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Ronde tafel met de voorzitter van het CDA Brabant 
 

1 Na een welkom en voorstelrondje blikt Mia even terug en geeft het woord aan 
Wil v.d. Kruis, voorzitter van het CDA Brabant. 
We worden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen. 
Comm. v.d. Camp (advies Meijs) , Comm. Geel en Comm. de Geus. 
 
De structuurdiscussie die loopt en vorm moet gaan krijgen: 

• Meer ruimte voor het politieke debat 

• Bestuurlijke processen meer ontkoppelen van de politiek 

• Permanent Politiek Platform i.o. landelijk 

• 40 mensen klankbord voor de eerste en tweede Kamer  

• Regiovertegenwoordiging, regioverbondenheid loslaten (?) 

• Partijbestuur (5 bestuurders) en Raad 
 
Commissie Geel heeft haar opdracht afgesloten. 
Compassie als begrip is wisselend ontvangen. 
 
Strategisch Beraad is belangrijk voor de partij.  
Niet al een opmaat naar verkiezingsprogramma tekst. 
Wel belangrijke thema’s en paradigma veranderingen voor discussie. 
In Brabant is het voornemen om 10 thema avonden te organiseren. 
Daartoe zijn Marcel Wintels en Ernst Hirsch Ballin benaderd. 
 
Thema’s waarover nagedacht wordt om avonden voor te organiseren 

• De onderkant van de arbeidsmarkt 

• Kennis- economie - innovatie 

• Toenemende tweedeling in de samenleving 
problematiek tussen laag en hoog opgeleiden 
kloof tussen laagste en hoogste inkomens 
kloof in levensverwachting tussen rijk en arm 
kloof in gezonde levensjaren tussen rijk en arm 

• Nemen van verantwoordelijkheid 
(toelichting PGB oplossingen in Amsterdam) 

• Passend onderwijs 

• Economie en werkgelegenheid 

• Grote Steden Kwaliteit 

• Relaties 

• … 
  
2 Interactieve Ronde Tafel 

 
Een interessante gedachten wisseling volgt.   
De voorzitter krijgt onderwijl tips en adviezen aangereikt.  
Enkele punten belicht: 
 



 2 

Belangrijk is de gewone burgers aan te spreken in de stad en op het platteland 
die vreemd zijn met de politiek of die vervreemd zijn geraakt van de politiek. 
Hoe bereik je die?; krijg je die naar de te organiseren thema avonden ? 
Naar aanleiding van de reactie van twee atheïsten die de video Nieuwe 
Woorden, Nieuwe Beelden gezien hadden ontstaat discussie over hoe sterk loop 
je het Christen zijn uit te dragen. Christen zijn zit in je gedrag en zijnswijze; dat 
moet je vooral niet lopen te verkondigen.  
In het tijdvak Balkenende hebben veel mensen CDA gestemd ook niet 
christenen. Normen en waarden stonden hoog op de agenda (thema lijkt nu 
zelfs gekaapt door de sociaaldemocraten). 
Het begrip carrière wethouders valt. 
Duidelijk is dat we bewust en onbewust verschillende definities hanteren 
(compassie, verheffen, integriteit).  
Van instituties gaan we naar netwerken, en naar (digitale) communities. Hoe 
moet een politiek partij daar op inspelen?  
Wat betekent het voor een democratische rechtstaat? 
Wat betreft de verschillende invalshoeken op mens en maatschappijbeeld is de 
initiatiefgroep divers in samenstelling. ` 
Terloops gaat het over het Godsbeeld. De humanistische invalshoek wordt 
benoemd; nieuwe eigentijdse vragen worden gesteld. 
 
Wat de deelnemers van de initiatiefgroep verbindt is het geloof in de 
christendemocratie en de wil een bijdrage te leveren aan de toekomst van de 
partij. 
Het beeld ontstaat dat toegevoegde waarde zit in een dergelijke groep. De 
benaming is niet gelukkig. Gewerkt is (2011) op basis van voortschrijdend inzicht 
en belangstelling. Dat blijft zo in 2012. 
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 Ambitie (flip-over tekst) 
 
Doelen voor de christendemocratie en doelen voor de groep: 
 

1. Brede revitalisering 
     aandacht voor politieke meningsvorming (debat) 
     aandacht voor politieke besluitvormingsprocessen 

2. CDA-gedachtegoed doordenken  
3. Reflexief met elkaar leren (als zelflerende groep) 
4. Integrale benadering 

    Holistisch 
    Nieuw mensbeeld 

5. Waarden en idealen delen 
6. Uitstraling: impliciete voeding (CDA-vitamine) 
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