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Embargo tot  26 januari 2011 
 
 
Appel 2011, naar een CDA 3.0  
 
Het Appel 2011, over het vernieuwde CDA een initiatief van 39 CDA-leden met inmiddels bijna 2000 
sympathisanten is verschenen. De initiatiefnemers willen met dit Appel bouwstenen en een proces van 
herstel en vernieuwing aanbieden aan het CDA-bestuur.  
 
Het Appel is  aangeboden aan de CDA-partijleiding. Op de nieuwjaarsreceptie heeft CDA-voorzitter 
Liesbeth Spies het Appel genoemd als positief initiatief. Het wordt nu al volop in het CDA besproken 
en verschijnt op websites. Zie www.cda.nl/stichtsevecht 
De deelnemers aan dit Appel, leden uit het gehele land zijn beschikbaar voor commentaar. 
Ook kunt zich richten tot de CDA-partijwoordvoerders in Den Haag 
 
Deze appelgroep wordt ondersteund door adviesburo de Vijfhoek te Delft. Bureau voor strategie, 
communicatie en projectmanagement te Delft. Bereikbaar via vijfhoek@ziggo.nl of 0631569427 
 
Delft 26 januari 2011 
 
 
-Bijlage het Appel voor 2011 
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Het Appél van 2011, naar het CDA 3.0 
 
Van CDA-light naar CDA-strong 
 
Wij zijn een groep betrokken CDA-leden, die met lede ogen zagen dat het niet goed ging met het CDA 
in 2010. En daarom zijn we in actie gekomen.  Wij willen ons mengen in de discussie over het profiel 
van de nieuwe CDA-voorzitter en in de koers van de partij om daarmee in 2011 en daarna nieuw elan 
in het CDA te brengen. We willen naar een CDA 3.0 We putten daartoe uit de  basisbeginselen waar 
het CDA vanaf zijn oprichting voor staat en uit de inhoudelijke expertise waarover wij dankzij de vele 
betrokken en deskundige CDA-leden kunnen beschikken.  We gaan dus terug naar de basis van onze 
partij, onze beweging. Net zoals in 1975 en in 1994. Als Den Haag er niet uitkomt, dan moet het ‘land’ 
helpen. En dat willen wij. We willen bouwstenen leveren en het partijbestuur helpen de komende 
maanden.  En daarmee laten we zien dat het CDA niet light is…. maar strong.   
 
Wij willen een herkenbaar, zichtbaar en vooral sterk partijbestuur met een voorzitter en bestuursleden 
die de leden zien staan, kunnen luisteren, dienstbaar zijn en die in staat zijn mensen te inspireren. 
Daarvoor is nodig dat de nieuwe christendemocratische bestuurders een bestuursstijl hebben die past 
bij de waarden van het CDA en het christendemocratische mensbeeld:  
 
CDA-bestuurders kunnen: 

 horen (dus echt luisteren naar wat er binnen de achterban en de samenleving speelt),  
 roepen (waartoe wij geroepen zijn, dus niet zomaar iets roepen) ,  
 getuigen (durven uit te dragen waar we voor staan)  
 dienen (niet: “u vraagt, wij draaien”, niet het eigen carrièrebelang voorop stellen, maar een 

dienende houding hebben naar de partij en het volk). Maar het gaat vooral om  
 ZIEN ! Het wezenlijke begrip voor  christelijk geïnspireerde politiek. Ziende op de Onzienlijke, 

maar ook omzien naar de ander. 
 
Nieuwe wegen, nieuwe vormen. nieuwe mensen en vaste waarden  
 
Net als na 1975 en 1994 moet het CDA zich nu opnieuw herpakken. We hoeven ons zelf niet opnieuw 
uit te vinden, maar we moeten wel weer gaan worden en doen, waar we voor staan. Een brede 
christelijk geïnspireerde volkspartij, die zich laat leiden door het Evangelie. De C van het CDA is niet 
van compromis, commissie, of van carrière, maar van Christus en Zijn boodschap ! Dat is ons anker 
en onze vaste grond.  En op basis van onze christelijk beginselen acht de een zich niet uitnemender 
dan de ander: dat zijn echte checks en balances. Binnen en buiten de partij. We slaan nieuwe wegen 
in, kiezen nieuwe vormen en bouwen met nieuwe mensen op basis van onze vaste waarden. Dat 
geldt voor de samenleving, de economie en het openbaar bestuur, in steden en dorpen. 
 
Onze aanpak in 10 punten en 30 stellingen 
 
We brengen het CDA weer aan de praat, door te beginnen in het land. We hebben een 10 puntenplan 
gemaakt voor de reorganisatie van het CDA en voor de herstart van de discussie over wezenlijke 
zaken in het CDA. De inhoud voorop, de structuur en organisatie helpen. Daarmee herscheppen we 
als het ware de partij van onderop, net als in 1975 en 1994. Een partijdiscussie moet de komende tijd 
gevoerd worden vanuit de inhoud en eindigen in samenhorigheid. We kiezen voor drie gelijkwaardige 
thema’s maar nodigen leden en anderen uit onderwerpen aan te dragen: 
 
   Respectvol en betrokken samen leven 
-  Economie,innovatie en duurzaamheid; 
 - Onderwijs, opvoeden en ontwikkelen  tot verantwoordelijke mensen; 
 
Het CDA is, naast terugkijken, voor ons vooral vooruitzien naar de ontwikkelingen, de kansen en de 
uitdagingen. Zien.... Dat moeten we vooral doen, En dat kunnen we doen als we Horen, Roepen, 
Getuigen, Dienen en vooral Zien. Er is werk aan de winkel ! En daarvoor vragen wij uw steun. 
 
De Appelgroep bestaat uit 39 CDA-leden die verklaard hebben dit appel te onderschrijven. Wij bieden 
dit Appel nu aan de waarnemend voorzitter van het CDA aan. En nadat de nieuwe voorzitter is 
gekozen en benoemd op het congres in april 2011 bieden wij dit Appel aan hem of haar aan met 2011 
digitale handtekeningen. Zo wordt het als het ware het spoorboekje voor het nieuwe bestuur. 
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Het Appél van 2011 in 10 punten en 30 stellingen: 
  
 

I. Inhoudelijke focus partijpolitieke discussie op drie thema’s en 30 stellingen:  
 
-Respectvol en liefdevol samenleven 
-Economie, innovatie, duurzaamheid 
-Onderwijs, opvoeding en ontwikkeling 

 
 Respectvol en liefdevol samenleven 
  
1.  Nederland is een deel van de globale wereld. We leven er van en we zijn er niet bang voor ! 
2.  We koesteren onze grondwaarden, de ontstaansgeschiedenis van ons land en haar 

staatkundige instellingen sinds 1813: de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje 
en de parlementaire democratie. 

3. Nederland is: Koninklijk, Gezellig en Innovatief.. Voor het buitenland: Royal, Familiair en 
Modern 

4. Niet de angst maar de liefde en het respect heersen. Waar deze ontbreken passen dialoog, 
zelfhandhaving en overheidsinterventie 

5.  De liefde is basis voor het gezin en familieverbanden en dan wel wederzijds en wederkering 
6. Integratie en emancipatie gaan meestal vanzelf. Daar waar dat niet ontstaat en gebeurt ligt 

een taak voor de overheid om te faciliteren 
7. Er leven in Nederland  veel meer moslims dan we denken.  En moslims emanciperen en 

assimileren ook. Respect voor alle religies 
8. Religieuze gemeenschappen kennen hun eigen waarden, historie en gebruiken. De overheid 

is er niet om al deze groepen door de gelijkheidsmal of de veiligheidsmal te halen. 
Extremisme dat effect heeft op de openbare orde en veiligheid wordt bestreden als een 
normale overheidstaak 

9.  Een kerkklok luidt, een minaret roept op. Dan is van alle tijden. In het debat wordt juist andere 
geluiden bestreden ! 

10 De media zijn een belangrijke beinvloeder van het cultuurpatroon. De veelkleurigheid in de 
media keert terug. De kerk heeft daarin ook een plaats, En dat is iets anders dan koekkoek 
eenzang ! 
 

Economie, duurzaamheid en innovatie:  
 
1.  De Nederlandse economie is een open economie, waar kennis van zaken van belang is. 

Nederland is per definitie internationaal georiënteerd. Met oog op Europa en de Wereld. 
2.  Onze oriëntatie richt zich op een sociale markteconomie. De rol van de overheid in de markt is 

drieledig. Faciliterend, stimulerend, ordenend. Dit is fundamenteel anders dan de neo-liberale 
laissez faire-opvatting van de vrije markteconomie. 

3. Een sociale markteconomie kent een krachtig bedrijfsleven, en een bloeiend midden en 
kleinbedrijf dat vooral gedreven wordt door familiebedrijven die de gelijkenis van de talenten in 
de praktijk brengen en zo tot nieuwe tomtoms’’ uitgroeien. 

4.  Kennis en innovatie staan vooral ten dienste van het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen als vergrijzing, milieu, gezondheid en het behoud van cultureel erfgoed. 

5.  In een duurzame economie staat het rentmeesterschap centraal. Sociaal en duurzaam 
verantwoord ondernemen en leven.  

6.  Het bedrijfsleven is de motor voor innovatie. De overheid zorgt voor optimale 
randvoorwaarden en aansluiting met het wetenschappelijk onderzoek. 

7 In de economie wordt het vakmanschap in ere hersteld door middel van het onderwijssysteem 
(duale leertrajecten). Onderwijs moet sterk rekening houden met wensen bedrijfsleven. Mede 
als bron van innovatie voor alle bedrijven, met name de creatieve industrie. 

8. Een hervormingsagenda kan niet zonder draagvlak, duurzaam hervormen kan alleen door aan 
te sluiten bij de zorgen, gevoelens en vooral het hart van mensen. 

9.  Infrastructuur is een zaak de overheid, mobiliteit is veel meer een drive van mensen, waarbij 
we ook openstaan voor kennisimmigranten die we de komende jaren hart nodig hebben. 

10 De verantwoordelijke, creatieve mens staat bij ons centraal en dat is iets anders dan shoppen 
of consumeren tot je er bij neervalt. 
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 Onderwijs, opvoeding, kennisoverdracht. 
  
1. Wij zetten het belang van  onderwijs centraal in relatie tot ouder, gezin en  waardenoverdracht 
2. Een kind is een beelddrager, geen economisch product 
3. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, en in een deel 

van het leven gaat dat in interactie met de school 
4.  De scholen kennen een herkenbaar bestuursmodel, met verantwoordelijkheid van de ouders,. 

Bovenschoolse tempels worden afgebroken. Overbodige managementlagen, met dito gedrag 
verwijderd. 

5.  Er zijn meer VMBO leerlingen dan VWO leerlingen, meer MBO den HBO. De driver in  het 
onderwijs wordt: Leer een vak dan kan je wat: Een goeie vent is met techniek bekend en een 
slimme meid krijgt van een vak geen spijt ! 

6.  Scholen op alle niveaus worden weer bestuurbare en herkenbare entiteiten. In Holland staat 
een huis, een huis van onderwijs. 

7.  Het gezag wordt opnieuw ontwikkeld en gerespecteerd te beginnen in de opvoeding. Maar 
geen gezag zonder liefde, respect en verantwoording. 

8.  In vele scholen is langzamerhand de niet-westerse leerling dominant. De uitdaging van het 
delen van waarden en het gezamenlijk ontwikkelen van normen staat daar centraal 

9.  Kennis is meer dan weten waar het staat op internet. De vaderlandse geschiedenis zegt ons 
meer over onze eigen historie dan Wikilinks en Wikileaks ! 

10  De beroepseer rond het vak als als leraar, docent en onderwijzer wordt gekoesterd en 
doorontwikkeld. Docenten zijn cultuurdragers en de eerste externe gezagsdragers voor 
leerlingen 

  
II. Heropbouw van onderop van de partij. De lokale afdeling centraal, óók voor het partijbestuur. 

Speciale aandacht voor het CDA in steden en middelgrote steden. Nieuwe vormen en een 
vrijmoedige aanpak. Aandacht van persoonlijke ontwikkeling (HRM) op alle terreinen centraal. 
Eendrachtige fracties. 

 
 

III. Samenwerking tussen Wetenschappelijk Instituut (WI), Bestuurders en Scholing in een 
Centrum voor Wetenschap,  Bestuur en Innovatie en Inspiratie (WBII). Aansluiten bij 
mogelijkheden van EVP-denktanks. De blik naar buiten, ook richting Europa en Wereld ! 

 
 

IV. Andere opzet van het congres en manifestaties: Prominenten in de zaal en niet met de rug 
naar de leden. En niet een paar leden, maar ieder lid is prominent. Er is een tijd van spreken 
en een tijd van zwijgen voor een ieder! 

 

V. Open vormen van kandidaatstellingen, niet alleen van nu voor de voorzitter van het CDA, 
maar ook straks, in alle lagen van het CDA.  

 

VI. Inrichten van een comité van advies van o.a. oud-prominenten voor het bestuur, met een 
brede doelstelling. Ouderen daarin hun plaats gunnen en soms ook wijzen. Laat jongeren 
leren van de ervaring van ouderen en zo zelf ook ervaring opdoen. 

 

VII. Jongeren veel meer betrekken op lokaal en regionaal niveau. De spiegel van de jongeren 
serieus nemen, en HRM starten bij de jongeren. Ontwikkelpotentieel van mensen gebruiken. 

 

VIII. CDA is niet langer de partij van alleen de goede gadgets, maar van de goede inhoud. 
Campagnes baseren op kennis en kunde van de leden en niet op die van bureaus. 
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IX. Vrije lijsttrekkerverkiezingen, geen sturing meer van boven. Laat de beste winnen, een vrouw, 
een allochtoon of iemand met een handicap moet ook lijsttrekker kunnen worden, in de 
gemeente, in de provincie en in Nederland. 

 

X. Versterken van de rollen en de positie van het maatschappelijk middenveld en opnieuw het 
CDA verbinden met de eigen wortels in kerk, staat en maatschappij in dialoog. 

 
Aanpak: 
 
Dit Appel wordt in de 100 dagen campagne van januari tot april 2011 gepresenteerd als leidend in het 
CDA. Leden en anderen worden gevraagd te reageren en te ondersteunen.Alle reacties worden 
verwerkt in het  einddocument dat daarna 100 dagen in het CDA wordt bediscussieerd. Ook volgen 
structuurvoorstellen op basis van de 10-punten. Als het ware ontstaat er zo een carrousel van ideeën. 
Wij willen dat dit uiteindelijk leidt tot een partijrapport dat de koers voor de komende jaren uitzet. Op 
basis van vaste waarden, nieuwe wegen inslaan. Met een vernieuwd partijbestuur ! 
Een nieuwe agenda voor het CDA, gevormd door de leden, op basis van saamhorigheid! En zo 
worden we van CDA-light al snel weer CDA-strong. Leden kunnen hun steun betuigen door een email 
te sturen naar cda@cda.nl o.v.v. Appel 2011 
 
Dat is het Appél van 2011 ! We roepen U op ons te steunen en via Linkedin uw steun te betuigen en 
lid te worden van de CDA-groep: Steun het Appel, op naar de 2011 ondersteuners. 
Dit is de lijst van 39 mensen die als eersten het Appel getekend hebben.  
De rest volgt tot en met april 2011. 
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1. Sikke Dijkstra,   CDA-lid, Stadskanaal 
2. Rudolf van Glansbeek,  CDA-lid, Haren-Zelhem 
3. Bert Nijboer,   oud-wethouder, Statenlid, Burgum-Schagen 
4. Frans Veltman,  wethouder, Gaasterlân-Sleat 
5. Gerrit Hartholt,   ondernemer te Dedemsvaart 
6. Couzijn Bos,  gemeenteraadslid, Vriezenveen 
7. Piet Jansen  gedeputeerde, Nijverdal 
8. Hans Wachtmeester,  predikant,Enschede 
9. Jet Weigand,   maatschappelijk betrokken bestuurder, Ermelo 
10. Wim Zielhuis,   oud-burgemeester, Wezep 
11. Jan Kuit,  fractievoorzitter ,Putten 
12. Ali Ozyrek,   tolk-vertaler, Nijmegen 
13. Janny Bakker,   wethouder, Huizen 
14. Meino Schraal,   Statenlid, Amsterdam 
15. Titia Lont,   oud burgemeester, Westerland 
16. Hester Tjalma,   oud-wethouder,Voorschoten 
17. Jan-Peter Loof,  afdelingssecretaris, Voorschoten 
18. Leo Vijverberg  algemeen vrijwilliger KBO Delft 
19. Marco Kastelein,  wethouder, Gouda 
20. Arjan de Kok,   CDA-lid, Oegstgeest 
21. Bertine Oosthoek,  Fractievoorzitter Stichtse Vecht  
22. Cees Birkhoff  ondernemer, Montfort 
23. Dick den Bakker Onderwijs, Bergschenhoek 
24. Arie van der Veen CDA-lid Deventer-Delft 
25. Roy Ho Ten Soeng oud-burgemeester, Venhuizen 
26. Rienier Lissenberg ondernemer Krimpen aan den IJssel 
27. Rene Vrugt,    CDA-lid, Alphen aan den IJssel 
28. Berdien Steunenberg,  wethouder Almere 
29. Wim Logtmeijer,  CDA-lid, Noordoostpolder 
30. Patrick Tetteroo,  oud-wethouder ,Lelystad 
31. Jaap Ventevogel, cda-lid Vlissingen 
32. Harry van Waveren,  gedeputeerde, Goes 
33. Adko Eversdijk,  CDA-lid,Goes 
34. Erik Janse de Jonge, adviseur, oud-gedeputeerde,Engelen 
35. Anton Ederveen,  burgemeester van Valkenswaard 
36. Marcel Wintels,  hoger onderwijs Eindhoven-Tilburg 
37. Jozef Kok,   CDA-lid Vught 
38. Jos Hessels,   gedeputeerde,Montfort 
39. Hubert Bruls,   burgemeester van Venlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steunbetuiging van mevr. Drs. E. Veerman-Van Leeuwen te Rijswijk (ZH), gehuwd geweest met dr. A. 
Veerman de man die de naam CDA (Appel) heeft bedacht, oud-voorzitter ARP en sterk voorstander 
van het CDA ! 
 
 
 
 
 
 
 


