regio's: 
- Erno Maas 
- Nico Kamphorst 
- Anneke Mulder 
- Paul Machielsen 
- Jan La Heij 
- Carel Prins 
- Francine Giskes 

Adviesraad: 
- Steven Pieters 
- Henk Bleumink 
- Louk Locht 
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LANDELIJK SECRETARIAAT 

In afbeelding 1. (organisatie Landelijk Secretariaat) is een overzicht gegeven van de 
huidige organisatievorm van het Landelijk Secretariaat. In totaal bestaat de organisatie 
uit 9 full-time equivalenten (fte) verdeeld over 12 functionarissen. 

In de loop van het onderzoek van de werkgroep POR heeft de organisatie van het 
Landelijk Secretariaat wijziging ondergaan en heeft een verhuizing plaatsgevonden. De 
verwachting is dat op deze wijze de serviceverlening zal worden verbeterd. 

Afbeelding 1.: Organisatie Landelijk Secretariaat 

HB 

Coördinator I I Ondersteunend 
bestuurdersver. I I medewerker HB/DB 

Managementteam  (MT)  

(Voorzitter  MD  
Vice Voorz. organisatie (DB) 

Hoofd financiële- en 4 Hoofd staf/voorl./ 
ledenadministratie comm. en alg. zak. 

Medewerker FA 
Medewerker voorl./ 
communicatie 

Eerste Stafmedewerker 
medewerker LA

____ 

_______________ 

Medewerker LA I Receptioniste! 
telefoniste 

Medewerker 
Secretariaat 

Medewerker 
reproduktie en 
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Produkten 

Het Landelijk Secretariaat ontwikkelt een groot scala aan produkten. Hieronder is een 
opsomming gegeven van de belangrijkste produkten. 

Tabel 1: Produkten Landelijk Secretariaat 

etiketten 
acceptgiro's 
ledenoverzichten 
betalingsverzoeken 
herinneringen 
lidmaatschapskaarten 
verwerken contributie 

telefonische inlichtingen administratieve onderst. 
versturen informatie gedelegeerd secretarieel 
coördinatie pol.inh.inl. werk 

begroting 
jaarrekening 
binnenkomende/uitgaande 
rekeningen 

De produkten worden geleverd voor de gehele partij en mogelijk nieuwe leden. De 
ondersteuning van de Tweede Kamerfractie wordt uitgevoerd door fractiemedewerkers. 
De fractiemedewerkers vervullen een belangrijke rol bij het verstrekken van informatie 
over onder andere de standpunten van de D66-fractie. De rol van de fractiemedewerkers 
is in het onderzoek niet meegenomen. Geconstateerd wordt dat op dit moment weinig tot 
geen afstemming bestaat tussen het Landelijk Secretariaat en de fractie. Vooral wat 
betreft de externe serviceverlening (informatie over standpunten) schiet de huidige 
situatie tekort. 
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FINANCIËN 

1. Winst en verliesrekening 

In deze paragraaf is een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van het 
Landelijk Secretariaat, PSVI, SWB en de Bestuurdersvereniging. Getracht is om een 
zuiver beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven. Om de gegevens van de verschil-
lende organen vergelijkbaar te maken zijn de kostensoorten van de verschillende 
begrotingen samengevoegd tot een aantal clusters. 

Inkomsten 

In het overzicht (afbeelding 3) worden de netto-inkomsten weergegeven. Dit betekent 
dat doorbelastingen aan organisaties binnen D66 er uit zijn gehaald. Het totaal aantal 
doorbelastingen aan de organisaties onderling is hierom van de totale bruto-inkomsten 
afgetrokken. 

Opvallend is dat het aandeel van de speciale acties slechts een beperkt deel van de 
inkomsten vormt. Gezien de opmerkingen die in de interviews geplaatst worden bij de 
speciale acties kan beter gezocht worden naar een structurele vorm van inkomsten. 

Het totaal bedrag aan onderlinge doorbelastingen van de onderdelen van de arbeidsorga-
nisatie bedraagt f 320.600,--. Dit bedrag is niet opgenomen in afbeelding 6. Daarnaast 
wordt een bedrag van f 68.100,-- doorbelast aan de Tweede Kamerfractie, Jonge 
Democraten en Eurofractie. Het gaat voornamelijk om de doorbelasting van personeel 
en huisvesting. 



Afbeelding 1: Inkomsten begroting 1993 

INKOMSTEN 

Begroting 1993 

vbL 
" 3.2% 

71 21.75 

Dob.LJD.TK.:uIrA
b,P .............. ...... 199 7.9%  

41 1.6%  

ContrIb tIes  
1993 93.4% 

Inkomsten (x f1000,-) 

Partijbureau, PSVI, SWB, Bestuurd.ver. 

De netto-inkomsten van de vier organen gezamenlijk worden geraamd op 

f 2.625.200,-. 

Het grootste aandeel van de inkomsten wordt nog altijd gevormd door de contributies. 
De subsidies zijn doelgerichte subsidies van voornamelijk Binnenlandse Zaken. 

Uitgaven 

Afbeelding 2: Uitgaven begroting 1993 

UITGAVEN 

Begroting 1993 

Sleden, Pol.podle 
323 12,4% 

$•CI.tatli.( 
31$ 12,1%  

Personeel 
1370 62,4% 

Uitgaven (x f1000,-) 

( 



Het grootste deel van de uitgaven bestaat uit personele kosten. De personele kosten 
drukken daarbij vooral op het Landelijk Secretariaat. De secretariaatskosten (kopieën, 
porto, telefoon,  etc.)  bedragen ruim 10% van de totale kosten. 

De kosten voor politieke podia zijn op dit moment beperkt. Verwacht wordt dat deze 
kosten in de komende periode zullen toenemen. 

De bijdrage aan de regio's is in dit overzicht opgenomen in de overige kosten. Deze 
bedraagt circa 6,2% van de totale kosten. 

2. Balans 

De balans geeft inzicht in de bezittingen en de manier waarop de bezittingen zijn 
gefinancierd (eigen vermogen, vreemd vermogen). Voor een vereniging heeft de balans 
voornamelijk twee doelen: - 

opbouwen van voorzieningen voor speciale gebeurtenissen (bijvoorbeeld verkiezin- 
gen); 
bezitten van voldoende financiële middelen om aan de verplichtingen te kunnen 
voldoen (meestal in de vorm van liquiditeiten). 

Hieronder wordt kort ingegaan op de activa en passiva van de vereniging. Voor de 
analyse is gebruik gemaakt van zo recent mogelijke gegevens. De onderstaande 
overzichten geven een samenvattend beeld van het Landelijk Secretariaat, PSV! en 
SWB. De Bestuurdersvereniging heeft op dit moment nog geen balanspositie, omdat 
deze stichting pas in mei 1992 is opgericht. Het Landelijk Secretariaat beschikt over het 
grootste aandeel van het samengestelde vermogen (88%). 

Activa 

De activa bestaan voor een relatief klein gedeelte (20,7%) uit materiële vaste activa 
(voornamelijk kantoorgebouw). De boekwaarde geeft geen inzicht in de werkelijke 
waarde van het gebouw. Het grootste gedeelte van de activa zijn liquide middelen. De 
liquide middelen zijn voor een deel nodig om volgend jaar de verkiezingen te kunnen 
financieren. Daarnaast is een deel van het bedrag vereist om aan de korte termijnver-
plichtingen te kunnen voldoen. 
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Afbeelding 3: Activa 1991/1992 

ACTIVA 
Balans 1991/1992 

Uqilid. .$dd*Isd 
601 66,9% 

Activa (x f1000,-) 

Partijbureau, PSVI, SWB 
Exclusief bestuurdersvereniging 

Passiva 

Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt ruim 10% van het totale vermogen. Het 
verkiezingsfonds wordt ieder jaar aangevuld tot op het jaar van de verkiezingen. In het 
jaar van de verkiezingen zal het grootste deel van de voorziening verbruikt worden. Het 
bedrag dat genoemd is "verkiezingsfonds" bestaat uit het verkiezingsfonds en het 
contributiefonds. Het verkiezingsfonds zelf bedraagt ± f 170.000,-. De overige 
voorzieningen zijn voorzieningen voor groot onderhoud, algemene voorzieningen en 
reorganisatie Landelijk Secretariaat. 

Afbeelding 4: Passiva 1991/1992 

PASSIVA 
Balans 1991/1992 

(6f1 VI 

64131 

tis.n v.,n 
162 10.7% 

V.,6I.xi,g.I,,d4 
266 10.6% 

Passiva (x f1000,-) 

Partijbure.u, PSVI, SWB 
Exclusief bestuurdersvereniging  

rd  

Va  VIZ I• VI 1150, 
446 29,6% 
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De langlopende schuld is een hypothecaire lening met als onderpand het kantoorgebouw. 

De kortlopende schulden bestaan uit openstaande posities van de organen onderling, 
vooruitbetaald contributies, rekening-courant-krediet bij banken,  etc..  

3. Financiële kengetallen en samenhang tussen de geldstromen 

De belangrijkste kengetallen ten aanzien van de balans zijn: 
- aandeel en omvang van de voorzieningen (verkiezingsfonds en contributiefonds); 
- liquiditeitsratio. 

In de onderstaande tabel zijn de gegevens van beide ratio's opgenomen. Daar de balans 
van het Landelijk Secretariaat voor 88% da balans van de professionele onderdelen 
bepaalt is hier volstaan met alleen deze balans. 

Tabel 1: Kengetallen balans Landelijk Secretariaat 

• f 

1989 11990 1991 11992 j1993 .......1994 

Verkiezingsfonds en 59,1 171,2 254,2 329,2 404,2 9,2 

contributiefonds 
(xf 1000,-) 

Verk.fonds/totaalverm.2  6,1% 17,7% 19,2% 21,9 25,3% 0,7% 

Liquiditeitsratio 1,19 2,08 2,04 nvt nvt nvt 

De voorzieningen voor het verkiezingsfonds worden alleen door het Landelijk Secretari-
aat opgebouwd. In 1994 wordt het grootste del van de uitgaven voor deze voorzieningen 
verwacht. 

De liquiditeitsquote van het Landelijk Secretariaat is op dit moment goed (voorwaarde 
liquiditeitsratio > 1,2). De gemiddelde liquiditeitsratio van de drie onderdelen gezamen-
lijk bedraagt 2,22. 

In de onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven in relatie gebracht met de leden 
en kiezers. 

Tabel 2: Inkomsten en uitgaven per lid 

Uitgaven per lid (x f,-) 186,5 

Uitgaven per kiezer (x f,-) 3,7 

Contributie per lid (x f,-) 104,4 

2 Alleen Landelijk Secretariaat 



In hoofdstuk 6 wordt ten aanzien van een aantal van deze kengetallen een vergelijking 
gemaakt met de andere grote partijen. De gemiddelde contributie per lid kan feitelijk 
hoger zijn. De uitgaven van een lid aan de vereniging kunnen aanzienlijk hoger zijn 
door schenkingen en speciale acties. Verder wordt in dit overzicht geen rekening 
gehouden met vrijwilligerswerk. 

R. 
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VERGELIJKING D66 MET ANDERE POLITIEKE PARTIJEN 

Om voorgaande gegevens in een breder perspectief te kunnen plaatsen zijn een aantal 
gegevens van D66 (zie hoofdstuk 5) vergeleken met andere grotere partijen. Hiertoe 
hebben we gegevens opgevraagd bij de VVD, Groen Links, het CDA en de PvdA. Deze 
laatste partij bleek niet in staat alle gewenste gegevens te verstrekken. 

Het doel van politieke partijen bestaat uit het doorvoeren van (politieke) ideeën. Een 
flinke vertegenwoordiging in de uitvoerende organen is de meest succesvolle manier om 
de eigen ideeën te verwezenlijken. In de onderstaande tabel is aangegeven hoe het aantal 
uitvoerende bestuursfuncties zich verhoudt met het aantal controlerende bestuursfuncties 
per partij. 

Tabel 1: Relatief aantal vertegenwoordigende- en bestuursfuncties per partij 

1estuurders % D66 % CDA % PVDA % VVD % Groen 
Links 

Burgemeesters 3,1 48,4 24,6 17,3 0,4 

Wethouders 4,9 37,6 26,9 11,8 0,9 

Raadsleden 8,1 31,0 20,5 13,3 2,6 

Statenleden 15,5 32,6 20,4 15.6 5,1 

Tweede kamerle- 8,0 36,0 32,7 14.7 4,0 
den 

Voor D66 zijn beide uitvoerende bestuursfuncties (burgemeesters en wethouders) onder-
vertegenwoordigd. Bij Groen Links doet datzelfde probleem zich voor. Vooral bij de 
burgemeester-functies bestaat er een ernstige discrepantie tussen de verhouding kiezers 
en (niet-gekozen) burgemeesters. Het CDA is onevenredig hoog vertegenwoordigd in 
die functies. 

Tabel 2: Verhouding van het aantal arbeidskrachten per 1.000 leden per partij 

D66 CDA PVDA VVD Groen• 
Links 

Aantal werknemers per 1,4 0,43 0,29 1,2 
1000 leden 
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Als we kijken naar het aantal ondersteunende arbeidskrachten per partij, dan valt het 
relatief hoge aantal per 1000 leden voor D66 op. Maar komt dat hoge cijfer door het 
geringe aantal leden, of door het grote aantal werknemers? In ieder geval treden bij 
partijen met een groot ledental schaalvoordelen op. D66 kent echter een gering aantal 
leden en heeft in absolute zin ongeveer evenveel werknemers in dienst als de VVD en 
Groen Links. Het is denkbaar dat deze partijen het minimum aantal werknemers hebben 
om alle basisactiviteiten van een politieke partij te kunnen verrichten. Een zeer voorlopi-
ge conclusie kan zijn dat een sterke groei van het ledental van de partij niet hoeft te 
leiden tot een grote toename van het personeel. 

De verhouding van het aantal kiezers tot het aantal leden laat zien dat D66 met recht een 
kaderpartij kan worden genoemd. Het ledental is zeer gering in vergelijking tot de 
andere partijen, terwijl het aantal actieve leden binnen D66 relatief hoog is. Een laag 
aantal leden in verhouding tot het aantal kiezers betekent een geringere opbrengst aan 
contributies en duidt op een geringere partijbinding van de kiezers aan D66. 

Tabel 3: Aantallen leden, de gemiddelde contributie per lid en de totale contributie 
per partij 

Db( CDA PVDA VVD Groen 

M_ ....... . . 

 

........:: 
........... ........ 

E S  el .:: 
. . 

.... .... 

Ledental 13.000 115.862 75.000 56.000 12.500 

Contributie per lid 104,-- 79,—  72,— 114,-- 

Totale contributie x 1.663 7.730 4.200 1.395 
1000  

verhouding leden! 1,85% 6,06% 6,27% 6,10% 4,13% 
kiezers (Statenverk.) 

Het aantal leden van D66 is zeer gering in verhouding tot de andere partijen, maar de 
hoogte van de gemiddelde contributie per lid maakt veel goed. Bij Groen Links zien we 
ook een bovengemiddelde opbrengst per lid, waaruit we zouden kunnen afleiden dat 
leden van 'kleine partijen hun geringere financiële spankracht proberen te vergroten 
door een hogere contributie te vragen. 
Meest opvallend is vanzelfsprekend dat de andere partijen een veelvoud aan leden 
hebben in verhouding tot het aantal kiezers. Een kleine groep leden moet binnen D66 
een zeer grote groep kiezers "bedienen". 

o3ç5T 
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