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I.  Sector Politiek & Bestuur 
 

1. Binnenland 

1.1. Partijbestuur 

Het Partijbestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van alle 
provinciale afdelingen, de voorzitters van CDJA en CDAV en vijf vrijgekozen leden. Adviseurs 
van het Partijbestuur zijn de voorzitters van de CDA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer en 
van de delegatie in het Europees Parlement, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut en 
de voorzitter van de Bestuurdersvereniging. 
 
De leden en adviseurs van het Partijbestuur waren in 2012: 
 
DAGELIJKS BESTUUR 
Mw. G.R. (Ruth) Peetoom (voorzitter)  
P.L.B.A. (Pieter) van Geel (eerste vicevoorzitter)  
Mw. R.A. (Rixt) Meines-Westra (tweede vicevoorzitter)  
D.P.M. (Denis) Maessen (secretaris)  
H.P.J. (Bart) van Meijl RB (penningmeester)  
Mw. A.M.J. (Anita) Rasenberg (vrijgekozen lid DB)  
J.C.G.M. (John) Berends (vrijgekozen lid DB)  
 
VRIJGEKOZEN LEDEN PARTIJBESTUUR 
A.E. (Alwin) de Jong (Grote Steden)  
A.J. Th. (Arjan) Kaaks (Bedrijfsleven/ondernemers)  
Mw. J. (Hannie) van Leeuwen (Ouderen en zorg) (tot 30 juni) 
 
VOORZITTERS PROVINCIALE AFDELINGEN 
Mwr. A.M. (Annemarie) Knottnerus-van der Veen (vanaf 4 juli) 
D. (Douwe) Tamminga (Friesland) 
T. (Tjitte) de Jong (Drenthe) 
H.Th.M. (Hein) Pieper (Overijssel)  
W.P. (Wiert) Omta (Gelderland) (tot 3 november) 
A. (Bert) Komdeur (Gelderland) (vanaf 3 november) 
D. (Dinand) Ekkel (Flevoland) (tot 6 augustus) 
W.G. (Wim) Faber (Flevoland) (interim vanaf 6 augustus) 
R.T.B. (Reginald) Visser (Noord-Holland) (tot 26 november) 
J.C.J. (Jelle) Beemsterboer & T. (Theo) Van Eijk (Noord-Holland) (vanaf 26 november) 
J. (Johan) Burger (Zuid-Holland) (interim tot 17 december) 
P. (Peter) H.B. Pennekamp (Zuid-Holland) (vanaf 17 december) 
W.J. (Wybe) de Graaf (Zeeland) (tot 1 maart) 
W. (Wim) F.M. Jansen (Zeeland) (interim vanaf 1 maart tot 27 juni) 
V. (Victor) A.J. Slenter (Zeeland) (vanaf 27 juni) 
W.A.F.M. (Wil) van der Kruijs (Noord-Brabant)  
K.M.L. (Karel) Leunissen (Limburg)  
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CDJA/CDAV 
A.J.D. (Arrie) Vis (voorzitter CDJA)  
Mw. A. (Arinda) Callewaert-de Groot (voorzitter CDAV) 
 
ADVISERENDE LEDEN (niet-stemhebbend) 
L.C. (Elco) Brinkman (voorzitter Eerste Kamerfractie)  
S. (Sybrand) van Haersma Buma (voorzitter Tweede Kamerfractie) 
W.G.J.M. (Wim) van de Camp (voorzitter Eurodelegatie) 
R.H.J.M. (Raymond) Gradus (directeur Wetenschappelijk Instituut) 
A.T.B. (Ank) Bijleveld (voorzitter Bestuurdersvereniging)  
K. (Kaya) Turan Kocak (voorzitter CDA Kleurrijk)  
 
De taken van het Partijbestuur zijn onder meer: 
 

• het leiding geven aan alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen de 
partij; 

• de zorg voor de handhaving van de statuten en reglementen; 
• de bespreking van het politieke beleid van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en 

van de CDA-delegatie in de EVP-fractie; 
• de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de leden van de Eerste en Tweede 

Kamer en het Europees Parlement; 
• het opstellen van concept- of model-programma's ten behoeve van verkiezingen van 

vertegenwoordigende lichamen; 
• de zorg voor het beheer van geldmiddelen en eigendommen van het CDA; 
• de voorbereiding van de besluitvorming van Partijcongressen. 

Het Partijbestuur is in 2012 vijftien keer bij elkaar geweest, waarvan één ‘heidag bijeenkomst’. 
Naast de Tweede Kamerverkiezingen, kwam het proces na “Verder na de klap” aan de orde. In 
dit kader zijn de werkzaamheden van de Commissie Geel en het Strategisch Beraad van groot 
belang geweest. De bespreking van de uitkomsten van beide rapporten alsmede de financiële 
crisis in Nederland en de daarmee samenhangende maatregelen voor de begroting zijn 
belangrijke agendapunten geweest. 
 

1.2. Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur heeft de dagelijkse leiding over alle politieke en organisatorische 
activiteiten van en binnen de partij. Het kan in spoedeisende gevallen namens het Partijbestuur 
beslissingen nemen, en bereidt de besluitvorming van het Partijbestuur voor. Verder is het 
Dagelijks Bestuur onder meer verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het CDA-bureau.   
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1.3. Toetsingscommissie 

De Toetsingscommissie adviseert het Partijbestuur ter zake van: 
• de toetsing van de hoofd- en nevenfuncties van kandidaat-parlementariërs aan art. 114 

van de Statuten (“Uitgesloten is de cumulatie van politieke functies, partijfuncties en/of 

maatschappelijke functies die het aanzien van het politieke ambt of van de partij schaadt, 

doordat de cumulatie tot een belangenvermenging leidt die de integriteit van de politieke 

besluitvorming aantast of tot een zodanige belasting van de betrokken persoon leidt, dat 

in redelijkheid geen behoorlijke vervulling van de politieke functie en/of partijfunctie is te 

verwachten.” ); 
• de toetsing van (voorgenomen) cumulaties van functies (de zogenoemde 

dubbelmandaten). 

Het Partijbestuur neemt uiteindelijk, gehoord hebbende het advies van de Toetsingscommissie, 
een definitieve beslissing. 
De Toetsingscommissie is voor het laatst in juni 2012 bijeen geweest om de hoofd- en 
nevenfuncties van de kandidaat-Eerste Kamerleden aan art. 114 van de Statuten te toetsen. 
Daarnaast heeft de Toetsingscommissie zich in 2012 nog eenmaal gebogen over een verzoek 
om toestemming voor cumulaties van functies. Het betrof hier een verzoek van mw. Wortmann 
om naast haar werkzaamheden als lid van het Europees Parlement toe te treden tot de Raad van 
Toezicht van Het Kadaster. De Toetsingscommissie heeft naar aanleiding daarvan een positief 
advies uitgebracht, hetgeen is overgenomen door het Partijbestuur.  
De Toetsingscommissie bestaat uit: 
 
mr. M.L.A. van Rij (voorzitter) 
mw. mr. L.B.F.M. Hellwig 
mw. mr. J.G.J. Kamp 
mw. H.J. Nap-Borger 
mr. J.J.L. Pastoor.  
 
Het secretariaat wordt gevoerd door mr. M.J. Schüssler. 

1.4. Royementscommissie 

De Royementscommissie is belast met de beslissing over de inbehandelingneming van een 
voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap van het CDA, oordeelsvorming ter zake van die 
voordracht en kennisgeving van haar uitspraak ter fiattering aan het Partijbestuur. In 2012 zijn er 
geen voordrachten tot ontzetting uit het lidmaatschap ingediend. 
 
De Royementscommissie bestaat uit: 
 
mw. mr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter) 
mr. W.M.M. van Fessem 
mw. mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen 
H. Visser 
mr. ing. P. van der Zaag.  
 
Het secretariaat wordt gevoerd door mr. M.J. Schüssler.  
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1.5. Commissie van Beroep 

De Commissie van Beroep beslist op ingestelde beroepen tegen beslissingen van partijorganen 
en/of verbanden, waartegen krachtens Statuten of reglementen beroep kan worden ingesteld. In 
2012 zijn er bij de Commissie van Beroep geen beroepszaken ingesteld. 
 
Op 24 juli 2012 is prof. mr. A.H.M. Dölle op vijfenzestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een 
hartstilstand overleden. 
 
De Commissie van Beroep bestaat uit:  
 
drs. W.J. Deetman (voorzitter) 
mr. F.J.M. Houben 
prof. mr. A.H.M. Dölle † 
mw. G.W. van Montfrans-Hartman 
mr. W.F.C. Stevens 
mw. mr. M.A.C. Prins (griffier) 

1.6. Commisie Integriteit 

De Commissie integriteit werd door het Partijbestuur verzocht te rapporteren over het thema 
integriteit en openbaar bestuur. Begin 2011 heeft de commissie haar bevindingen gepresenteerd 
in de brochure: “Een betrouwbaar politicus. Grondhouding voor volksvertegenwoordigers en 

bestuurders namens het CDA”. Deze brochure is aan alle leden van de BSV verzonden, alsmede 
aan een groot aantal afdelingsbestuurders. De commissie is met een tweetal aanbevelingen 
gekomen die werden overgenomen door het partijbestuur: het instellen van een (i) landelijke 
integriteitscommissie en (ii) regionale vertrouwenspersonen. Aan de realisatie van voornoemde 
twee aanbevelingen wordt momenteel uitvoering gegeven. 

1.7. Financiële Commissie 

De Financiële Commissie is volgens de statuten belast met het jaarlijks onderzoek van de balans 
en de rekening van baten en lasten van de partij, van de bijzondere organen en van de 
bijzondere organisaties en brengt daarvan verslag uit aan het Partijcongres. De commissie 
adviseert het Partijbestuur over financiële aangelegenheden. De Commissie kwam in 2012 bijeen 
ter bespreking van de jaarrekening 2011 en de begroting 2013.  
 
De samenstelling van de Commissie was in 2012 als volgt:  
 
Mr. W.C. Zwanenburg, voorzitter 
Drs. M.B. de Haas 
Drs P. Brand  
H.P.J. van Meijl RB, adviseur (partijpenningmeester)  
Mw. drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, adviseur (directeur partijbureau) 
M.P.R. Kampmeijer, adviseur (controller partijbureau) 
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1.8. Fonds Wetenschappelijk Instituut 

Het Fonds Wetenschappelijk Instituut heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun aan 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA voor het verrichten van haar activiteiten, waardoor 
de politieke overtuiging van het CDA kan doorwerken in het politieke werk van de partij. 
Het bestuur van het fonds vergaderde in 2012 tweemaal, eenmaal in het voorjaar over de 
jaarrekening 2011 van het fonds en van het WI en eenmaal in het najaar over de begrotingen en 
de jaarplannen voor 2013.  
 
De samenstelling van het bestuur was in 2012 als volgt: 
 
Mr. H.M. Krans, voorzitter 
Mr. P.C.M. Mullink, penningmeester 
Drs. B. Beumer 
Drs. G. Goedhart  
Ir. J.A.G. Verheijen  
Prof. Dr. R. H.J.M. Gradus, adviseur (directeur Wetenschappelijk Instituut) 
Drs. E.J. van Asselt, (plv directeur Wetenschappelijk Instituut) (tot 1 april) 
Drs. E.J. Slootweg (medewerker Wetenschappelijk Instituut) (vanaf 1 juni) 
Mr. F.A.M. van den Heuvel, adviseur (penningmeester Wetenschappelijk Instituut) (tot  
september) 
Mw. G. Dolsma (penningmeester Wetenschappelijk Instituut) (vanaf september) 
H.P.J. van Meijl RB, adviseur (partijpenningmeester) 
Mw. Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, adviseur (directeur partijbureau) 
Mw. Drs. G.R. Peetoom (partijvoorzitter) 

1.9. Professor Steenkampfonds 

Het Steenkampfonds heeft als doelstelling ondersteuning te verlenen aan scholings- en 
vormingsactiviteiten. Op grond van die doelstelling levert het fonds een belangrijke bijdrage aan 
de werkzaamheden van het Steenkampinstituut.  
Het fondsbestuur vergaderde in 2012 eenmaal voor de bespreking van de jaarrekening 2011.  
 
In 2012 was de samenstelling van het fondsbestuur (niet zijnde het bestuur in de zin van de 
Kamer van Koophandel inschrijving) als volgt: 
 
Vacature, voorzitter 
Vatacture, secretaris 
Mw. M.M. Nelisse RC, penningmeester 
G. de Jong  
J. ten Hoopen 
H. Borstlap 
Dhr. H.P.J. van Meijl RB, adviseur (partijpenningmeester) 
mw. drs. B.H.M. Gardeniers, adviseur (stafmedewerker Steenkampinstituut) 
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1.10. Onderzoekscommissie 

De Onderzoekscommissie werd door het partijbestuur (her) ingesteld om de uitslag van de 
stemming van de afdelingen over de advieslijst vast te stellen en daarmee de definitieve 
kandidatenlijst vast te stellen. 
 
De Onderzoekscommissie bestond in 2012 uit:  
 
mw. drs. M.M. van ’t Veld 
mr. C.J.M. Commissaris 
 
Het secretariaat van deze commissie werd gevoerd door: mr. M.J. Schussler 
 

  



 

 
CDA Jaarverslag 2012  10 

2. Werkgroepen en activiteiten 
 

2.1. Partijcongressen 

Zie hoofdstuk II sector communicatie onder paragraaf 1.1. 
 

2.2. CDA Senioren (voorheen Landelijk Ouderen Platform) 

De organisatie CDA Senioren behartigt de belangen van senioren, door het CDA en leden van de 
Eerste en Tweede Kamer van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien op het gebied van 
seniorenbeleid. CDA Senioren heeft een informatiefunctie ten opzichte van de landelijke 
organisatie van het CDA, van de CDA Senioren organisaties in de provinciale en lokale 
afdelingen, de landelijke, provinciale en gemeentelijke fracties. Tevens biedt het een podium 
waar senioren hun mening en ideeën kunnen geven over wat er onder hen leeft (bevordering 
“bottom up”). In 2012 hebben de CDA Senioren aan de volgende onderwerpen gewerkt: 

• zorg; 
• gezonde leefstijl; 
• versterking mantelzorg; 
• vrijwilligersbeleid; 
• vergrijzing en krimp; 
• wonen op maat; 
• ongewenste stapeling van maatregeling; 
• pensioenen; 
• en inkomensbeleid. 

De CDA Senioren zijn in 2012 vijf maal bijeen geweest. De CDA Senioren vergaderen op het 
CDA Partijbureau. Het platform bestaat uit maximaal twee afgevaardigden per provincie en 
maximaal één afgevaardigde namens de vijf grote steden. Ook enkele personen vanuit de Eerste 
en de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de Ouderenbonden hebben een standing 
invitation.  
Twee leden van de CDA Senioren (de voorzitter en de secretaris) zijn afgevaardigd naar het 
Mosterdoverleg. In dit overleg hebben tevens de Ouderenbonden en enkele leden van de CDA 
Tweede Kamer fractie zitting. Na de TK verkiezingen in september 2012, na het debat over de 
regeringsverklaring, is het Mosterd Overleg een nieuwe fase in gegaan. Het CDA heeft nu een rol 
in de oppositie met 13 enthousiaste Kamerleden. De naam van het Mosterdoverleg is veranderd 
in “CDA Ouderenberaad”. 
Één lid van de CDA Senioren is afgevaardigd als toehoorder naar de Europese Senioren Unie 
(ESU). Er wordt gestreefd naar een volledig lidmaatschap. 
 
Nieuwe leden CDA Senioren 

De heer Arthur Brand, heeft gedurende de periode dat Noord-Holland nog geen afgevaardigde 
had benoemd, opgetreden als waarnemer namens Noord-Holland. Mevrouw Aagje Zeeman is de 
nieuwe afgevaardigde namens Noord-Holland geworden. 
Mevrouw Willemien Vroegindeweij is de nieuwe afgevaardigde voor Friesland, als vervanging van 
de heer De Jong en de heer Dijkema. De afgevaardigde uit Zeeland, mevrouw Lenny Geluk, is 
voorzitter CDA Senioren in Zeeland geworden. Mevrouw Monique Vogelaar is eind 2012 
aanwezig als afgevaardigde vanuit Rotterdam. Rotterdam ressorteert nu nog onder Zuid-Holland. 
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Vetrekkende leden 

De heer Kees de Kok stopt met zijn activiteiten voor de senioren. Hij kan zijn werk en 
raadslidmaatschap niet meer met het vrijwilligerswerk combineren. Eind 2012 is ook de heer 
Antoon van der Linden uit Flevoland gestopt. De heer Jaap Dijkema uit Friesland is afgetreden in 
september 2012. 
Mevrouw Tineke bij de Vaate, afgevaardigde namens Flevoland, heeft zich in juni terug 
getrokken. Zij kan op woensdagen de AB vergaderingen niet meer bijwonen. Ook de heer Piet 
Moons neemt afscheid van CDA Senioren. Hij mist in de partij het respect voor CDA Senioren. 
 
Werkgroep Verbeterpunten 

De werkgroep Verbeterpunten heeft het afgelopen jaar de organisatie van CDA Senioren onder 
de loep genomen.  
 
Daaruit zijn de volgende wijzigingen naar voren gekomen:  
 

• De naam van de Stuurgroep is veranderd in Dagelijks Bestuur 
• Platform CDA Senioren is veranderd in Algemeen Bestuur 
• De voorzitter van het AB, tevens voorzitter van het DB wordt voorgedragen door het 

Algemeen Bestuur van CDA-S, welke voordracht in functie wordt bekrachtigd door het 
Partijbestuur. 

• De vergadering van het Algemeen Bestuur is van vrijdag naar de woensdag verplaatst 
• De Commissie Zorg en Welzijn en de Commissie Wonen zijn samengevoegd tot een 

Commissie Wonen Zorg en Welzijn 
• De Zittingsperiode van AB en DB leden is van 4 naar 3 jaar gegaan. De leden kunnen 

echter 2 maal onmiddellijk worden herbenoemd 
• De afvaardiging vanuit de provinciale afdeling is maximaal twee afgevaardigden 

geworden. Vanuit de grote stad maximaal één afgevaardigde. 
• De reiskosten van de afgevaardigden uit de provinciale afdeling en de grote steden 

worden niet meer door CDA Senioren landelijk bekostigd. Er is door CDA Senioren op 
aangedrongen dat de provinciale afdeling c.q. de grote stad dit voor hun rekening nemen 

Het protocol Organisatie en Werkwijze  van CDA Senioren is hierop aangepast. 
 
Dagelijks Bestuur 

De samenstelling van het DB is als volgt: 
 
De heer Harm Gerssen (voorzitter); 
de heer Jan Beumer (vicevoorzitter); 
mevrouw drs. Marianne van der Sanden-Holthuijzen (secretaris);   
de heer Albert Rodenboog (penningmeester). 
 
De zittingsduur van de leden van het DB is maximaal drie maal drie jaar. 
 

  



 

 
CDA Jaarverslag 2012  12 

Commissies  

De CDA Senioren kennen sinds 2009 een aantal commissies waarin verschillende leden van de 
CDA Senioren zitting hebben. Op dit moment zijn de volgende commissies actief:  
 

• Commissie Wonen, Zorg en Welzijn; 
• Commissie Inkomen en Pensioenen; 
• en de Commissie Communicatie. 

Door het instellen van deze commissies kunnen de CDA Senioren adequaat reageren op 
beleidsinhoudelijke actualiteiten rondom de thema’s. Eind 2012 zijn de Commissies Wonen en 
Mobiliteit en Zorg en Welzijn samengevoegd tot een Commissie Wonen, Zorg, Welzijn. 
Begin 2012 is de ad hoc commissie Verkiezingsprogramma in het leven geroepen. Voor dat deze 
aan de slag kon gaan, was er de verrassing door de plotselinge val van het kabinet. Ook was er 
een Commissie Strategisch Beraad. Deze is echter niet in functie geweest, ook door de val van 
het kabinet en de plotselinge nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
 
Thema’s vergaderingen 2012 

De CDA Senioren vergaderen op het CDA Partijbureau te Den Haag. 
 
Vrijdag 20 januari 2012 

De heer Lambert van Nistelrooij, lid Europees Parlement houdt een inleiding over 2012 het 
Europese Jaar van solidariteit tussen generaties. Hij vertelt dat er projecten vanuit de lidstaten 
kunnen worden ingebracht. Op 26 t/m 28 september vindt de AAL (Ambient Assisted Living) 
conferentie plaats in het Evoluon in Eindhoven. Hij nodigt de leden van CDA Senioren uit 
aanwezig te zijn bij de conferentie. Hij is rapporteur namens het Europees Parlement en werkt 
aan het thema: ‘Hoe blijft Europa concurrerend en hoe krijgen we kennis bij bedrijven.’ Hij gaat 
uitgebreid in op de thema’s verzilvering van de economie en best practices. 
 

Vrijdag 9 maart 2012 

Tijdens deze vergadering wordt gesproken over het Grote Steden Beleid. Alwin de Jong, 
vrijgekozen lid Grote Steden van het Partijbestuur houdt een inleiding. Elementen die aan de 
orde komen zijn: terugloop aantal CDA burgemeesters in de grote steden, herkenbaarheid CDA 
versterken, aantrekkelijker worden voor jongeren, eerdere kiezers terug halen, waarden en 
normen koppelen aan projecten. Wikispace regelen voor senioren, de jongere oudere komt niet 
meer aan het werk, sociale cohesie platteland vertalen naar steden/wijken. Civil society, sociale 
gezicht van het CDA meer voor het voetlicht brengen, geen bezuinigingen op ontwikkelings-
samenwerking. Het CDA wordt in de grote steden overvleugeld door plaatselijke partijen. 
Daarna volgt de powerpoint presentatie van Jaap Dijkema betreffende “Latere Zorg”. Zijn 
hartenkreet luidt: De discussie moet niet alleen gevoerd worden over geld, maar over preventie. 
Kosten/baten analyse, niet meebetalen aan comazuipen en welke criteria hanteer je bij 
sportblessures? Hij doet de oproep de eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk te versterken. 
 
Woensdag 30 mei 2012 

Tijdens deze vergadering komt de heer Sybrand Buma, lijsttrekker voor het CDA een inleiding 
houden. De heer Buma geeft een toelichting op het Catshuis- en Lente akkoord. Hij geeft aan 
teleurgesteld te zijn, dat de PvdA niet aan het Lente akkoord heeft mee gewerkt. 
Hij kijkt met genoegen terug naar de debatten tussen kandidaat lijsttrekkers en de overvolle 
zalen. 
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Het CDA moet zich gaan bewijzen en een plek bevechten. Er moet hervormd worden. AOW 
verhogen tot 67 jaar, hervorming arbeid- en woningmarkt. Zorg wordt geuit over het gat van 
1 maand geen AOW voor senioren. De heer Buma stelt echter dat men niet zonder geld komt te 
zitten. 
Gelet moet worden op de geloofwaardigheid van de partij ten aanzien van het 
Hypotheekrenteaftrek dossier. 
Na de discussie komt het verkiezingsprogramma aan de orde. CDA Senioren willen een aantal 
amendementen indienen. CDA Senioren kunnen amendementen echter niet rechtstreeks 
indienen. Dit moet gebeuren via de provinciale of lokale afdelingen. Dit is zeer schrijnend, 
aangezien de bijzondere organisaties, zoals het CDJA en het CDAV wel rechtstreeks 
amendementen kunnen indienen. Hiervan wordt gewag gemaakt aan de leden van de 
Programcommissie en de leden van het Partijbestuur. 
 

Woensdag 26 september 2012 

Deze bijeenkomst is er geen inleider uitgenodigd.  
De AB leden komen aan het woord bij het terugkijken naar de verkiezingen en het CDA Congres. 
 
Woensdag 21 november 2012 

Doordat de heer Jaap Smit verhinderd was om aanwezig te zijn werd er gesproken over het 
Partijcongres van 27 oktober 2012 en over het regeerakkoord. Men uit zorg over de overgang 
van de AWBZ naar de WMO. 
 
Financiën 
Het CDA Bestuur heeft de subsidie van € 5.000,00 in 2011 teruggebracht naar € 2.500,00. Dit 
betekent dat er in 2012 drastisch moest worden bezuinigd. Geen gemakkelijke klus voor de 
pennmingmeester, de heer Albert Rogenboog. Vooral omdat pas medio 2012 de protocollen 
konden worden vastgesteld, waarin was opgenomen dat CDA Senioren niet meer de reiskosten 
van de afgevaardigden zouden bekostigen, maar dat dit door de provinciale afdelingen of de 
lokale afdelingen van de grote steden zou moeten gebeuren. Er zijn diverse malen gesprekken 
gevoerd met de penningmeester van het CDA, waarbij steeds twee vragen aan de orde kwamen: 
 

• Financiële ondersteuning bij de overgang van betaalde reiskosten door CDA-S naar 
betaalde reiskosten door de provinciale afdelingen of de grote steden; 

• Toestaan dat er een kleine bijdrage mag worden gevraagd aan de Senior leden die ons 
willen steunen. 

De penningmeester heeft ons de helpende hand geboden bij het eerste. Het tweede werd 
vooralsnog niet toegestaan. 
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2.3. Basisgroep Sociale Zekerheid  

 
Inleiding 
De Basisgroep is een landelijke werkgroep van het CDA. De leden zijn uitkeringsgerechtigd of 
zijn dit geweest. De werkgroep die sinds 1986 bestaat heeft tot doel het opkomen voor de 
zwakkeren in de samenleving. De doelstelling van de Basisgroep is de positie van uitkerings-
gerechtigden helder voor het voetlicht te brengen. Zij vervult gevraagd en ongevraagd ook de 
adviesrol voor de CDA Tweede Kamerfractie op het brede sociale terrein en het beleidsveld 
Volkshuisvesting. 
 
Leden 
Het aantal actieve leden schommelt rond de vijftien en kan nauwelijks groeien. De belangrijkste 
oorzaak hiervan is de zeer forse daling van het ons beschikbaar gestelde budget.  
Ongeveer 80% van het budget wordt besteed aan reiskosten. Hierdoor was het noodzakelijk om 
minder plenaire - en bestuursvergaderingen te beleggen. 
 
De bestuurssamenstelling per december 2012: 
 
Arend Jansen, voorzitter 
Patrick Vervoort, secretaris 
Nico van Jaarsveld, penningmeester a.i. / algemeen adjunct 
 
De bestuurssamenstelling is in 2012 ongewijzigd. 
 
Doelstellingen 2012 
De voor 2012 geformuleerde doelstellingen zijn deels gerealiseerd en worden deels voortgezet in 
2013. De strakke budgetbewaking was lastig maar werpt toch zijn vruchten af.  
Ons blad Open Forum is tweemaal verschenen rondom het voor- en najaarscongres. 
Verder is een start gemaakt met het uitgeven van een digitale nieuwsbrief Open Forum. Deze 
wordt verspreid onder wethouders Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouders 
Volkshuisvesting en verder aan iedereen die zich hiervoor aanmeldt. 
Stappenplan ‘Een blik op de toekomst van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid’ is gerealiseerd 
en heeft geleid tot het document “BSZ Hartverwarmend en zichtbaar verder”. 
Opbouw van een digitaal bestand t.b.v. de nieuwsbrief Open Forum en Open Forum (2 maal per 
jaar) is gemaakt en wordt uitgebreid. 
 
Werkwijze 
De verbetering van de werkwijze die in 2012 is ingezet door de werkgroep “Vernieuwing BSZ”, 
heeft geresulteerd in een document “BSZ Hartverwarmend en zichtbaar verder” Hierin worden 
een aantal onderwerpen apart beschreven. Een korte beschrijving geeft de huidige situatie weer 
en vervolgens de gewenste situatie. Elk onderwerp wordt afgesloten met één of meerdere 
beslispunten. 
De uitvoer van de verschillende vernieuwingsstappen kan op een aantal punten op korte termijn 
gerealiseerd worden, de andere in een nog nader te bepalen uitvoeringstraject. 
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Financiën 
Het jaar 2012 was wederom een lastig financieel jaar vanwege de sterk verminderde bijdrage van 
partij en fractie. In goed overleg met partijbureau en Stichting Fractiebureau zijn we hier met 
elkaar uitgekomen. Overigens betekende dit wel een duidelijke beperking in ons functioneren. 
Waar zich mogelijkheden voordoen moeten we uiteraard een aanvraag voor projectsubsidie 
indienen. Om onze doelstelling blijvend te kunnen realiseren zijn giften, of een eigen kleine 
bijdrage, van harte welkom. 
 
Activiteiten 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Basisgroep is tijdens het congres in januari 2012 de 
Frans Woltersprijs uitgereikt. Winnaar is VanHarte Resto. De prijs is in ontvangst genomen door 
de directeur Fred Beekers. 
 
Bij de plenaire vergaderingen in de Tweede Kamer is oud CDA-Kamerlid Pieter Jan Biesheuvel 
voorzitter van de bijeenkomsten in de gesprekken met de leden van de fractiecommissie SEF 
(Sociaal - Economisch - Financieel) en het beleidsveld Volkshuisvesting. Vaste gesprekspartners 
vanuit de fractiecommissie zijn Eddy van Hijum en Mirjam Sterk. 
Daarnaast is gesproken met Bas Jan van Bochove (huurbeleid), Pieter Omtzigt (pensioen) en 
Cisca Joldersma (woordvoerder WMO). 
De gesprekken, die vroegtijdig zijn afgesproken met de fractieleden, verlopen niet naar wens van 
de Basisgroep vanwege de zeer korte overlegduur of zelfs afzeggingen. Voor 2013 is hier een 
verbeterslag absoluut noodzakelijk. 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met de partijvoorzitter Ruth Peetoom en Ellen Nauta  
(DB-lid partijbestuur). 
Guusje Dolsma (secretaris Economische zaken VNO-CNW) heeft als lid van de Commissie 
Strategisch Beraad uitvoerig gesproken met de leden van de Basisgroep. 
Gastspreker Marcel Wintels (één van de kandidaat lijsttrekkers) hebben we in mei ontvangen op 
het CDA Partijbureau. 
 
Na de nieuwe verkiezingen heeft de Basisgroep in oktober 2012 kennisgemaakt met Pieter 
Heerma (vervanger van Eddy van Hijum) en Sybrand Buma (nieuwe fractievoorzitter). Sybrinne 
van de Beukel is ook hierbij aanwezig, zij is beleidsmedewerker. 
Op 25 oktober is de Basisgroep uitgenodigd om te komen eten bij VanHarte Resto. 
Mona Keijzer is langsgeweest om kennis te maken. Verder heeft op deze dag 
beleidsmedewerker Ruud Helmink gesproken over het huurbeleid. 
In december hebben we 2 gastsprekers ontvangen. Marijke van Iersel (Nederlandsche 
Woonbond) en Marcel Warnaar (NIBUD). Onderwerp: wat de nieuwe huurvoorstellen in het 
regeerakkoord betekenen en wat het effect is op de zorgkosten in inkomensplaatjes. 
 
Voor het CDA-voorjaarscongres 2012 waren er een aantal resoluties in voorbereiding maar deze 
hebben we vanwege perikelen met een aspirant lid en een gast niet kunnen indienen. 
Door de voor ons verantwoordelijke DB portefeuillehouder van het Partijbestuur werd zelfs een 
mediator naar voren geschoven. Het gesprek met deze persoon werd door het bestuur als “niet 
prettig” ervaren, waarna de voorzitter een gesprek met de partijvoorzitter en het DB (portefeuille 
Sociale Zaken) heeft aangevraagd. 
Na een gesprek met de partijvoorzitter Ruth Peetoom en Ellen Nauta is de lucht geklaard en 
gaan we verder met de weg die we zijn ingeslagen voor 2013. 
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Europa 
Nico van Jaarsveld vertegenwoordigt de Basisgroep in het EUCDW-overleg als lid van de Raad 
van Bestuur. Voor overleg komt men enkele malen bijeen. 
Er zijn de laatste jaren geen Europese bijeenkomsten geweest waaraan de leden van de 
Basisgroep hebben deelgenomen. 
 
Ook vertegenwoordigt hij de Basisgroep viermaal per jaar in het EUCDW-Nederland overleg dat 
wisselend wordt gehouden bij het CNV te Utrecht en het gebouw van de Eerste Kamer. 
Onderwerpen die van belang zijn voor de Basisgroep worden doorgestuurd. De afkorting 
EUCDW staat voor Europese Unie van Christen Democratische Werknemers. 
Op dit moment is er géén directe relatie tussen de Europese activiteiten van de Basisgroep en 
onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Er ligt een aanbod voor meer contact en 
een werkbezoek van de Basisgroep aan Brussel. 
Medio 2013 zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen over de toekomstige Europese 
activiteiten van EPSIN. 
 
Tot slot 
Ook in 2013 zijn er nieuwe uitdagingen en wordt er spanningsvol uitgekeken naar uitwerking van 
het document “BSZ Hartverwarmend en zichtbaar verder”. 
Dank zijn wij verschuldigd aan allen die ons werk mogelijk maken en tegelijkertijd weten we ons 
ook voor 2013 weer gesteund. 
 

2.4. CDA Kleurrijk  

Samenstelling en werkwijze. De samenstelling van de kerngroep van CDA Kleurrijk is in 2012 
ongewijzigd. Het voorzitterschap werd vervuld door Kaya Turan Koçak, Gert-Jan van Reenen is 
vice-voorzitter en Hester Jansen secretaris. 
 
De kerngroep bestond in 2012 uit: K. Koçak (sectormanager en diversiteitsmanager Rabobank), 
G.J. van Reenen (deskundige cultuurmanagement), T. Essed (voormalig gedeputeerde provincie 
Noord Brabant), H. Jansen (Europees journalist), O. Makkor (directeur Pro-For-Work People) en 
M. Rambaran (PR, raadslid Den Haag), T. Gardeniers-Berendsen (o.a. ex-minister CRM) is als 
adviseur, en Ruud Lubbers is als ambassadeur aan CDA Kleurrijk verbonden. 
 
Vanuit het partijbureau werd CDA Kleurrijk ondersteund door Karin Hoentjen. CDA Kleurrijk 
communiceert overwegend via email. Daarnaast is zij in 2012 een aantal keer bijeengekomen 
voor regulier overleg. 
 
Om de kerngroep Kleurrijk te ondersteunen is in 2012 gebruik gemaakt van een ‘Kleurrijk 
Denktank’ waarin diverse experts op het gebied van diversiteit, recht, en religie zitting hebben. 
Deze denktank voedt de kerngroep bij het formuleren van standpunten.  
  
Communicatie binnen het CDA. Binnen de partij heeft CDA Kleurrijk met diverse geledingen 
(CDJA, Bestuurdersvereniging, Kamerfractie, CDAV, WI, DB) langs formele en informele weg 
contact. Dat contact staat steeds in het teken van het bevorderen van de diversiteit binnen de 
partij. In 2012 is in het bijzonder aandacht besteed aan het uitbouwen van de contacten met 
CDAV en met de Bestuurdersvereniging. Ook zijn veel contacten met lokale partijafdelingen 
onderhouden. CDA Kleurrijk-voorzitter Kaya Turan Koçak onderhield daarnaast regelmatig 
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contact met leden van het partijbestuur en met fractieleiders in de Tweede Kamer, Eerste Kamer 
en Europees Parlement.  
 
Netwerk. CDA Kleurrijk streeft naar een zo groot mogelijk netwerk binnen de partij. Het gaat hier 
vooral om een digitaal netwerk. In 2012 is dit gegroeid naar circa 500 personen. Belangrijkste 
communicatiewijze is de nieuwsbrief die met een frequentie van vier keer per jaar aan de 
achterban verstuurd wordt en waarin aandacht is voor actualiteiten, aankondigingen, activiteiten 
en waarin telkens een woord van voorzitter Koçak en een column van één van de andere 
kerngroep-leden wordt opgenomen. CDA Kleurrijk is in 2012 steeds actiever gebruik gaan maken 
van de eigen website en van sociale media (facebook en twitter), om aandacht voor thema’s van 
diversiteit te vragen. 
 
Activiteiten. In 2012 heeft Kleurrijk een aantal activiteiten ontplooid die de organisatie beter 
zichtbaar maken in het land. Eén daarvan was het bijwonen van de Nationale Dodenherdenking 
in Breda gecombineerd met een bezoek aan het Maçek-museum. Hiermee wilde Kleurrijk 
aandacht vragen voor de Poolse soldaten die voor de vrijheid van de Nederlanders zijn gestorven 
in onder meer de Slag om Breda. Deze activiteit poogde een andere blik te werpen op de Pools-
Nederlandse relatie, nadat in het voorjaar 2012 door de PVV een ‘Polenmeldpunt’ werd 
opgericht. 
 
In de aanloop naar de verkiezingen in September 2012 hebben diverse leden van Kleurrijk zich 
zeer actief ingezet om de ‘Kleurrijke kandidaten’ op de CDA-kieslijst te ondersteunen. Mitra 
Rambaran stond namens Kleurrijk zelf ook op de kandidatenlijst. Helaas veroverde zelfs de 
hoogstgeplaatste Kleurrijke kandidaat , Mustafa Amhaouch, geen zetel in de Tweede Kamer. 
CDA Kleurrijk heeft zich enigszins kritisch uitgelaten over de campagne en de samenstelling van 
de kieslijst: immers wanneer nooit een bi-culturele kandidaat een kans krijgt om als 
volksvertegenwoordiger aan de slag te gaan, zal de uitstraling naar de diverse achterban altijd 
dezelfde blijven. Het aanboren van nieuwe kiezersgroepen gaat samen met het selecteren van 
nieuwe kandidaten. Kaya Turan Koçak heeft in reflectie hierop een document aan het 
Partijbestuur aangeboden, waarin de electorale kansen van Kleurrijke kandidaten worden 
becijferd. Het aantal voorkeursstemmen voor de bi-culturele kandidaten die lager op de lijst 
stonden, waren niettemin indrukwekkend. 
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Ook in reflectie op de Tweede Kamer-verkiezingen heeft CDA Kleurrijk input geleverd aan de 
Evaluatiecommissie. Helaas is geen van de punten van Kleurrijk in het eindverslag 
meegenomen. Kleurrijk suggereerde in haar bijdrage onder meer dat het CDA met name 
tegenover moslim-kiezers in principe een heel sterk verhaal heeft, met de respect voor 
religieuze vrijheid dat het CDA hoog houdt. Deze argumentatie werd echter door de 
lijsttrekker en de andere kandidaten nauwelijks benut. Verder suggereerde Kleurrijk dat CDA 
vertegenwoordigers het verschil moeten erkennen tussen de opmerking “15 Marokkaanse 
jongeren in gemeente X zijn ontspoord” en de opmerking “Marokkaanse jongeren zijn 
ontspoord”. Het maakt een wereld van verschil wanneer je problemen heel specifiek 
benoemd en niet een probleem over een hele culturele groep uitsmeert.  
 
Zoals aangekondigd in het jaarplan heeft CDA Kleurrijk in december 2012 een politieke 
studiereis naar Marokko gemaakt. Hierbij is nauw samengewerkt met de Eduardo Frei 
Stichting en ook diverse leden van het Partijbestuur, regionale en lokale 
partijvertegenwoordigers hebben aan deze reis deelgenomen. Het succes van de reis is erin 
gelegen dat nauwe contacten zijn gelegd met Marokkaanse politieke partijen, met 
Bewindslieden en met een groot aantal ondernemers. Deze contacten zullen vanuit Kleurrijk 
in 2013 worden uitgebouwd. 
 

2.5. CDA Stedennetwerk 

 

Netwerk vergroten 

Stond in 2011 het oprichten van een noemenswaardig en aan te spreken netwerk van stedelijke 
CDA’ers centraal, in 2012 is het netwerk vergroot en gebruik gemaakt van elkaars initiatieven en 
expertise. 
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Jonge en kleurrijke CDA’ers 

In de organisatie voor de twee stedelijke netwerkbijeenkomsten in Den Haag en Eindhoven 
hebben de jongeren en leden van CDA Kleurrijk een prominente rol gespeeld, dat leidde tot de 
organisatie van workshops en de aanwezigheid van deze groepen op de netwerkbijeenkomsten. 
In januari is een netwerkdiner geweest met jongeren uit de grote steden en is intensief contact 
geweest tussen de CDA-netwerken Kleurrijk en Grote Steden. Tot slot is de CDA 
Bestuurdersvereniging betrokken geweest bij het bekend en bekender maken van het 
stedennetwerk door verschillende publicaties in de bekende BSV-media en tijdens de 
betrokkenheid bij de organisatie van de netwerkbijeenkomsten.  
 
Permanente campagne 

Net voor de Tweede Kamerverkiezingen is een stedelijke campagneleidersbijeenkomst geweest. 
Doel was om ‘permanente campagne’ als onderdeel van de stedelijke CDA-afdeling aandacht te 
geven. Dit was ook zichtbaar door de keuze van enkele campagneworkshops op de 
netwerkbijeenkomsten. 
 
Stedentour 

Ondanks de Tweede Kamerverkiezingen en de daarbij horende activiteiten (o.a. de 
lijsttrekkersverkiezing) is partijvoorzitter Ruth Peetoom een drietal keer op stedentour geweest 
voor een specifiek werkbezoek aan het CDA in een grote Nederlandse stad. 
 
Stedennetwerkbijeenkomsten 

Op vrijdag 8 juni was een stedennetwerkbijeenkomst in Den Haag. Het thema van de 
bijeenkomst was ‘Making civil society’. Centraal stond de burgermaatschappij, de vrijwillige inzet, 
organisaties en verenigingen die buiten de overheid en markt opereren zoals de 
familieverbanden, vrienden en buurten. Er waren bezoeken aan diverse voorbeelden van deze 
kracht van de samenleving in de wijk Loosduinen. 
 
Eindhoven 23 november2012 

Op vrijdag 23 november was de tweede stedennetwerkbijeenkomst van 2012 in de vijfde stad 
van Nederland: Eindhoven. De focus lag hier op het scouten en werven van kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Daarnaast waren er bijdragen en een workshop 
rond ‘The Big Society’, een concept uit Engeland waar wijken zelf het (be)stuur in handen krijgen 
om op die manier eigenaar te worden van de organisatie van een leefbare omgeving. 
 
Ontwikkelingen 

Op de wikisite die in 2011 is gelanceerd, hebben enkele steden een aantal voorbeelden gebruikt 
voor het profileren van hun fractie. Met behulp van enkele actieve fractieassistenten wordt de 
wikisite nog steeds aangevuld.  
 
De CDA proeftuinen die onverwachte partnerschappen in stadswijken beogen, zijn in 2012 niet 
verder door ontwikkeld. Door de agendadruk voor en tijden de verkiezingen, wordt er gekeken 
om in 2013 hier verder werk van te maken. 
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Het Britse begrip ‘Big Society’ heeft in een enkele stad een Nederlands vervolg gekregen, als een 
aanpak die stedelijke CDA-fracties uitleggen als ‘betrokken en dichtbij.  
Het CDA Leeuwarden ontwikkelde eind 2012 op dit gebied het meest concrete plan. 
 
(http://www.cdaleeuwarden.nl/nieuws/342/gemeente-leeuwarden-start-big-society-experiment-in-
vijf-stadswijken.html ) 
 
Activiteiten 

11 januari:  Netwerkdiner met stedelijke jongeren 
13 februari: Stedentour Ruth Peetoom aan Nijmegen 
9 maart: G5-bijeenkomst in Utrecht 
17 april:  Stedentour Ruth Peetoom, Alwin de Jong aan Ede 
8 juni :  Stedennetwerkbijeenkomst Den Haag/ Loosduinen 
11 juni:  Stedentour Ruth Peetoom aan Emmen 
12 juni:   Werkbijeenkomst stedelijke campagneleiders 
3 juli:  G5-bijeenkomst op het CDA-partijbureau 
31 augustus: Stedentour Ruth Peetoom aan Leeuwarden en Groningen 
28 september: G5-bijeenkomst in Utrecht 
23 november: Stedennetwerkbijeenkomst Eindhoven 
11 december: G5-bijeenkomst op het CDA-partijbureau 
 

2.6. Tweede Kamer verkiezingen 

 
Door de voortijdige val van het kabinet Rutte I op 23 april 2012, werden er verkiezingen 
uitgeschreven die op 12 september 2012 plaats hebben gevonden. 
 
Lijsttrekkersverkiezing 

In het kader van de voorbereidingen in aanloop naar de verkiezingen, heeft het  partijbestuur  
besloten om voor het eerst in de geschiedenis van het CDA een lijsttrekkerverkiezing te 
organiseren. Alle CDA leden konden solliciteren naar het lijsttrekkerschap bij een daarvoor door 
het partijbestuur ingestelde commissie (Deze commissie bestond uit: Yvonne van Rooy 
(commissievoorzitter), Renate Westerlaken, Arinda Callewaert, Karel Leunissen, Wiert Omta, 
Arrie Vis, Rixt Meines, Ellen Nauta). Uit alle ontvangen sollicitaties heeft de commissie zes 
kandidaten gekozen die door middel van onderlinge debatten door het hele land, konden strijden 
om het lijsttrekkersschap. Het gehele traject werd door een daarvoor speciaal ingestelde 
begeleidingscommissie op een eerlijk verloop gecontroleerd. (De begeleidingscommissie bestond 
uit: Mw. A.A.M. Willemse-van der Ploeg en mr. R.E.N. Ploum) Nadat er verschillende debatten 
tussen de kandidaten hadden plaatsgevonden kregen alle stemgerechtigde CDA-leden de 
mogelijkheid om in twee rondes te stemmen. In de eerste ronde kon men een stem uitbrengen op 
één van de zes kandidaten. De eerste stemronde duurde van 10 mei tot en met 18 mei. Via een 
speciale e-mailnieuwsbrief en via de CDA-website kregen de leden te horen welke twee 
kandidaten de meeste stemmen hadden gekregen. Indien er op 18 mei, na de eerste stemronde, 
al een winnaar zou zijn met meer dan 50% van de stemmen, dan zou er geen tweede stemronde 
volgen. Omdat Sybrand van Haersma Buma in de eerste ronde meer dan 50% van de stemmen 
behaalde, volgde er geen tweede stemronde. 
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Kandidatenlijst 

Naast de verkiezing van de lijsttrekker, heeft het partijbestuur op korte termijn een 
programmacommissie en een adviescommissie ingesteld, en de sollicitatie voor de 
kandidatenlijst van de Tweede Kamer opengesteld. De adviescommissie heeft alle sollicitaties die 
waren ontvangen voor de kandidatenlijst van de Tweede Kamer beoordeeld. Op basis van het 
advies van de adviescommissie heeft het dagelijks bestuur een concept-advieslijst opgesteld en 
aan het partijbestuur voorgelegd. De adviescommissie bestond uit:  
 
mw. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
mw. J. Beumer-Dorst 
P.J. Biesheuvel 
mw. M.E.M. Doorewaard 
mw. A. de Groot 
mw. A. van der Heiden 
mw. V.L.W.A Heijnen 
P.G.A.M. Hemels 
J.F. Huibers 
J.C. Jaakke 
G.H.P. Kerssies 
L.T.H. Litjens 
R. Ramcharan 
G.J. van Reenen 
A. Rodenboog 
mw. L.P. Schueler 
W.J. Tempel 
mw. M.M. Vogelaar 
K.W. Wawoe 
S.van Haersma Buma 
mw. G.R. Peetoom 
mw. R.A. Meines-Westra 
mw. H.A.M. Nauta-van Moorsel 
B.W. Troost.  
 
Op basis van de concept-advieslijst heeft het partijbestuur een definitieve advieslijst vastgesteld, 
welke ter stemming (samen met de groslijst) aan alle gemeentelijke afdelingen werd verzonden. 
Op basis van de uitkomst van de stemming door de afdelingen (door het invullen van de 
gewenste volgorde van de kandidaten op een gewaarmerkt stembiljet dat naar het CDA-bureau 
werd geretourneerd) is op 30 juni 2012 de definitieve kandidatenlijst openbaar gemaakt aan de 
leden. De uitslag werd daags hiervoor vastgesteld op het CDA-bureau door de 
onderzoekscommissie, die ten behoeve daarvan volgens de CDA reglementen was ingesteld 
door het partijbestuur. 
 
Programcommissie program 2012-2017 

Bij de samenstelling van de Programcommissie in april 2012 is bewust gekozen voor een breed 
samengestelde commissie, met nadruk op de vraagstukken die om een antwoord vragen, en die 
geworteld is in de samenleving. De commissie bestond uit mensen die ondermeer actief zijn in de 
zorg, bedrijfsleven (o.a. zelfstandig ondernemerschap), onderwijs, landbouw/duurzaamheid, 
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lokale volksvertegenwoordgers. Daarnaast ademende de commissie diversiteit; jong, oud, 
vrouwen, kleurrijken. De commissie bestond achtereenvolgens uit:  
 
P. Doop (voorzitter) 
H. Bruls (vice-voorzitter) 
J. Schinkelshoek 
J. Bakker 
H de Bruijn 
G. Dolsma 
M. Luyer 
P. Tielemans 
M. Rog 
J. van Velzen 
P. Arensman 
L. Geluk 
M. van Rij 
M. Maasdam 
L. Bovenberg (adviseur) 
R. Gradus (adviseur) 
R. Peetoom (adviseur)  
K. Hoentjen/ H. Tjalma (secretaris).  
 
De programcommissie is in totaal 6 keer voltallig bij elkaar geweest. Daarnaast hebben 
verschillende deelbijeenkomsten plaatsgevonden. Door de korte voorbereidingstijd heeft het 
gehele traject gecomprimeerd plaatsgevonden. 
Doel verkiezingsprogramma 
Een verkiezingsprogramma dient in ieder geval 2 doelen: 
1. Het werven van kiezers 
2. De basis vormen voor het politiek handelen van de Tweede Kamerfractie; het dient tevens als 
basis voor eventuele onderhanderlingen bij de kabinetsformatie.  
 
Om de eerste doelstelling te realiseren zijn maatschappelijke organisaties, leden en kiezers 
uitgenodigd om hun input te leveren. Ook aan de gelieerde organisaties en netwerken (o.a. 
jongeren, vrouwen, basisgroep, ouderen, kleurrijk) is inbreng gevraagd. Hiervoor werd een 
speciaal e-mailadres geopend. De programcomissie heeft aan iedereen, burgers en 
(maatschappelijke) organisaties om concrete suggesties gevraagd. Dat heeft veel bruikbare 
ideeën en gedachten opgeleverd. De tijd om het programma te schrijven was te kort om grote 
regionale debatbijeenkomsten te organiseren. De leden van de programcommissie hebben in 
plaats daarvan met verschillende organisaties en leden (telefonisch) gesproken.  
Op 1 juni werd het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd en aan de afdelingen/leden 
beschikbaar gesteld. Alle binnengekomen amendementen werden op voorstel door de 
programmacommissie door het partijbestuur voorzien van een preadvies. 
 
Vaststellen verkiezingsprogramma 
Op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni vond het verkiezingscongres plaats. Vrijdagmiddag en  
-avond stonden volledig in het teken van de behandeling van de amendementen op het 
verkiezingsprogramma. In totaal zijn in korte tijd door de afdelingen en organisaties van het CDA 
meer dan 1400 amendementen ingediend op het conceptprogramma. De amendementen werden 
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in deelsessies behandeld. Vrijdagochtend werd gestart met een briefing over de procedures aan 
de voorzitters, programleden en secretarissen. Na afloop van de vrijdagmiddag en -avond werd 
een overzicht gemaakt van de door de leden aangenomen en afgewezen afmendenten. De 
amendementen zonder tweederde meerderheid werden doorgeleid en kwamen plenair terug op 
zaterdag. Daarna werd het verkiezingsprogramma “Iedereen” door het congres vastgesteld. 
 
Op het verkiezingscongres van 30 juni 2012 is door het partijbestuur nog een verzoek conform 
artikel 11.4 van het Reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling van de verkiezing 
van de leden van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement gedaan, om 
de volgorde op de reeds vastgestelde kandidatenlijst te wijzigen. Dit voorstel werd goedgekeurd 
door het partijcongres en had te maken met het plotselinge wegvallen van mw. Blanksma als 
kandidaat, door haar voordracht als burgemeester van Helmond. Dat gebeurde tijdens het proces 
van de stemmingen door de gemeentelijke afdelingen. 
 

2.7. Gesprekken met maatschappelijke organisaties  

Professor Steenkamp Lezing. Het dagelijks bestuur heeft in april 2007 besloten een netwerk 
evenement voor maatschappelijke organisaties, waaronder mogelijke steunzenders, te 
organiseren. Als aanleiding van een dergelijk evenement is de ‘verjaardag’ van de partij op 11 
oktober. Gezien de verbondenheid van de heer Steenkamp aan de oprichting van het CDA op 11 
oktober 1980 is besloten om het evenement de naam Professor Steenkamp Lezing mee te 
geven. In het jaar 2012 heeft de Professor Steenkamplezing geen doorgang gevonden in 
verband met de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. De gesprekken met 
maatschappelijke organisaties stonden voornamelijk in het teken van kennismaking met de 
partijvoorzitter en de landelijke verkiezingen.  
 

2.8. Commissies en werkgroepen na ‘Verder na de klap’ 

 
De Evaluatiecommissie Frissen heeft eind 2010 haar eindrapport gepresenteerd. In dit rapport 
werd een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De partij heeft de drie 
hoofdcategorieen, cultuur, inhoud en structuur van de aanbevelingen als leidraad gebruikt voor 
het instellen van de commissie “Nieuwe woorden, nieuwe beelden”, het Strategisch Beraad en de 
werkgroep Organisatie. 
 
Commissie Geel – Nieuwe woorden, nieuwe beelden  

De commissie is in mei 2011 van start gegaan met haar werkzaamheden. Deze commissie heeft 
op basis van ledenbijeenkomsten, literatuur, gesprekken met opinieleiders, wetenschappers en 
theologen gewerkt aan een eigentijdse hertaling van de uitgangspunten van het CDA. Een 
tussenrapportage is gepresenteerd op het najaarscongres van 2011. De commissie heeft op het 
bijzonder nieuwjaarscongres van het CDA op 21 januari 2012 haar eindrapport en DVD 
gespresenteerd. 
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De commissie bestond uit:  
 
J. Geel (voorzitter) 
J. Alting von Geusau 
T. Brinkel 
G. Buijs 
H. Hagoort 
M. Martens 
S. van den Nieuwenhof 
S. Sahin 
P. Schenderling  
R. van Zwieten.  
 
Het ambtelijk secretariaat van de commissie was in handen van K. Hoentjen. 
 
Strategisch beraad 
Een van die factoren wordt in het evaluatierapport van de Commissie Frissen als volgt verwoord: 
“Op basis van het Program van Uitgangspunten moet worden gewerkt aan een nieuwe 
christendemocratische koers en inhoud. Het CDA moet een krachtig geluid laten horen, voorbij 
de verouderde analyse van de tegenstelling links-rechts.”  En in het evaluatierapport van het 
CDJA “De toekomst van de christen-democratie in Nederland” wordt een analyse geboden van 
de huidige samenleving en de noodzakelijke/ mogelijke reactie van de partij op de nieuwe 
ontwikkelingen. Ook een aantal resoluties, welke in het laatstgehouden Congres werden 
ingediend en besproken, onderschrijven de noodzaak tot de formulering van een nieuwe koers. 
Het strategisch beraad is in juni 2011 geïnstalleerd en in september 2011 gestart met haar 
werkzaamheden. De taakopdracht van het Beraad luidt: “Met inachtneming van de 
aanbevelingen welke zijn gedaan in de evaluatierapporten en met kennisname van het Program 
van Uitgangspunten, de betreffende resoluties en andere partijrapporten over dit onderwerp, 
heeft het Beraad de taak om een aanzet te formuleren voor een nieuwe koers voor de 
(Nederlandse) christendemocratie voor de komende 10 à 15 jaar, Agenda 2025. Op het 
najaarscongres heeft de voorzitter van het strategisch beraad de eerste lijnen geschetst van de 
nieuwe koers voor het CDA. Deze is tijdens een deelsessie voorgelegd aan de leden. Elk lid van 
het strategisch beraad heeft met 25 individuen (CDA-ers en niet CDAers) gesproken over de 
samenleving; de uitdagingen en kansen. Het beraad heeft op het bijzonder Nieuwjaarscongres 
van het CDA op 21 januari 2012 de nieuwe koers gepresenteerd in het rapport Kiezen & 

Verbinden. De afdelingen hebben volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in hun afdeling 
hierover te discussiëren. In totaal hebben leden van het Strategisch Beraad op meer dan 200 
momenten een bijdrage geleverd aan de discussie in de afdelingen. Op het verkiezingscongres in 
juni is de tekst van Kiezen & Verbinden plus de aanbevelingen van de discussie in de afdelingen 
als bijlage II door het congres vastgesteld.  
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Het beraad bestond uit:  
 
mr. A.J. de Geus (voorzitter),  
ing. M. Amhaouch 
mr. drs. J. Bakker-Klein 
drs. J.A.M.J. van den Berg-Jansen 
prof.dr. A.L. Bovenberg 
prof. mr. dr. J.A. de Bruijn 
G. Dolsma 
drs. M.J. Fraanje 
mr. L.K. Geluk 
M.J.H. de Groot 
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
drs. T. Koster 
J.A.H. Melis 
drs. J.M.H. Mourits 
mr. dr. J.E. Nijman 
prof. dr. G.J.E.M. Sanders 
prof. dr. L.E.C. van der Sluis 
mr. W. Smid 
drs. A. Tonca 
J.J.W. van Velzen 
drs. J.G. de Vries 
drs. M.E. Winkelman.  
 
Adviseurs aan het beraad waren:  
 
drs. E.J. van Asselt (WI) 
mr. drs. L.C. Brinkman (Eerste Kamer) 
mr. ing. W.G.J.M. van de Camp (Europees Parlement) 
prof. dr. R.H.J.M. Gradus (WI) 
mr. S. van Haersma-Buma (Tweede Kamer) 
drs. J.S.J. Hillen (Minister van Defensie) 
drs. R.G. Peetoom (partijvoorzitter).  
 
De ambtelijke ondersteuning vanuit het partijbureau werd verzorgd door drs. E.C. Hoentjen en 
drs. J.A.W.C. Janssens. 
 
Werkgroep organisatie 
De werkgroep organisatie heeft op het Nieuwjaarscongres in 21 januari 2012 haar bevindingen 
gepresenteerd.  
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De werkgroep bestond uit de volgende leden: 
 
Prof. Dr. Theo Camps 
Mw. drs. Rixt Meines 
Dr. Lucas Meijs 
 
De ondersteuning van deze werkgroep werd verzorgd door mw. drs. Ellen Nauta-van Moorsel, 
directeur partijbureau. 
 

2.9. Werkgroep CDA & Islam 

Op het CDA oktobercongres in 2010 is een resolutie aangenomen die de partij opdroeg een 
onderzoek uit te voeren en een partijbrede discussie te starten over de plaats en rol van moslims 
in de Nederlandse samenleving en het CDA in het bijzonder. In navolging van deze resolutie 
heeft het partijbestuur in het najaar van 2011 een commissie samengesteld met islamitische en 
niet-islamitische leden. Deze commissie heeft het Rapport Gedeelde Waarden geschreven dat in 
het voorjaar van 2013 aan de afdelingen ter discussie wordt gezonden.  
 
De commissie bestaat uit:   
 
B.R. Bot (voorzitter) 
M. Ajouaou 
J.L. Burggraaf 
L.K. van Os 
S. Şahin 
A. Taskan 
H.M. Vroom 
R.G. Westerlaken-Loos 
A.J.O. Wijbenga 
T. Yazir 
M. Çetin 
 
De commissie werd vanuit het partijbureau ondersteund door K. Hoentjen. 
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3. Buitenland 
 
Het Internationaal werk van de Partij in 2012 bestond uit vier onderdelen, te weten de Commissie 
Buitenland, samenwerking binnen de Europese Volks Partij, internationale contacten en de 
Eduardo Frei Stichting. 

3.1. Commissie Buitenland 

Onder leiding van de nieuwe voorzitter van de Commissie Buitenland, dhr. Frissen, is de 
commissie in 2012 vier keer bijeengekomen. In elke vergadering stond één specifiek thema 
centraal. Eén vergadering daarbij was gewijd aan het verkiezingsprogramma. De laatste 
vergadering was vormgegeven als een thema-avond over Duitsland. Met sprekers van de Duitse 
ambassade, het Duitsland Instituut uit Amsterdam en de Konrad Adenauer Stiftung is voor CDA-
leden een avond georganiseerd over de economische ontwikkeling in Duitsland en de 
Energiewende, het energiebeleid van de Duitse regering. Eén van de conclusies was om meer 
werk te maken van grensoverschrijdende samenwerking en oplossingen zoeken voor praktische 
problemen die burgers ondervinden. 
 
Los van de vergaderingen is de commissie met een advies gekomen over het Midden-Oosten 
conflict. Hiervoor zijn gedurende het jaar tal van gesprekken gevoerd. In 2013 zal dit een vervolg 
krijgen. 
 
Daarnaast is een tweetal conferenties georganiseerd. In mei is een ronde tafel conferentie 
gehouden over ontwikkelingssamenwerking. De toekomst en de financiën van 
ontwikkelingssamenwerking stond hierbij centraal. Aan de conferentie namen tal van 
maatschappelijke organisaties deel. Daarnaast is in september de jaarlijkse Norbert 
Schmelzerlezing gehouden, met als spreker voormalig voorzitter van het Europees Parlement 
dr. Pöttering.  
 
Onder de Commissie Buitenland valt één vaste werkgroep, de werkgroep Europa. Deze 
werkgroep is in 2012 zeer actief geweest met het stimuleren van het debat over Europa onder 
leden. Dit is gebeurd door het aanjagen van provinciale Europa werkgroepen en het starten met 
het schrijven van een nieuw Europamanifest voor het CDA. Dit manifest is in 2012 in concept 
afgerond. De werkgroep Europa heeft haar horizon gericht op de Europese  Parlements-
verkiezingen van 2014. 

3.2. Activiteiten Europese Volks Partij 

In 2012 is actief deelgenomen aan activiteiten binnen de Europese Volkspartij (EVP). Dit betrof 
veelvuldige deelname aan de vaste werkgroepen “politieke actualiteit”, “economie en 
welvaartsstaat”, “uitbreiding” en “campagne”. De meeste bijeenkomsten vonden plaats in Brussel, 
een enkele elders in Europa.  
 
Onder leiding van een CDA’er is het nieuwe EVP basisprogramma tot stand gekomen en 
vastgesteld op het EVP-congres in Boekarest. Dit basisprogramma vervangt het vorige 
programma dat bijna twintig jaar dienst heeft gedaan. Daarmee is het een belangrijk programma 
voor de toekomst. 
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3.3. Internationale Contacten 

In 2012 waren de contacten met het Duitse CDU nauw en veelvuldig. Deze contacten waren op 
individueel niveau door bijdrages aan publicaties, op regionaal niveau in de grensregio’s en op 
nationaal niveau door delegaties die deelnamen aan congressen in Duitsland en omgekeerd in 
Nederland. De contacten zijn als ronduit goed te omschrijven. Tevens is een studieweekend 
gehouden in Limburg waar gesproken werd over de stand van de christendemocratie, 
grotestedenbeleid en de Europese financiële crisis.  
Veelvuldige contacten zijn daarnaast geweest met het Belgische CD&V. Dit waren voornamelijk 
bilaterale contacten op voorzitters- of parlementair niveau.  
Via de EVP en via de Eduardo Frei Stichting van het CDA zijn contacten onderhouden met 
zusterpartijen elders in Europa.  
 

3.4. Eduardo Frei Stichting 

De Eduardo Frei Stichting is met behulp van het Matra Politieke Partijenprogramma in de 
Arabische regio van start gegaan met activiteiten. In eerste instantie zijn bezoeken en trainingen 
in Jordanië, Tunesië en Marokko gehouden. Een multipartijendelegatie uit Egypte is in Nederland 
ontvangen. Deelnemers uit het vijfde en laatste land, Libië, waren betrokken bij een training in 
Tunesië. De stichting zal zich in de Arabische regio vooral eerst richten op vrouwelijke 
parlementariërs en lokaal bestuur. 
 
Daarnaast is het programma met activiteiten in Oost-Europa, de Balkan en de Zuid-Caucasus 
doorgegaan conform eerdere jaren. Met name in deze landen speelt een aantal zorgwekkende 
democratische ontwikkelingen. Vanuit de internationale gemeenschap wordt met gemengde 
gevoelens gekeken naar de nieuwe regeringspartij in Georgië en de wijze waarop zij omgaat met 
enkele democratische principes. In Oekraïne zit Yulia Timoshenko onder een almaar stijgende 
lijst aanklachten in de gevangenis en in Wit-Rusland is een aantal oppositieleden nog steeds 
gevangen. Dit geeft de noodzaak van het werk voor democratisering nog steeds aan. Voor een 
uitgebreider verslag van de activiteiten van de EFS verwijzen wij naar het jaarverslag van de 
EFS. 
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II. Sector Communicatie 
 

De sector Communicatie van het CDA is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit het CDA 
Partijbureau en landelijk bestuur richting leden, potentiële leden, media en relaties. De sector 
ondersteunt tevens het Partijbestuur en Dagelijks Bestuur op het gebied van woordvoering, 
speechschrijven en communicatieadvies. 
 
In 2012 hebben zich verschillende personele wijzigingen binnen het team voorgedaan: 
 
• Stagiair Loek Tielemans is vanwege de extra campagne en het DIGI-13 project  aangesteld 

als tijdelijke medewerker social media en communicatie (fulltime). 
• Mirella Roor (vormgeving) is langdurig ziek geweest en was daardoor slechts beperkt 

inzetbaar. Zij is vervangen door Hanneke van Os (op inhuurbasis). 
• Voor de duur van de TK-campagne is Hubert Mackus ingehuurd om de TK-kandidaten te 

begeleiden en heeft Dirk-Sierd de Vries op stagebasis apps ontwikkeld binnen het 
campagneteam. 

• Mede naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen is binnen het team een 
verandertraject ingezet (Plan Einstein). Dit traject voorziet in een meer extern gerichte focus 
van de werkzaamheden, een verandering en professionalisering van de manier van werken, 
als ook in een herschikking van taken. Dit heeft geleid tot het vervallen van de 
ondersteunende functie en daarmee het vertrek van Inez de Vries per eind december 2012. 

 
Sectorleiding 

De leiding van de sector Communicatie was in 2012 in handen van Hans Janssens, hoofd 
Communicatie en Nelleke Weltevrede plv. hoofd Communicatie. 
Naast het managen van de sector bestond hun taak uit het adviseren van het dagelijks bestuur 
en het partijbestuur over communicatie- en campagne aangelegenheden en woordvoering 
namens de partij. 
 
Het sectorhoofd was tevens adviseur van het overleg met de politiek-assistenten van de 
bewindslieden, met name om de communicatie van de CDA-bewindslieden aangaande de partij 
af te stemmen met die van het partijbureau. Ook was het sectorhoofd adviserend lid van het 
Strategisch Beraad en de commissie Geel en als adviseur betrokken bij de programcommissie.  
 
Resultaatgebieden 

De sector Communicatie heeft een aantal resultaatgebieden (in willekeurige volgorde): 
1. Strategie en reputatiemanagement 
2. Evenementen 
3. Ledenwerving 
4. Publieksvoorlichting 
5. Persvoorlichting 
6. Redactie 
7. Internet 
8. Permanente campagne en verkiezingen 

 



 

 
CDA Jaarverslag 2012  31 

1.  Strategie en reputatiemanagement 

Het jaar 2012 was een politiek roerig jaar met twee gezichten. Voor de val van het kabinet Rutte I 
was de partij volop bezig met de herpositionering via de Commissie Geel en het Strategisch 
Beraad. Vooral dit laatste rapport zorgde voor een nieuw elan en volop constructieve discussie 
binnen de partij. Na de val van het kabinet stond de rest van het jaar primair in het teken van de 
voorbereiding op de verkiezingen, de campagne en de uitslag. 
 
Herpositionering 

Het bijzondere congres van januari 2012 in Maarssen stond geheel in het teken van de 
herpositionering van het CDA. Na de verkiezingsnederlaag in 2010 en het evaluatierapport van 
de commissie Frissen, waren twee commissies aan het werk gezet om te werken aan het nieuwe 
verhaal van het CDA. De commissie Geel gaf de uitgangspunten van de partij een actuele lading; 
het strategisch beraad legde een koers neer voor de komende tien tot vijftien jaar. 
 
De bedoeling was dat het rapport van het strategisch beraad in de afdelingen zou worden 
besproken, om vervolgens op het voorjaarscongres te worden vastgesteld. Dit proces ging 
voortvarend van start. In het land zijn meer dan honderd bijeenkomsten georganiseerd, waar 
CDA leden zich over het rapport hebben uitgesproken. Dit proces werd echter onderbroken na 
het vastlopen van de onderhandelingen in het Catshuis en de aankondiging van nieuwe 
verkiezingen in september. Sneller dan beoogd werd het rapport daarmee de grondslag voor een 
nieuw verkiezingsprogramma. 
 
Verkiezingen en campagne 

De aankondiging van de vervroegde verkiezingen leidde tot een abrupte focuswisseling: een 
omschakeling van de strategische herpositionering naar de campagnemodus. Het betekent ook 
een herijking van de lopende trajecten. Een aantal strategische projecten werd tijdelijk stilgezet 
(oa Team1415, de webapp, vernieuwde webwinkel); een aantal andere projecten vergden juist 
een aanzienlijke versnelling (digi13, vernieuwing huisstijl). 
 
In de aanloop naar de campagne heeft de partij veel baat gehad bij de overwegend positieve 
aandacht voor de lijsttrekkersverkiezingen. In een uitstekende samenwerking met een viertal 
provinciale en lokale afdelingen werd in korte tijd een debatcyclus opgezet, waarvoor veel 
belangstelling was van zowel leden als journalisten. 
 
Tegelijk werd met gebruikmaking van de ervaringen en evaluaties van eerdere campagnes in 
hoog tempo een campagneorganisatie ingericht. Vooruitlopend op de benoeming van de 
campagneleider vervulde de sector communicatie daarbij de rol van kwartiermaker. 
 
Uit eigen onderzoek was duidelijk dat de uitgangspositie voor de campagne niet gunstig was. Het 
CDA had een onrustige periode achter de rug, een verzwakt profiel op inhoudelijke thema's en 
stond in de peilingen structureel laag. Met een nieuwe lijsttrekker en veel nieuwe kandidaten op 
de lijst, was de inzet voor de campagne om het CDA aan de man te brengen op drie herkenbare 
thema's: werk, gezin en samenleving. Om de meerwaarde van de partij ten opzichte van de 
directe concurrenten duidelijk te maken werd ingezet op de noodzaak van een stabiele 
middenpartij en de aandacht voor de immateriële agenda. Meer dan voorheen was een 
offensieve campagne nodig om de partij onder de aandacht van de kiezer te brengen. 
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Nasleep 

De uitslag van de verkiezingen was teleurstellend, maar gegeven de situatie niet onverwacht. 
Een duurzaam herstel van vertrouwen van de kiezer en een overtuigend antwoord op de drie O's 
van de commissie Rombouts vergen meer tijd dan in het korte tijdsbestek van de campagne was 
gegeven. Daarvoor is in 2012 een basis gelegd, waarop in de komende periode moet worden 
voortgebouwd 
 
 
2.   Evenementen 

Het resultaatgebied evenementen betreft grote- en kleinschalige partijbijeenkomsten en 
ondersteunende evenementen bij de (permanente) campagne. 
 
In 2012 werden de volgende evenementen georganiseerd: 
 
2.1 Nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdag 21 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in De Fabrique in Maarssen. 
Deze nieuwjaarsreceptie was omgedoopt naar een bijzonder congres, waarin de rapporten van 
het Strategisch Beraad, de werkgroep Organisatie en de commissie nieuwe woorden, nieuwe 
beelden (commissie Geel) centraal stonden. 
Tevens werd afscheid genomen van Jeroen van Velzen (CDJA), Hans Janssen (Noord-Brabant), 
Dieudonné Akkermans (Limburg), Herman Kaiser (Gelderland), Tony de Bos (Zuid-Holland) en 
Minister Piet Hein Donner. Liesbeth Spies werd als opvolger van Piet Hein Donner als minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties welkom geheten. 
Tevens werd het eerste exemplaar van de Frans Woltersprijs uitgereikt door Pieter Jan 
Biesheuvel aan Fred Beekers van Van Harte Resto. 
Aansluitend vond de nieuwjaarsreceptie plaats. 
 
2.2 Verkiezing Lijsttrekker 
Na de val van het kabinet in april 2012 moest er voor de verkiezingen van 12 september 2012 
een nieuwe lijsttrekker voor het CDA gekozen worden. 
Dit werd een partijbureaubreed traject, waarin de sector communicatie tot taak had om de 
evenementen te organiseren, de communicatie rondom het traject te stroomlijnen en het hele 
stemtraject en het tijdpad te coördineren. 
 
De 6 kandidaten waren: 
Henk Bleker 
Sybrand Buma 
Mona Keijzer 
Liesbeth Spies 
Madeleine van Toorenburg 
Marcel Wintels 
 
Tussen 7 mei en 16 mei zijn in uitstekende samenwerking met de lokale en provinciale afdelingen   
4 debatten georganiseerd met de 6 kandidaten. 
 
Maandag 7 mei Laurenskerk in Rotterdam 

Woensdag 9 mei  Martiniplaza in Groningen 

Vrijdag 11 mei  tijdens het CDJA Congres, Theater Hotel Figi in Zeist 
Woensdag 16 mei Podium Bloos in Breda 
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Alle leden met stemrecht (op 1 februari 2012 de contributie voor 2011 betaald hebben en op 10 
mei 2012 minimaal 8 weken lid zijn (voor 15 maart 2012)) konden telefonisch of digitaal hun stem 
uitbrengen. 
 
In eerste instantie werden er twee stemrondes vastgesteld. Ronde één liep van 10 mei tot 18 mei 
2012, 12.00 uur. 
De tweede ronde zou lopen van 22 mei tot 1 juni 12.00 uur, mits er in de eerste ronde geen 
enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen zou hebben gehaald. 
 
Uitslag stemming 

Op 18 mei 2012, 12.00 uur werd de eerste stemronde gesloten. Om 13.00 uur was de uitslag 
bekend: 
 
Henk Bleker      7,3 % 
Sybrand Buma    51,4 % 
Mona Keijzer    26,4 % 
Liesbeth Spies      3,7 % 
Madeleine van Toorenburg    1,7 % 
Marcel Wintels      9,5 % 
 
Omdat Sybrand Buma in de eerste ronde meer dan 50% van de stemmen heeft gehaald, is hij 
daarmee na één ronde tot lijsttrekker gekozen.Een tweede ronde was daarom niet nodig. Tijdens 

het Verkiezingscongres van 29 en 30 juni 2012 in Maarssen werd zijn verkiezing officieel bekrachtigd. 

 
2.3 Verkiezingscongres 29 en 30 juni 2012 
In verband met de val van het kabinet verviel het eerder geplande partijcongres van 2 juni 2012 
en vond er een tweedaags verkiezingscongres plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni. 
Het verkiezingscongres vond plaats in De Fabrique in Maarssen. 
Op vrijdagmiddag- en avond stond de behandeling van de amendementen die binnengekomen 
waren op het concept-verkiezingsprogramma op de agenda. In 8 verschillende deelsessies kon 
men discussiëren en stemmen over de ingediende amendenten. 
Op zaterdagmorgen werden de overgebleven amendementen die vrijdag niet met 2/3 
meerderheid waren aangenomen besproken, werd het verkiezingsprogram vervolgens 
vastgesteld en werd de kandidatenlijst vastgesteld. 
 
Nieuw was de aanwezigheid van een grote groep jongeren, verenigd in de G500. Deze groep 
was in april 2012 opgericht en vond dat de politieke partijen moesten verjongen. Degenen die 
tijdig lid waren geworden hadden toegang en stemrecht tijdens het Partijcongres. 
 
2.4 Partijcongres 27 oktober 2012 
Op zaterdag 27 oktober vond het najaarspartijcognres plaats in De Doelen in Rotterdam. 
In de ochtend kwamen aan de orde het huishoudelijk deel, de plenaire behandeling van de 
resoluties en de evaluatie van de Tweede Kamer Verkiezingen 2012, zowel plenair uiteengezet 
door commissievoorzitter Ton Rombouts als in deelsessies. 
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Direct na de lunch kon men de volgende deelsessies bezoeken: 
 

• Gemeenteraadsverkiezingen 2014: de voorbereidingen 
• Actuele politiek 
• Verkenningen Europamanifest 
• Rapport “Gedeelde waarden” van de werkgroep CDA & Islam 
• Nieuwe website voor gemeentelijke afdelingen 
• Duurzaamheidsberaad: aandacht voor duurzaamheid in 

model-gemeenteraadsprogram GR2014 

Na de deelsessies werd het Partijcongres afgerond met het politiek middagdeel met o.m. het in 
memoriam (waarbij Alphons Dölle en Gerrit Gerritse herdacht werden), het meditatief moment 
(verzorgd door Martijn van Helvert), speeches van Ruth Peetoom en Sybrand Buma en het 
afscheid van de Tweede Kamerleden, die door de verkiezingen van 12 september 2012 niet meer 
terugkeerden naar de Tweede Kamer. 
 
2.5 Eindejaarsbillboards 

In het kader van de permanente campagne werd eind 2012 een eindejaarsbillboard ontwikkeld, 
met een nieuwjaarsgroet erop. Nieuw waren dit jaar de stoffen doeken, die meerdere malen 
bruikbaar zijn. In totaal werden er ruim 500 exemplaren weggezet. 
 
3. Ledenwerving en ledenbinding 

 
3.1 Ledenwerving 

Het jaar 2012 is voor ledenwerving geen makkelijk jaar geweest. In het jaar 2012 hebben we 
2087 nieuwe leden geworven, waarbij een deel lid geworden is vanwege de G500-actie. 
 
In 2012 is het 50 actiepunten-ledenwerfplan verder uitgevoerd.  Eén van de actiepunten van het 
ledenwerfplan was de (lokale) open dag v.d. politiek/dag v.d. democratie. Deze dag is een jaar 
uitgesteld omdat in 2012 de Tweede Kamerverkiezingen drie dagen voor de dag v.d. democratie 
plaatsvonden en er weinig animo verwacht werd. De voorbereiding voor 2013 is in samenwerking 
met ProDemos volop doorgegaan. 
 
In februari is KVD, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in reframing, begonnen met een 
onderzoek naar ledenwerving en de betekenis van het lidmaatschap. In oktober is het definitieve 
eindrapport verschenen met daarin verschillende aanbevelingen voor politieke betrokkenheid in 
de toekomst. 
 
3.2 Acties 

In april is de lid-werft-lid-actie van start gegaan. De actie leverde wisselende reacties op, ook 
onder de eigen CDA leden.  Uiteindelijk heeft de actie twee prijswinnaars opgeleverd: één met 6 
nieuwe leden en één met 7 nieuwe leden. Beide prijswinnaars zijn uitgenodigd voor een dagje 
Den Haag samen met hun nieuwe leden. 
 
In juni is een belteam van het CNV ingeschakeld om de sympathisanten van 2011 te bellen. Het 
CNV heeft een eigen belteam in dienst en zij bellen tegen kostprijs voor het CDA. Het belteam 
heeft goede resultaten gehaald. Van de sympathisanten heeft 53% aangegeven lid/proeflid te 
willen worden.  
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In september is gestart met het bellen van oud-leden die in 2012 hun lidmaatschap opgezegd 
hebben vanwege de samenwerking met de PVV.   
 
In augustus is dit jaar de gratis lidmaatschapsactie gestart. Dat was eerder dan normaal vanwege 
de Tweede Kamerverkiezingen. Een gratis lidmaatschap is een laagdrempelige vorm van 
lidmaatschap om tijdens de campagne mee op pad te gaan. Belangstellenden kregen de 
mogelijkheid om tot 1 april 2013 gratis kennis te maken met het CDA. Tijdens de campagne is 
hier een actie aan gekoppeld waarbij de 5 afdelingen met de meeste nieuw geworven leden 
tijdens de campagne €200,00 voor hun afdeling konden winnen. 
 
In oktober is een actie met het CDJA gestart. De actie kinderen-kleinkinderen hield in dat 
vaders/moeders en opa’s/oma’s hun kinderen/kleinkinderen konden verrassen met een 
informatiepakket of een lidmaatschap van het CDJA/CDA. 
 
In november is een nieuwe algemene folder gemaakt met daarin een overzicht van de 
verschillende soorten lidmaatschappen.  
 

4. Publieksvoorlichting 

 

4.1 Zendtijd Politieke Partijen 

Eén van de kernactiviteiten van de pers-/publieksvoorlichting is de verzorging van de Zendtijd 
voor  Politieke Partijen (ZPP). 
 
Radio 

Het CDA verzorgt per jaar 20 radio-uitzendingen in het kader van Zendtijd Politieke partijen. De 
uitzendingen worden uitgezonden op Radio 5 op zaterdagavond. 
De uitzendingen staan altijd in het teken van de politieke actualiteit. Door de lengte van de 
uitzending is het mogelijk om dieper op een actueel onderwerp in te gaan. Hiervoor benaderen 
we ministers, staatssecretarissen, Kamerleden en Europarlementariërs. 
 
Er is in 2012 bekeken of er meer samenhang kan komen in de uitzending door nauwere 
samenwerking met andere politieke partijen. Tot nu toe heeft dat nog niet tot concrete resultaten 
geleid. In 2013 gaat het overleg verder. 
 

Televisie 

In 2012 is met behulp van een professioneel productiebureau een ZPP filmpje gemaakt, in twee 
versies. De eerste versie is voorafgaande aan de verkiezingsdatum vertoond, na lancering op het  
verkiezingscongres. De tweede, iets aangepaste versie, is na de verkiezingsdatum vertoond via 
ZPP. 
Naast zendtijd via ZPP, is er tijdens de campagne ook STER reclame tijd ingekocht voor een kort 
filmpje (20sec) waarin lijsttrekker Sybrand Buma zijn 'brief aan de kiezer' aankondigde. 
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5. Persvoorlichting 
 
5.1 Algemeen 
Op 20 januari presenteerde het Strategisch Beraad, onder leiding van Aart-Jan de Geus, haar 
rapport ‘Kiezen en Verbinden’ tijdens een drukbezochte persconferentie op het partijbureau. Met 
dit rapport kwam er veel positieve aandacht in de media voor het CDA. De woordvoerders 
hebben met name Aart-Jan hierin bijgestaan, er was afgesproken dat hij de spreekbuis was 
richting de pers. Ook de presentatie op het partijcongres in Maarssen leidde tot veel positieve 
publiciteit. 
 
Na de val van het kabinet waren de ogen weer gericht op de partij, vanwege de 
leiderschapsvraag en de campagnevoorbereidingen. Snel na de val is de lijsttrekkersverkiezing 
aangekondigd, via een goed bezochte persconferentie waarop de kandidaten werden 
gepresenteerd. Ook voor de debatten en de uiteindelijke uitslag van de lijsttrekkersverkiezing 
was veel belangstelling van de media. 
 
Daarna was er de woordvoering over de (totstandkoming van) het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst. Behalve het grote aantal amendementen waren er weinig bijzonderheden. 
Hiermee werd de start van de campagne ingeluid. Tijdens de campagne lag de woordvoering bij 
de campagneleider en de fractievoorzitter en hadden de woordvoerders van het partijbureau een 
andere rol. 
 
De woordvoering over het verkiezingsresultaat, het instellen van de commissie Rombouts en de 
uitkomsten van hun advies, is wel weer opgepakt door het partijbureau. 
 
5.2 Partijcongressen 
Traditioneel is de aandacht van de media voor de partijcongressen groot. De nieuwjaarsreceptie 
werd ‘geupgraded’ naar een bijzonder congres in het teken van het Strategisch Beraad en werd 
live uitgezonden op Politiek24. 
Het voorjaarscongres is vervallen vanwege een extra verkiezingscongres omdat het kabinet 
Rutte I viel. Dit congres viel samen met het congres van drie andere partijen en moest daarom 
vechten om de mediaaandacht. 
Op het najaarscongres kwam de commissie Rombouts met haar advies. Dit is goed geland in de 
media. 
 
5.3 Ondersteuning partijvoorzitter Peetoom  

Hans Janssens was eerste woordvoerder, Nelleke Weltevrede tweede woordvoerder. Ze hebben 
beiden Ruth Peetoom ondersteund in haar representatieve taken. 
 
5.4 Presentatie rapporten Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

Persvoorlichting begeleidde in communicatieopzicht ook dit jaar de presentatie van een aantal 
rapporten van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. De rapporten leidden regelmatig tot 
veel media-aandacht, ook in radio en televisieprogramma’s. 
In januari werd een rapport over infrastructuur gepresenteerd. In mei organiseerde het 
Wetenschappelijk Instituut en de partij gezamenlijk een symposium rondom het verschijnen van 
De canon van de christendemocratie.  
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6. Redactie  

De redactie is verantwoordelijk voor het ledenblad CDA.nl – het tijdschrift, de (eind)redactie van 
de overige CDA-uitgaven, het adviseren over middelen, de vormgeving en internet. 
 
6.1 CDA.nl – het tijdschrift 
In 2012 zijn er vier reguliere nummers van CDA.nl – het tijdschrift verschenen. Elk nummer heeft 
een omvang van 64 pagina’s. 
 
De redactie van CDA.nl wordt gevormd door het hoofd communicatie, die hoofdredacteur is, een 
eindredacteur, een grafisch vormgever, een vertegenwoordiger van de sector politiek-bestuur, 
een voorlichter van de Tweede Kamerfractie en een externe redactie die bestaat uit vrijwilligers. 
Een deel van de redacteuren levert regelmatig een bijdrage aan het tijdschrift, een ander deel 
niet of nauwelijks. Dit blijft een punt van zorg. 
 
Het derde nummer van 2012 was een campagnenummer. 
 
In de tweede helft van 2012 heeft het blad een restyling ondergaan. Ook is de vernieuwing van 
de bladformule ingezet. Beide ontwikkelingen gaan door in 2013. 
 
6.2 Teksten website 
Het hele jaar door is er content verzorgd voor de site www.cda.nl.  
 
6.3 Overige publicaties 

Hieronder een greep uit het overige werk van de redactie: 
 

• Materialen Tweede Kamerverkiezingen 
• Certificaten voor het SI 
• Diverse materialen voor het SI 
• Het ontwikkelen van formats voor het drukwerksysteem 
• Campagnematerialen 
• Congresartikelen 
• Contributiefolder 2012 
• Kerstkaart 
• Eindejaarsbillboard 
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7. Internet 

 
7.1 Internet  

De mogelijkheden op  het gebied van online en internet nemen steeds meer toe, als 
communicatieafdeling hebben wij ingespeeld op deze ontwikkeling door zelf ook te vernieuwen. 
Logischerwijs is er dan ook in 2012 gebruik gemaakt van meer en andere online mogelijkheden 
dan in 2011. Welke dit zijn komen hierna aan bod. 
 
DIGI13 & nieuwe website (Typo3) 
In februari 2012 is het DIGI13 project van start gegaan, een project bestaande uit twee fasen. In 
fase I stond de vraag centraal hoe het CDA er in 2013 digitaal voor zou moeten staan. Fase II 
volgde op dat advies en ging over de uitvoering van de aanbevelingen die hebben geleid tot een 
nieuwe website waarvan alle CDA-afdelingen gebruik kunnen maken. 
 
Er waren drie hoofdredenen voor de bouw van een nieuwe site: 
 

• Het Content Management Systeem (CMS) dat voorheen gebruikt werd, genaamd 
SmartObjects, bood te weinig mogelijkheden. Veel afdelingen hebben ons laten weten 
niet tevreden te zijn met SmartObjects. 

• Het toenmalige systeem was te duur. Elke aanpassing die gedaan moet worden kost de 
partij geld. Geld dat we beter op een andere manier kunnen besteden. 

• SmartObjects was niet toegesneden op de huidige stand van de techniek. 
 
Bij de bouw van de nieuwe website is gekozen voor een nieuwe leverancier, die werkt met 
Typo3. Dit is een zogenaamd “open source”-systeem. Dat houdt in dat de partij niet afhankelijk is 
van één leverancier en dat er wereldwijd snel ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen. 
Daarnaast biedt Typo3 veel mogelijkheden zodat zowel leden met veel online kennis als leden 
met weinig online kennis met dit systeem uit de voeten kunnen. De nieuwe site is in december 
2012 online gegaan. Dit betekent niet dat de site af is: aan de hand van updates wordt de nieuwe 
site ook in 2013 steeds aangepast zodat de functionaliteiten toenemen en de werking van de site 
verbetert. 
 
Waarom was het zo van belang dat de nieuwe site nog in 2012 online ging: 

• Om er zeker van te zijn dat we de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014 niet in de wielen rijden. Iedereen is dan al helemaal gewend aan de mogelijkheden 
van de nieuwe website. 

• Om te voorkomen dat we nog een heel jaar het te dure contract moeten verlengen. 
 
Omdat, met name tijdens de overgang naar Typo3, de leden hulp nodig hebben bij het gebruik 
van de website, is een groep met vrijwilligers opgesteld die de online kennis hebben om leden 
met vragen te hulp te schieten. Dit zijn de superwebmasters, zij zijn het eerste aanspreekpunt 
voor vragen uit het land. Tijdens de migratie zijn extra medewerkers ingezet voor de 
helpdeskfunctie. 
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Campagnewebsite 
Nadat bekend werd dat er een Tweede Kamerverkiezing voor de deur stond is geconcludeerd dat 
het toenmalige CMS, genaamd SmartObjects, te beperkt was om te gebruiken als 
campagnewebsite. Het toenmalige platform bood weinig mogelijkheden en focuste zich te weinig 
op de kiezers. Om die reden is besloten een nieuwe website te bouwen die zich richtte op de 
kiezer en voldeed aan al de door ons gestelde eisen. Op de campagnewebsite, een WordPress-
site die is gebouwd door het bedrijf Pronamic, speelde beeld een grote rol. Deze site, waarin veel 
nieuwe technieken zijn toegepast, kon op veel waardering rekenen. 
 
Social Media 
Steeds meer mensen in Nederland zijn actief op social media, vanzelfsprekend spelen social 
media dan ook een steeds grotere rol van betekenis en kunnen steeds meer mensen via deze 
media worden bereikt. Om die reden is besloten om meer hierop in te zetten. Dit heeft er 
bijvoorbeeld toe geleid dat de kanalen een vernieuwd, CDA-uiterlijk hebben gekregen, vaker 
worden gebruikt voor het verspreiden van informatie, er meer social media kanalen (Google+) 
worden gebruikt, het bereik van deze kanalen voor het CDA is toegenomen, de vragen die 
mensen in het land via social media stelden werden beantwoord (webcare) en social media 
werden gebruikt om te achterhalen wat er speelde onder het online publiek. Laatstgenoemde 
gebeurde met behulp van de online monitoring tool Coosto. Daarnaast is, met name in aanloop 
naar de Tweede Kamer verkiezingen, geadverteerd via Facebook en Google. 
 
Om het bereik van de informatie, die namens het CDA via social media werd verspreid, te 
vergroten is in 2012 een groep van CDA Ambassadeurs gevormd. Dit zijn CDA’ers die online 
actief zijn en bereid zijn om de partij te steunen. Regelmatig ontvingen zij een email met het 
verzoek om informatie verder te verspreiden onder hun eigen netwerk. Deze groep is in stand 
gebleven en in 2013 zal getracht worden deze groep te vergroten. 
 
Infographics 
Vanaf eind 2012 is geëxperimenteerd met het werken met infographics. Een infographic is een 
grafische weergave van informatie. Het voordeel hiervan is dat iemand die een (goede) 
infographic ziet geen lap tekst hoeft te lezen, maar de boodschap snel en eenvoudig uit de 
afbeelding op kan maken. Vanwege het positieve resultaat dat de eerste infographic behaalde is 
destijds besloten om deze vorm van communiceren vaker toe te passen. In 2012 zijn er een 
aantal infographics ingezet, bijvoorbeeld rondom de online acties #gezinindemin en 
#voorkomHIGHschool. 
 
Apps 
In aanloop naar de verkiezingen op 12 september 2012 zijn een aantal online apps gebouwd en 
gepromoot. Het voordeel van deze apps was dat mensen deze dagelijks, of indien gewenst 
vaker, met een tablet en/of smartphone eenvoudig en snel konden bezoeken. De apps werden 
verzameld in het CDA-lab. Een voorbeeld van een dergelijke app was CDA-update, een webapp 
waarin alle tweets van de kandidaat Kamerleden en @CDAvandaag werden verzameld en op 
een prettige manier werder weergegeven. 
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Onderstaande lijst van producten is in 2012 geleverd door de medewerkers online. 
 

• Nieuwe online huisstijl t.b.v. Tweede Kamer verkiezingen 

• Nieuwe website voor afdelingen (Typo3) 
• Groep met superwebmasters is opgezet 
• Algemeen onderhoud aan website CDA 

• Onderzoek naar wensen van verschillende afdelingen m.b.t. online (DIGI13, fase I) 
• Nieuwe campagnewebsite (WordPress) 
• CDA-lab (verzameling van apps) 
• Infographics 
• Inzet op webcare 

• Upgrade van de social media kanalen en intensievere inzet (Facebook, Twitter, 
LinkedIn) 

• Gebruik van nieuwe social media kanalen (Google+) 
• Inzet van Facebook ads en Google adwords 
• Online monitoring (Coosto) 
• Groep met online ambassadeurs is opgezet 

Na de verkiezingen is het contract van Loek Tielemans met een half jaar verlengd. Hij maakte in 
2012 onderdeel uit van het team dat zich bezig hield met de online activiteiten. 
 
Webapp 
In 2012 is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een webapplicatie (‘Webapp’). De 
Webapp is de digitale cockpit voor lokale CDA afdelingen. Doel van de internetapplicatie is om in 
stappen de dienstverlening aan afdelingen gedigitaliseerd aan te bieden. Daarbij kan de 
applicatie ingezet worden om direct met afdelingen te communiceren, informatie over leden te 
verrijken en provinciale en de landelijke afdeling beter inzicht te geven in de staat van de 
vereniging. Hierbij is het uitgangspunt: van bestaande gegevens, informatie maken door een 
geïntegreerde manier van presenteren. Dit moet het inzicht van afdelingen in hun ledenbestand 
vergroten. De verwachting is dat dit positieve effecten geeft op het gebied van administratie, 
campagne, HRM en organisatorisch functioneren. 
 
De Webapp is gericht op de kern van een lokale afdeling: voorzitter, secretaris, penningmeester 
en de campagneleider. Het platform zal beschikbaar worden gesteld op diverse platforms: via 
een website, voor tablets (bijv. iPad) en mobiele telefoons (bijv. iPhone). 
  
De applicatie wordt in fasen ontwikkeld. De planning van de oplevering van het eerste 
basisproduct is halverwege 2013 
 
7.2 Huisstijl, bestelsysteem en webwinkel 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het Strategisch Beraad zat een herziening van de huisstijl 
reeds in de planning. Bij een nieuwe inhoud en nieuwe gezichten hoort ook een nieuwe stijl. Dit 
traject was net gestart, met eind datum één jaar later, toen de Tweede Kamer verkiezingen zich 
aandienden. Toen is besloten het traject te versnellen. In samenwerking met art director De Bock 
van De Bock en Dekker (positionering en concept), Studio Piraat (design) en Motivaction (tests) 
is deze ontwikkeld. Vanuit het Dagelijks Bestuur was Rixt Meines betrokken bij de keuzes over 
positionering van de partij qua stijlfactoren. 
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Onderstaand het positioneringsmodel voor de nieuwe huisstijl
 
 

Dit is uitgewerkt in een huisstijl die veel meer gebruikt maakt van realistische beeld (ipv de oude 
stijl met veel Photostock en gefotoshopte beelden, een nieuwe kleurkaart (met meer variatie in de 
kleuren om meer harmonie in de vormgeving aan te kunnen brengen) en de plaatsing van het 
logo in een cirkel. Ook de lettertypen zijn gewijzigd.
 

 
De campagnewebsite, de verkiezingsposte
eerste uitingen van de nieuwe stijl en zijn tijdens het verkiezingscongres gepresenteerd.
Daarna zijn de overige middelen (oa social media, drukwerk materiaal, gadgets, kleding, banners, 
auto/ busbestickering etc) in de huisstijl ontwikkeld en geproduceerd. Tijdens de campagne is er 

 

Onderstaand het positioneringsmodel voor de nieuwe huisstijl. 

Dit is uitgewerkt in een huisstijl die veel meer gebruikt maakt van realistische beeld (ipv de oude 
gefotoshopte beelden, een nieuwe kleurkaart (met meer variatie in de 

kleuren om meer harmonie in de vormgeving aan te kunnen brengen) en de plaatsing van het 
logo in een cirkel. Ook de lettertypen zijn gewijzigd. 

 

De campagnewebsite, de verkiezingsposter en de inrichting van de congreslocatie waren de 
eerste uitingen van de nieuwe stijl en zijn tijdens het verkiezingscongres gepresenteerd.
Daarna zijn de overige middelen (oa social media, drukwerk materiaal, gadgets, kleding, banners, 

ng etc) in de huisstijl ontwikkeld en geproduceerd. Tijdens de campagne is er 
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een vaste fotograaf continu mee on tour geweest met de lijsttrekker om de website en de social 
media dagelijks van verse beelden te kunnen voorzien. 
 
Na de campagne zijn de andere huisstijldragers (logo’s afdelingen, algemeen drukwerk, etc) 
omgezet naar de nieuwe huisstijl. Door langdurige ziekte van de vormgeefster is het helaas niet 
gelukt dit helemaal af te ronden in 2012. 
 
Het geplande project ‘webwinkel’ is vanwege de campagne uitgesteld. Het lopende contract is 
verlengd met oog op de continuïteit. Het aantal m2 opslag is wel drastisch teruggebracht door 
opruimacties van het oude materiaal en bescheiden inkopen van het nieuwe materiaal 
  
8. Permanente campagne en Verkiezingen 

 

8.1 Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2012 
 
Opeens, per eind april 2012, stond de zomer voor de sector Communicatie in het teken van de 
Tweede Kamerverkiezingen. Hieronder een uitgebreid verslag van deze verkiezingen. 
 
Campagneorganisatie 
De campagneorganisatie voor de TK 2012 bestond uit een centraal campagneteam op het 
partijbureau, Bureau Buma geheten. Hierin werkten fractiemedewerkers en partijmedewerkers 
eendrachtig samen, beter dan ooit tevoren. 
Daarnaast waren er de decentrale campagneteams, in de provincies, in gemeenten of rondom 
kandidaten. De campagne stond onder leiding van lijsttrekker Sybrand Buma en campagneleider 
Pieter Heerma. 
 
Centrale campagneorganisatie 
Voor de landelijke campagneorganisatie is een organisatiestructuur opgezet door het hoofd 
communicatie. Hij fungeerde daarmee als kwartiermaker voor de campagneleider. Bij het 
uitwerken van de organisatiestructuur is nadrukkelijk rekening gehouden met de lessen van 
eerdere campagnes. 
 
Uitgangspunten voor de campagnestructuur waren: 
– een compacte, slagvaardige organisatie op één locatie 
– scheiding tussen strategie, advies en uitvoering 
– meer nadruk op onderzoek ('van onderbuik naar onderbouwing') 
– vaste structuur voor extern advies (deskundigenteam) 
– heldere taakverdeling in 6 clusters: inhoud, vormgeving, onderzoek & analyse, organisatie, 
media en fondsenwerving 
 
Voor het campagneteam is de kantoortuin op het partijbureau ingericht als centrale locatie. Ook 
in de vakantieperiode is hier permanent door gewerkt door medewerkers van de fractie en het 
partijbureau. Ook het regieteam is vanaf de oprichting permanent paraat geweest. De 
vergaderfrequentie is in de aanloop naar de harde fase van de campagne opgeschaald naar 
dagelijks. 
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Lokale/ provinciale afstemming 
Al voor de campagne is onderkend dat voor een succesvolle campagne nog winst geboekt kon 
worden in de afstemming en samenwerking tussen de landelijke, provinciale en lokale 
campagnes. Hiervoor heeft het hoofd communicatie in maart 2012 in het partijbestuur het plan 
Team1415 gepresenteerd. Dit plan voorzag in de selectie en opleiding van een dertigtal 
vrijwilligers uit alle provincies en de grote steden. Na de opleiding kunnen de vrijwilligers lokaal, 
provinciaal en landelijk ingezet worden voor de campagnes. Tesamen vormen zij het landelijk 
team1415, dat vorm en inhoud kan geven aan de campagnes voor de Gemeenteraads-
verkiezingen en de Europese verkiezingen in 2014 en de Provinciale verkiezingen in 2015. 
 
Met de val van het kabinet en de voorbereiding op de verkiezingen van 12 september was er 
onvoldoende tijd om dit plan uit te voeren. Dit is in de campagne ondervangen door veel 
bilateraal contact met de afdelingen en regelmatige nieuwsbrieven over actualiteiten en 
campagnenieuws. 
 
Direct na de campagne is de werving en selectie voor het team1415 alsnog gestart. Inmiddels 
volgen ca 35 vrijwilligers de Campagne Academie als voorbereiding op het team1415. 
 

Speciaal ontworpen campagnestrategie en -stijl  

Zie ‘huisstijl’ onder algemeen. 
 
Marketingcommunicatiemiddelen  

Alle marketing- en communicatiemiddelen zijn vormgegeven op basis van de centrale stijl. De 
volgende middelen zijn ingezet bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer: advertenties 
(damesbladen, landelijke kranten, regionale kranten, landbouwbladen), regionale radiospots van 
20/30 seconden, STER spot voor Boer Zoekt Vrouw (‘Brief van Buma’), online bannering, 
Facebook Ads, verkiezingsposters, raamposters (verspreiding via het tijdschrift CDA.NL), poster 
op 11 snelwegmasten in het hele land, visitekaartjes, brochures (persoonlijk en op thema), flyers, 
ansichtkaarten, skins voor social media, strooigoed. Daarnaast waren er nog Boomerang kaarten 
voor de jonge doelgroep in de grote steden, een bestickerde Buma-bus, een ijscowagen, die door 
afdelingen aangevraagd kon worden en vliegtuigreclame in laatste weekend. De laatste twee 
hebben nog tot media aandacht in de pers geleid vanwege aanrijdingen/ aanvlieging. 
Verder waren er artikelen die bij speciale acties hoorden, zoals de fiestlampjes passend bij het 
thema veiligheid en de kleine plexiglas spaarvarkentjes die bij het thema sparen hoorden. 
 

Advies  

De afdeling Communicatie had naast een strategische en coördinerende rol, ook een 
adviserende rol. Er is een externe medewerker aangetrokken die de kandidaten begeleidde bij 
het inrichten van hun campagne (Hubert Mackus). Hij heeft alle topkandidaten bezocht. De 
lijsttrekker en de nr 2 op de lijst, Mona Keijzer werden full time bijgestaan door het 
campagneteam. 
 

Inzet bewindspersonen 

Lokale en provinciale afdelingen konden ondersteuning van kandidaat Kamerleden en 
bewindspersonen aanvragen voor hun campagne-activiteiten. 
Hier is zeer veel gebruik van gemaakt. Dit varieerde van speeches en werkbezoeken tot korte 
canvas-bezoeken.De coördinatie van alle verzoeken blijft een complexe zaak in campagne tijd, 
ondanks twee full time medewerkers hiervoor. 
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Drukwerk 
Op het landelijk bureau werd het bestelsysteem voor drukwerk uitgebreid met drukwerk voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Het systeem was gevuld met formats voor diverse soorten affiches, 
folders, visitekaartjes en ansichtkaarten. 
 
Uitslag  

Het CDA kreeg bij de Kamerverkiezingen van 2012 8,5% (801.620) van de stemmen. Bij dezelfde 
verkiezingen in 2010 kreeg het CDA 13,6% (1.281.886) van de stemmen. Als gevolg van de 
uitslag heeft het CDA 13 zetels in de Tweede Kamer. Het opkomstpercentage van deze 
verkiezing lag op 74,57% (12.689.810). In iedere provincie is een verlies geboekt variërend 
tussen de 24% en de 45%. Het minste verlies werd geleden in Fryslân (-24,2%). Het meeste 
verlies in Noord-Brabant (-44,4%). 
 
Bij de herindelingverkiezing boekte het CDA overal winst ten opzichte van de uitslag van 
september. In Schagen behaalde het CDA 28% (stijging van 19,4%), in Molenwaard behaalde 
het CDA 21,8%  (stijging van 8,74%) en in Goeree-Overflakkee behaalde het CDA 11,01% (een 
stijging van 2,78%) 
 

Financiën 
De TK-campagne was centraal gebudgetteerd op ruim 1,5 miljoen euro. De uitgaven zijn binnen 
deze begroting gebleven met een marge van <1%. Iets minder dan een derde van de middelen is 
ingezet voor campagneontwikkeling (huisttijl, bouw campagnewebsite etc) en organisatie. Ruim 
tweederde van budget ging naar marketing, acties en campagnematerialen. 
 
 
8.2 Herindelingverkiezingen  

De afdeling Communicatie heeft een actieve bijdrage geleverd aan de herindelingverkiezingen in 
Molenwaard, Goerree-Overflakkee en Schagen. De afdelingen zijn ondersteund bij het maken 
van marktanalyse, de positionering en het formuleren van de juiste strategie. Daarnaast is er 
ondersteuning verleend bij de vormgeving van de basisproducten zoals de verkiezingsposters, 
skins voor de social media, advertenties en folders. Op de laatste twee zaterdagen organiseerde 
de afdeling Communicatie een grote bustour langs de herindelingsgemeenten. Diverse 
Kamerleden, prominenten en vrijwilligers zorgden er voor dat het CDA de laatste zaterdag voor 
de verkiezingen goed zichtbaar was in de gemeente.  
 
8.3 Internationaal 

Medewerkers van de afdeling Communicatie hebben de halfjaarlijkse campaign meetings van de 
Europese Volkspartij bezocht. Bij deze tweedaagse bijeenkomst worden nationale campagnes en 
verschillende campagnetechnieken besproken. Tevens is er een bezoek gebracht aan een 
internationale conferentie over politieke communicatie. Deze conferentie werd georganiseerd 
door de Konrad Adenauer Stiftung in Berlijn. 
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III. Sector HRM/Steenkampinstituut/Partijontwikkeling 
 
Inleiding  

De sector HRM/Steenkampinstituut/Partijontwikkeling is belast met beleidsvorming en –uitvoering 
van activiteiten op de vlakken HRM, opleiding en training, partijorganisatieontwikkeling en het 
faciliteren van de vrijwilligers die de politieke vereniging besturen. HRM richt zich daarbij op het 
ontwikkelen van een HRM-instrumentarium, talentscouting, strategische benoemingen en het 
ondersteunen van het Partijbestuur bij landelijke en Europese kandidaatstellingsprocessen. Het 
Steenkampinstituut is het ‘label’ waaronder opleidingen en trainingen worden ontwikkeld en 
aangeboden aan de leden van het CDA. Onder partijontwikkeling ressorteren alle initiatieven die 
genomen worden op het vlak van versterken en concreet ondersteunen van de ‘vereniging CDA’. 
Het gaat daarbij in het bijzonder om het vitaliseren en concreet ondersteunen van de afdelingen 
door middel van het verstrekken van informatie en formats. 
 
Bureau Organisatie sector HRM/SI/PO  

In 2012 werkten de stafmedewerkers Opleiding en Training aan een groot aantal projecten, zowel 
individueel als gezamenlijk. Lyke Blok hield zich o.a. bezig met de begeleiding en ondersteuning 
van de provinciale scholingsconsulenten, de organisatie van het Professor Steenkamp 
Debattoernooi en de Masterclass Debatteren, de publicatie van het jaarverslag 2011 en het 
beheer van de website. Tijdens de campagne was Lyke ook medeverantwoordelijk voor de 
aanmeldingen en inzet van campagnevrijwilligers. Renske Burgerhout-van Turennout 
organiseerde en begeleidde module 3 en 4 van de Wethoudersleergang. En zij nam het initiatief 
tot het opzetten van een project Campagne Coaches, dat zij samen met Lyke uitvoerde. Verder 
organiseerde Renske een aantal workshops voor de Trainersdag en hield zij zich in de 
campagne bezig met de coördinatie van de Mediawatch. Barbara Gardeniers had o.a. de 
organisatie en coördinatie van twee leergangen van de CDA Talent Academie, namelijk die van 
2011-2012 en 2012-2013 in haar portefeuille. Verder rondde zij de in 2011 in gang gezette 
ontwikkeling van een nieuwe Training Nieuwe Media af. Daarnaast coördineerde zij de Fractie in 
Topvormtraining (FIT), die i.s.m. Debat.nl is vormgegeven. Gezamenlijk organiseerden de 
medewerkers nog een Trainersdag, dit jaar voor het eerst samen met de Contactdag voor 
scholingsconsulenten, een Assesmentdag en twee Kandidatendagen voor kandidaat 
Kamerleden. De stafmedewerkers werden daarbij 2 dagen per week ondersteund door de 
sectorsecretaresse Harma Alting-de Jong. Meer over deze projecten kunt u hieronder lezen.  

1. HRM-activiteiten 
 
De formatie van de afdeling HRM is door de teleurstellende verkiezingen verminderd. Het vertrek 
van één medewerker is niet opnieuw ingevuld. Een andere medewerker is minder gaan werken 
en werkt 12 uur in de week.  
Dit jaar heeft dientengevolge een herkaveling van de activiteiten plaatsgevonden en zijn de 
kerntaken opnieuw gedefinieerd. 
HRM heeft enerzijds de taak om beleid in het kader van HRM voor te bereiden en uit te werken 

en anderzijds belast met de uitvoering en/of de coördinatie van het beleid. Binnen dit takenpakket 

zijn in 2012 de volgende activiteiten uitgevoerd: 
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1.1. Netwerken 

Ondersteuning en organisatie van netwerkbijeenkomsten 

Om CDA’ers in beeld te krijgen en te houden, worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd en 
gefaciliteerd. Dit zijn bijeenkomsten van bestaande netwerken, zoals Labyrint en de Dertigers en 
Speerpunt Vrouwen. Deze activiteiten zijn in 2012 stil komen te liggen. Als gevolg van de 
Tweede Kamerverkiezingen en de kleinere formatie zijn geen netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd. 
 

1.2. Scouting  

 
CDA Talenten Commissie 

De CDA Talenten Commissie heeft de taak om CDA’ers te spreken en te adviseren in hun 
ambities voor politieke of bestuurlijke functies. Haar taken zijn uitgebreid ten opzichte van de 
eerdere CDA Scoutingcommissie. Zij is nu ook adviseur richting de landelijke Adviescommissies 
en heeft daarmee een meer selecterende rol. De werkzaamheden van deze commissie hebben 
in het teken gestaan van de kandidaatstellingsprocedure ten behoeve van de verkiezingen van 
de Tweede Kamer.  
De voorzitter van deze commissie is nauw betrokken als adviseur van de Selectiecommissie die 
kandidaten beoordeelt op geschiktheid aan de hand van de profielschets. Het ambtelijk 
secretariaat is ad-hoc ingevuld. Herijking van de werkwijze en organisatie van de 
Talentencommissie zal beslag moeten krijgen.  
 
Voorbereiding CDA Winterschool 2013 

In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de vierde CDA Winterschool in maart 2013. Een  
25-tal  deelnemers hebben twee dagen kennis gemaakt met het CDA en het christendemo-
cratische gedachtegoed. Daarnaast is gesproken met actieve politici en zijn werkbezoeken aan 
de Tweede Kamer afgelegd. 
 

1.3. Zicht op Bestuurders 

 
Loopbaanbegeleiding  

De afdeling HRM adviseert (en indien nodig begeleidt) voormalige voltijds politici naar een 
nieuwe stap in hun carrière. In 2012 zijn Tweede Kamerleden gesproken die niet herkiesbaar 
waren of niet zijn herkozen. 
 
Herinrichting van het burgemeestersdossier 
Doordat minder menskracht beschikbaar is, is de organisatie tegen het licht gehouden. De 
samenwerking met de fractieondersteuning in de Tweede Kamer is geïntensiveerd en de 
samenwerking met de Provinciale HRM-contactpersonen is geprofessionaliseerd. 
 
De Burgemeesterspool 

De afdeling HRM houdt een bestand bij met de namen van CDA-ers die de ambitie hebben om 
burgemeester te worden. In het geval van burgemeestervacatures wordt deze pool geraadpleegd 
en eventueel worden mensen uit de pool ‘gescout’ als ze aan de profielschets ‘voldoen’. Een 
stafmedewerker HRM werkt op dit dossier actief samen met de medewerker burgemeesters-
benoemingen van de Tweede Kamerfractie.   
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Wethouderspool 

Om tegemoet te komen aan verzoeken van gemeentelijke afdelingen naar ‘wethouders van 
buiten de eigen gemeente’, zowel direct na de gemeenteraadsverkiezingen als tijdens de 
raadsperiode zelf, heeft de afdeling HRM een pool met namen van beschikbare en geschikte 
ervaren oud-wethouders ter beschikking. In 2012 zijn circa 20 zoekopdrachten verzorgd. 
 
Ondersteuning bestuurlijke procedures 

In 2012 heeft de afdeling HRM het Dagelijks en Partijbestuur ondersteund bij de kandidaat-
stellingsprocedure voor de Tweede Kamer.  
  

1.4. HRM-organisatie en algemene producten en diensten 

 
Kerntaken 
Met de collega’s van het Steenkamp Instituut (opleidingen en trainingen), leden van het Dagelijks 
Bestuur en het MT zijn een aantal overleggen geweest met als doel missie, visie en doelen van 
de afdeling HRM te herdefiniëren in het licht van minder middelen en menskracht. Dit heeft 
uitgemond in een document dat fungeert als toetssteen voor het bepalen van de projecten zoals 
zijn vastgelegd in de Projectenplanning voor 2013. 
 
Vacatureoverzicht 

Het vacatureoverzicht verschijnt sinds 2012 niet meer. Deze keuze vloeit voort uit de herijking 
van de kerntaken. 
 
Voeren van oriëntatiegesprekken 

Het aantal oriëntatiegesprekken is in 2012 beperkt tot een 30-tal. De Tweede Kamerverkiezingen 
en afname in de formatie ligt aan het verminderd aantal gesprekken ten grondslag.  
 
Provinciale HRM-contactpersonen 

De rol van de Provinciale HRM-contactpersoon dient verder geprofessionaliseerd te worden. De 
verantwoordelijkheid en waarop deze functionarissen afgerekend kunnen worden, is gekanteld. 
We zijn in 2012 gestart samen na te denken wat de verantwoordelijkheden en taken zijn en hoe 
deze georganiseerd en uitgevoerd worden. Deze zullen in een later stadium geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld worden. Zowel plenair als individueel hebben een aantal overlegmomenten 
plaatsgehad met als doel de ingezette professionalisering verder handen en voeten te geven. 
 

Handreikingen HRM binnen het CDA 

De afdeling HRM heeft in 2012 alle handreikingen herschreven en waar nodig geactualiseerd 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. In januari 2013 is de start van de 
voorbereidingen van deze verkiezingen en zijn alle handreikingen (Profielschets Raadslid, 
Profielschets Wethouder, Werving en Selectie van raadsleden, Het voeren van 
functioneringsgesprekken) verstuurd aan de besturen van de lokale afdelingen. Deze 
handreikingen vormen de grondslag en geven een kwaliteitsimpuls aan de 
kandidaatstellingsprocedure en het programma van opleidingen en trainingen. 
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1.5. Digitale support 

 
HRM-databank 

In de HRM-databank worden de CV’s van CDA-leden opgeslagen. Hierin zijn in 2012 CV’s 
geregistreerd van gescoute en gesproken leden. 
 
Ontwikkeling website 

In 2012 zijn de producten en dienstverlening gewijzigd. Op de website zal dit gecommuniceerd 
worden. 
 
Management van de afdeling 

De Visiedocumenten en Projectenplanning zijn leidend in de prioritering van alle 
werkzaamheden. Het sectoroverleg is het maandelijkse overleg met het MT en dan wordt de 
voortgang van alle projecten en eventuele knelpunten besproken. 

 

2. Activiteiten in het kader van Partijontwikkeling  
 
AfdelingenDesk  

De afdelingendesk is de front office dienstverlening vanuit het CDA Partijbureau. Vijf dagen per 
week is de desk tijdens kantooruren beschikbaar als centrale vraagbaak voor afdelings-
bestuurders. In de communicatie tussen afdelingen en het partijbureau speelt naast de 
bereikbaarheid per telefoon en e-mail ook AfdelingenNet, de speciale website voor afdelingen 
een belangrijke rol. Hierop wordt informatie geplaatst en kunnen formats en informatie worden 
gedownload. In 2012 was er één medewerker (1 fte) bezig met het onderhoud van de site, het 
bemensen van de AfdelingenDesk en het verzamelen van nieuwe info en materialen. 
 
Provincie- en stedentour 

Vanaf maart 2012 ging Ruth Peetoom als partijvoorzitter maandelijks op provincietour waarin 
telkens een andere provincie centraal stond. De drie peilers van deze tour en de maand van het 
CDA in de betreffende provincie waren:  
 

• ledenbinding en -werving  

• communiceren van vernieuwing en  
• het vitaliseren van afdelingen  

 
Tien van de twaalf provincies zijn in 2012 bezocht. De laatste twee volgen in het voorjaar van 
2013. Tijdens de provinciale bezoeken is er een werkbezoek met actuele politieke thema’s, is er 
een inhoudelijk gesprek met Statenleden, gedeputeerden en lokale bestuurleden. Een 
terugkerend onderdeel van deze dagen in de provincie, is een interactieve bijdrage van de 
partijvoorzitter over de stand van zaken, op de ledenmanifestatie. De bezoeken hebben sterk het 
karakter om lokale en regionale politici en vrijwilligers te versterken in hun dagelijkse politieke 
werkzaamheden. Hierbij was telkens een belangrijk hoofdingrediënt: het betrekken van niet-CDA 
geïnitieerde maatschappelijke initiatieven. 
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Gereedschapskist  

Bij de provinciale bezoeken van de partijvoorzitter en het versterken van de gemeentelijke CDA-
afdelingen, werd de zogenaamde Gereedschapskist gebruikt. Een set van thematische 
workshops, handreikingen en trainingen (gereedschappen). Dit aanbod op een A1-poster met 
een wervende opmaak, verscheen samen met een Inspiratiewaaier met best practices 
voorafgaand aan de Provincietour. De stafmedewerker Partijontwikkeling organiseerde samen 
met de provinciale organisatie (o.a. de scholingsconsulent) een aantal (nieuwe) aanpakken ten 
behoeve van het vitaliseren van de CDA-afdeling. Hier moet gedacht worden aan omgaan met 
media of het verbeteren van de communicatie met de kiezer, maar ook het netwerken en scouten 
van nieuw verenigings- en politiek talent. En het werven van nieuwe leden. 
 

Steunpuntoverleg 

De vereniging heeft bij de provinciale afdelingen een aantal kaderspecialisten, of medewerkers 
die de (politieke of) verenigingswerkzaamheden ondersteunen. Hiertoe behoren ook de 
steunpuntmedewerkers en in zekere zin ook de verenigingsconsulent. Voor hen is een kennis- en 
ontmoetingsdag georganiseerd in oktober. Op deze middag en avond was er een korte training, 
maar ook ruimte voor vraag & antwoord. Een aantal medewerkers (inclusief de directeur) van het 
partijbureau waren aanwezig. Daarnaast werd er stil gestaan bij het onderzoek Staat van de 

Afdelingen 2012. 
 
Staat van de Afdelingen 2012 

In navolging van het identieke onderzoek uit 2008 is er in samenwerking met de provinciale 
besturen en hun steunpunten in 2012 opnieuw een enquête gehouden naar de organisatiestaat 
van de gemeentelijke CDA-afdelingen. Dit resulteerde in een ingekleurde landkaart, met daarop 
de sterkere en de zwakkere afdelingen. Het onderzoek is georganiseerd en afgerond door een 
vierdejaars Bestuurskunde student. Door te kiezen voor een nauwe samenwerking met de 
steunpuntmedewerker lag de respons in 2012  op 75% en dat is aanmerkelijk hoger dan in 2008 
(64%). Het onderzoek heeft betrekking op vier aspecten: leden, organisatie, communicatie en 
activiteiten. De resultaten zijn gepresenteerd in het partijbestuur van november 2012 en begin 
2013 ontvangen de provinciale afdelingen een advies op maat om aan de slag te gaan met de 
uitkomsten, omdat de provincies statutair gehouden zijn aan ondersteuning en zorg binnen hun 
werkgebied. 
 
Modelprofiel Verenigingsconsulent 
De provinciale afdelingen kennen binnen hun organisatie een verenigingsconsulent die zich inzet 
met het ondersteunen van lokale afdelingen op het gebied van ledenbinding en – 
wervingsactiviteiten. Doordat er binnen de vereniging een aantal vacatures ontstonden is er in 
2012 een aanzet gedaan tot een modelprofiel, dat een handreiking is voor de provinciale 
afdeling. Hierbij is de hulp ingeschakeld van een drietal actieve consulenten en hun provinciaal 
bestuur. Begin 2013 wordt het modelprofiel gecommuniceerd. 
 
Handboek Afdelingsbestuurders 
In het voorjaar is er een hernieuwd handboek Afdelingsbestuurders gepresenteerd op de 
nieuwjaarsreceptie. Afdelingsbestuurders ontvingen het daarna per post. Bij het herschrijven van 
het handboek is rekening gehouden met de uitkomsten van de commissie Frissen (2010) en de 
nieuwste opvattingen op het gebied van communicatie. 
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Nieuwe website 

In december is de content van de website www.cda.nl/afdelingennet opnieuw bekeken en 
waarnodig herschreven. Onder andere het aanvraagformulier voor handreikingen en 
handboeken is thematisch opgezet, naar de behoefte op onderdelen van het afdelingenwerk. 
Dit tegen het licht van een nieuwe website die binnen de vereniging is gerealiseerd en 
gemeentelijke afdelingen die daar mede gebruik van maken. 
 

 

3. Opleidings- en trainingsactiviteiten van het 
Steenkampinstituut 

 

3.1. Tweede Kamerverkiezingen 

In 2012 viel het Kabinet, waardoor prioriteiten moesten worden verschoven. Belangrijke zaken 
waar het SI tijd in heeft gestoken zijn hieronder te vinden. Daarnaast werden de medewerkers 
ingezet bij een aantal bureaubrede projecten, zoals het project Vrijwilligers in de campagne en de 
organisatie van de Mediawatch. Daarnaast werden  we ingeschakeld voor  hand- en span-
diensten voor andere projectgroepen. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van een 
mediawatch, het meehelpen bedenken en uitvoeren van campagne-evenementen, en bij de 
kandidaatstellingsprocedure. 
 
Assessmentdag 

Op basis van het competentieprofiel van het Tweede Kamerlid is er een Assessmentdag 
vormgegeven. Het assesment  bestond uit drie onderdelen. Bij elk onderdeel was een lid van het 
Dagelijks Bestuur aanwezig. Daarnaast was er een extra onderdeel, het oefendebat, waarin men  
het debat met professionals kon voorbereiden.  
Belangrijke elementen die deze dag getest werden waren: visie, CDA-gedachtegoed, politieke 
sensitiviteit en communicatieve vaardigheden. 
 
Onderdelen 

• Praktijksimulatie 1 & 2 
Door middel van  2 praktijksimulaties werden bovenstaande elementen getest.  
• Debatteren 
Deelnemers gingen een debat aan met professionals over een onderwerp die ze die dag te horen 
kregen.  
• Oefendebat 
Voordat het echte debat plaatsvond was er nog de mogelijkheid om wat te oefenen en kregen de 
kandidaten tips en adviezen. 
• Informele momenten 
Dit deel was ingelast zodat deelnemers zich konden voorbereiden op onderdelen maar ook 
informeel konden kennismaken met DB-leden en eventueel ook andere aanstaande kandidaat- 
Kamerleden. 
 
Aantal deelnemers: 30 
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Kandidatendag 1 

Deze dag werd op 25 juni 2012 georganiseerd in samenwerking met de Sector Communicatie. 
Onderdelen die het Steenkampinstituut voor zijn rekening heeft genomen zijn: 

1. Kennismaking kandidaten 
(Georganiseerd en gecoördineerd door het Steenkampinstituut) 

2. Training Speechen met Impact 
(Georganiseerd door het Steenkampinstituut i.s.m. Debat.nl, die de trainers voor dit 
onderdeel leverde.) 

 
Aantal deelnemers: 47 
 
Kandidatendag 2 

Deze dag werd op 14 augustus 2012 georganiseerd voor alle kandidaten voor de Tweede 
Kamer. Deze dag had voor de kandidaten een inhoudelijk element, maar ook een 
enthousiasmerend element dat als campagneaftrap zal dienen. Onderdelen die het SI heeft 
georganiseerd zijn: 

1. Empathietraining: De CDA-politicus toegankelijk voor ‘iedereen’. 

Hierin werd aandacht geschonken aan: 
• Het inleven in de kiezer en hoe daarop te reageren  
• Toepassing van het gedachtegoed, standpunten verkiezingsprogramma ‘Iedereen’. 

2. Debattraining 

Tijdens deze debattraining moesten de kandidaten aan de hand van inhoudelijke stellingen 
gebaseerd op het verkiezingsprogramma voor of tegen pleiten, waardoor ze zich verbaal beter 
leerden uitdrukken en alvast oefenden met inhoudelijke voor- en tegenargumenten op 
onderwerpen uit het verkiezingsprogramma.  
 
Aantal deelnemers: 45 
 
Campagne coaches 

Er zijn  campagne coaches geworven, geselecteerd en opgeleid om in de provincie of gemeente 
de campagnevrijwilligers te motiveren en informeren om op een effectieve manier campagne te 
voeren. Om draagvlak voor de inzet van de Campagne Coaches te verkrijgen is bij de werving en 
selectie nauw samengewerkt met de provinciale campagneleiders. Ook was er contact met het 
CDJA om in hun gelederen geschikte Campagne Coaches te werven. 
Op vrijdag 29 juni en zaterdag 7 juli is er een training georganiseerd voor deze Campagne 
coaches, waarin ze o.a. geleerd hebben hoe ze campagnevrijwilligers in 10 minuten startklaar 
kunnen maken voor een campagne-evenement en hebben zij het voeren van gesprekken op 
straat en bij een kraam geoefend. De begeleiding en informatievoorziening van de Campagne 
coaches heeft voor een groot deel plaatsgevonden via een speciaal voor hen ingerichte 
elektronische leeromgeving.  
 
Aantal deelnemers: 30 
 

3.2. Landelijk aanbod 

De opleidingen en trainingen worden onder het label ‘Steenkampinstituut’ aangeboden aan alle 
leden van het CDA. Het aanbod bestaat uit landelijke en regionale activiteiten. In het kader van 
het landelijk opleidingsaanbod zijn in 2012 de volgende activiteiten georganiseerd en uitgevoerd: 
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CDA Talent Academie 2011-2012 

In september 2011 is er gestart met de derde lichting van de opleiding CDA Talent Academie. In 
totaal zijn 47 deelnemers (27 in Utrecht en 20 in Eindhoven) de opleiding begonnen. Eén 
deelnemer moest helaas halverwege de opleiding stoppen, omdat hij de studielast niet kon 
combineren met zijn baan en andere CDA -activiteiten. Aan het einde van 2011 hebben de 
deelnemers een start gemaakt met hun praktijkopdracht die in het begin van 2012 is uitgevoerd. 
In groepjes van zeven moesten de deelnemers een ledenwerf/ledenbindingsplan voor hun 
provincie schrijven. Met de organisatie hiervan werden ze begeleid door de provinciale-
campagneleider en de -lijsttrekker. Hierna hebben de deelnemers een presentatietraining, een 
mediatraining en een schrijftraining gevolgd die beide een hele zaterdag in beslag namen. 
Daarnaast hebben alle deelnemers meegedaan aan het landelijke CDA Debattoernooi, waarbij 
de deelnemers in tweetallen in een Oxforddebat streden om de felbegeerde beker. De Talent 
Academie werd afgesloten met een laatste blok van zeven colleges op woensdagavonden, 
waarbij de deelnemers zelf voor de inhoud zorgde door presentaties te geven over hun 
afstudeeropdracht. 
Alle 42 deelnemers hebben in mei 2012 een afstudeeropdracht ingeleverd en daarmee in juni 
met goed gevolg de opleiding afgerond. De afstudeeropdrachten werden door deskundige 
CDA’ers op een bepaald beleidsterrein beoordeeld. Alle afstudeeropdrachten zijn gebundeld en 
tijdens CDA-congres van uitgedeeld aan de deelnemers en hun mentoren. De diploma’s zijn 
eveneens tijdens dit Partijcongres uitgereikt door de partijvoorzitter van het CDA Ruth Peetoom.  
  
CDA Talent Academie 2012-2013 

In september 2012 is het Steenkampinstituut van start gegaan met de CDA Talent Academie 
2012-2013. Er is dit cursusjaar voor gekozen één groep in Den Haag en één groep in Drachten 
(Friesland) te laten starten, om  noordelijke CDA-leden de gelegenheid te geven deze opleiding 
dichter bij huis te volgen. Voor de locatie Den Haag (in het partijbureau) is gekozen om 
locatiekosten te besparen. De werving en selectie voor de CDA Talent Academie is dit studiejaar 
wederom door de afdeling HRM in samenwerking met het Steenkampinstituut  georganiseerd. Er 
zijn in totaal 62 aanmeldingen binnengekomen en er zijn  59 intakegesprekken gevoerd. Met 46 
deelnemers zijn in september 2012 twee groepen van start gegaan; 24 in Den Haag en 22 in 
Drachten. Veel van hen zijn reeds lokaal actief; hetzij in de afdeling hetzij in de lokale politiek. Zij 
zien de Talent Academie (terecht) als dé gedegen basis voor hun verdere loopbaan of activiteiten 
binnen het CDA.  
Na het succesvol gebruik van de digitale leeromgeving in de voorgaande jaren, is er ook dit jaar 
weer gestart met de digitale leeromgeving. Alle gegevens over de opleiding, het inleveren van de 
opdrachten en communicatie gebeurt via een afgesloten leeromgeving, waarop de deelnemers 
kunnen inloggen. Het aanleveren van informatie van het Steenkampinstituut aan de deelnemers 
en andersom is door de digitale leeromgeving een stuk eenvoudiger geworden. Van september 
tot en met december hebben beide groepen acht inhoudelijke avondcolleges gehad over het 
CDA-gedachtegoed, waarbij er aandacht is besteed aan het mens- en maatschappijbeeld en de 
overheidsvisie van het Christendemocratisch gedachtegoed. Daarnaast zijn er ook twee 
gastcolleges geweest over het Liberalisme en de Sociaaldemocratie, waarbij docenten van 
respectievelijk de Teldersstichting en de Wiardi Beckman Stichting kwamen spreken. Tenslotte 
moesten de deelnemers twee digitale kennistesten maken over verplichte literatuur en 
voorbereidingsopdrachten inleveren. Aan het einde van 2012 hebben de deelnemers een start 
gemaakt met hun praktijkopdracht. In groepjes van drie moesten de deelnemers een 
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campagnestrategieplan schrijven voor een zelf gekozen gemeente, ter ondersteuning van de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.  
 
Professor Steenkamp Debattoernooi 2012 

Traditiegetrouw vond ook in januari 2012 weer het jaarlijkse CDA-Debattoernooi plaats. Immers 
politici en debatteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor studenten aan de CDA 
Talent Academie  is deelname aan het CDA debattoernooi een vast onderdeel van hun opleiding, 
maar daarnaast kunnen ook andere CDA-leden zich voor dit toernooi inschrijven. Gekozen is 
voor de Oxford debatvorm, ofwel het Brits Parlementair Debat, waarin vier  teams tegelijkertijd 
tegen elkaar debatteren. In deze vorm is het aan alle teams om zo onderscheidend mogelijk te 
zijn en niet enkel om vóór of tegen te zijn. Het christendemocratisch element in het toernooi is 
versterkt doordat de technische debatjury (20 juryleden) werd bijgestaan door een inhoudelijke 
CDA jury (10 juryleden). Als CDA willen we namelijk juist CDA’ers opleiden die denken vanuit het 
gedachtegoed, het gedachtegoed kunnen verwoorden én in het debat herkenbaar zijn als 
Christendemocraten. Naast de felbegeerde debatbeker voor het winnende finaleteam is er 
daarom ook een prijs voor dat team dat het beste het gedachtegoed in het debat wist te 
verwoorden. In totaal hebben er 40 teams van 2 personen deelgenomen. Er werd in tien 
verschillende zalen tegelijkertijd gedebatteerd door vier debatteams over één stelling. In totaal 
had het toernooi vier debatrondes met elk een andere stelling. Elk team werd beoordeeld door 
een jury bestaande uit 2 technische juryleden en een CDA-gedachtegoed jurylid. De vier teams 
met de hoogste totaalscore kwamen in de finale, die dit jaar werd gewonnen door Arjen Joosse 
en Peter Flierman van team De Leidsche Bek. De speciale CDA-gedachtegoedprijs ging naar 
team Backchat, bestaande uit Michiel de van de Schueren en John Bankers. Daarnaast werd er 
ook een prijs uitgereikt aan de Beste individuele debater(s) van het toernooi. Deze prijs ging dit 
jaar naar Rianne van Velzen en Wim Eilering.  
 
Masterclass Debatteren 2012 
Twee weken voorafgaand aan het debattoernooi is door Gijs Weenink, directeur van de 
DebatAcademie, debattrainer Roderik van den Bos, en door Jan Jacob van Dijk, Bijzonder 
Hoogleraar  Christelijk Sociaal denken, een Masterclass Debatteren gegeven om de deelnemers 
vaardiger te maken in de Oxford debatvorm en het verwoorden van het CDA-gedachtegoed  in 
het debat. Aan deze Masterclass hebben 58 CDA’ers en CDJA’ers deelgenomen.  
 
Professor Steenkamp Debattoernooi 2013 
In het najaar van 2012 is gestart met de voorbereiding van het Professor Steenkamp 
Debattoernooi 2013. Om te kunnen waarborgen dat er op 26 januari 2013 tijdens het toernooi in 
10 zalen tegelijkertijd gedebatteerd kan worden, is de medewerking van in totaal 20 technische 
en 10 CDA-gedachtegoed juryleden en 10 tijdwaarnemers vereist. De meesten hiervan zijn 
hiervoor in 2012 al benaderd. In het najaar is tevens de promotie gestart en is de online 
inschrijving voor het toernooi geopend. Ook is begonnen met de voorbereiding van de 
Masterclass Debatteren van 12 januari 2013. 
 

Jong SI  

De jongerenvereniging van het CDA, het CDjA, kwam met het verzoek ook een ‘Jong SI’ op te 
richten. Het Jong SI wilde opleidingen aanbieden aan CDjA leden, die meer zouden aansluiten bij 
deze jonge leden. Daarnaast wilde zij hun ‘oud-leden’ een mogelijkheid bieden om verbonden te 
blijven aan het CDjA. Dit zou door middel van het trainerschap geboden kunnen worden. Het 
Steenkampinstituut is in 2011 begonnen met begeleiding aan het CDjA met het opzetten van een 
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solide opleidingsstructuur. Begin 2012 heeft het CDjA in samenwerking met het 
Steenkampinstituut een train-de-trainers voor de training debatteren georganiseerd voor CDjA 
leden.  
 

CDA Zomerschool 2012 

De CDA Zomerschool is een jaarlijks terugkerende activiteit voor jonge nieuwe CDA-leden (18-35 
jaar), die we laten kennismaken met de partij. Helaas kon de Zomerschool in 2012 niet doorgaan, 
omdat deze precies zou plaatsvinden op het hoogtepunt van de Campagne kort voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in september 2012. Omdat de expertise en inzet van de medewerkers van 
het SI vereist werden bij diverse projecten rondom de (campagne voor de) Tweede 
Kamerverkiezingen, was er geen capaciteit meer om de Zomerschool te organiseren. Om nieuwe 
leden uit 2011-2012 toch een goed alternatief te bieden, is besloten om de Winterschooleditie 
2013 (februari) niet alleen open te stellen voor leden vanaf 35 jaar, maar ook voor nieuwe leden 
jonger dan 35 jaar.  
 
CDA Winterschool 2012 

Wegens het grote succes van de Winterschool in 2010 en 2011 is ook in 2012 weer een CDA 
Winterschool georganiseerd. De CDA Winterschool is gericht op nieuwe CDA-leden in de leeftijd 
vanaf 35 jaar. Dit jaar vond de Winterschool met het thema ‘Klaar voor het sneeuwbaleffect!’ 
plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2012. Deelnemers maakten kennis met het CDA en het 
christendemocratische gedachtegoed en leerden andere nieuwe leden kennen. Op de eerste dag 
kregen de deelnemers een inleiding in het CDA-gedachtegoed door prof.dr. Jan Jacob van Dijk, 
gedeputeerde in Gelderland, oud-Tweede Kamerlid en bijzonder hoogleraar christelijk-sociaal 
denken aan de VU in Amsterdam. ’s Middags bezochten zij de Tweede Kamer, alwaar zij een 
rondleiding kregen en konden speeddaten met Kamerleden. ’s Avonds maakten de deelnemers 
kennis met onderdelen van de partijorganisatie en kregen zij adviezen over hoe zij zelf actief 
kunnen worden binnen de partij. Zaterdagochtend stond in het teken van een debattraining. De 
Winterschool werd afgesloten met rondetafelgesprekken met CDA-ers die lokaal actief zijn. 
Totaal waren er 40 aanmeldingen, 37 van hen hebben daadwerkelijk de Winterschool gevolgd. 
 
Wethoudersleergang  

In 2008/2009 is de wethoudersleergang voor het eerst gegeven en deze bleek zeer goed aan te 
sluiten bij de behoefte van de zittende wethouders. In 2011 hebben dan ook de module 1 en 
module 2 van de wethoudersleergang plaatsgevonden. In module 1 werd een stevige basis 
gelegd voor het CDA-wethouderschap en in Module 2 werd er ingegaan op het speelveld van 
een wethouder. Module 3 en 4 zijn in 2012 gegeven. 
 
Module 3 

Deze module is gegeven op 9 en 10 februari 2012.  Er waren door verschillende omstandigheden 
wat afvallers zodat we met 16 deelnemers zijn gestart. Door middel van presentaties van 
sprekers en verschillende actieve werkvormen zijn de deelnemers de diepte ingegaan op het 
gebied van leiderschap en leiderschapsstijlen van de wethouders. 
 
Intervisie 

Tussen de modules door en na afloop van de leergang hebben deelnemers intervisiebijeen-
komsten georganiseerd om problemen te delen en elkaar verder te helpen. 
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Module 4 

Module 4 vond plaats op 9 en 10 november 2012. In dit weekend stond de media centraal, 
waarbij de wethouders leerden om te gaan met verschillende media. Thuis konden ze al 
inzoomen op social media via de online training en in het weekend zelf is er veel aandacht 
geweest voor vaardigheden op het gebied van presenteren, geven van interviews, uitstraling door 
kleding. Deze module is ook gevolgd door 16 deelnemers. Na afloop van deze module is de 
leergang afgerond, maar de deelnemers hebben samen met de trainers gekeken naar een 
vervolg en die zal plaats vinden in 2013. Hierbij zal het Steenkampinstituut geen rol spelen. 
 
Zomercursus Tweede-Kamerleden  

In samenwerking met het fractiebestuur waren al enkele voorbereidingen getroffen om een 
ééndaagse cursus te  organiseren op twee momenten. Door de val van het Kabinet en de 
verkiezingen is dit uitgesteld totdat er een nieuwe fractie zit en de behoefte er weer is om dit op 
te pakken. 
 
Overzicht deelnemers landelijke opleidingsactiviteiten 

 

Opleiding Datum Aantal deelnemers 
Masterclass Debatteren 14 januari 2012 58 
Professor Steenkamp 
Debattoernooi 2012 

26 januari 2012 80 

Winterschool 2012 3 en 4 Februari 2012 
 

37 

Zomerschool 2012 Wegens verkiezingen geannuleerd 0 
CDA Talent Academie 2011-
2012 

September 2011 - juni 2012 47 

CDA Talent Academie 2012-
2013 

September 2012 - juni 2013 46 

Wethoudersleergang Module 3: 9 en 10 februari 2012 
Module 4: 9 en 10 november 2012 

16 
16 

Van Denken naar Doen 26 januari 2012 58 
Totaal landelijke 

opleidingsactiviteiten 

 300 

 

3.3. Regionaal aanbod 

De volgende trainingen/opleidingen zijn in  2012 door het Steenkampinstituut ten behoeve van 
het regionaal scholingswerk ontwikkeld en via hen aangeboden aan CDA-leden in hun eigen 
provincie. 
 
Burgerparticipatie 

Mede door de Tweede Kamerverkiezingen is er weinig tijd geweest voor de afronding van de pilot 
van deze cursus. Hij zou ontwikkeld worden door 2 trainers van het SI en later verder worden 
uitgezet door andere trainers op te leiden ‘on the job’ en mee te laten doen met de ontwikkelaars. 
Er is na het houden van een pilot nog een standaard draaiboek ontwikkeld met bijpassend 
materiaal. Daarom is besloten dit project (tijdelijk) te stoppen. Mocht er vraag zijn naar deze 
cursus dan kunnen de trainers Klaas-Jan Roodenburg en Ton van Huut worden gevraagd om 
maatwerk te leveren.  
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Training Netwerken  

Naar aanleiding van de nieuwe trainersregeling en de opschoning van het trainersbestand, kwam 
naar voren dat er te weinig trainers beschikbaar waren om de training netwerken te geven. 
Daarnaast was de training gedateerd en moest hij (zeker met de komst van nieuwe media) in een 
nieuw jasje gestoken worden. Om deze training aan te passen heeft het Steenkampinstituut in 
november 2011 een stagiair opleidingskunde aangetrokken die aan de hand van de oude training 
aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een vernieuwde training. Deze training is begin 
2012 vernieuwd en op woensdag 18 januari is er in Den Haag een train-de-trainer bijeenkomst 
georganiseerd en zijn 6 nieuwe trainers en trainers die reeds in ons trainersbestand stonden, 
opgeleid om deze training in het land te verzorgen. 
 
Training Nieuwe Media  

In het voorjaar van 2011 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een Training Nieuwe 
Media. De inhoud is tot stand gekomen in samenwerking met een medewerker van de sector 
communicatie. Gekozen is om de training uit drie delen te laten bestaan, waarbij het eerste deel 
ingaat op de strategie achter het gebruik van nieuwe media. Het tweede deel gaat in op de drie 
meest gebruikte sociale netwerken: Twitter, Facebook en LinkedIn. Tenslotte wordt de training 
afgesloten met een bijeenkomst waarbij toepassing van de eerste twee delen centraal staat.  
Naar aanleiding van signalen van de provinciale scholingsconsulenten is er voor gekozen deze 
training voor een deel online te laten plaatsvinden, zodat deelnemers minder vaak hoeven af te 
reizen naar een locatie voor een training. Omdat kennisoverdracht zich het beste leent om in de 
vorm van e-learning te gieten, zijn de eerste twee delen voor de deelnemers online te volgen. Het 
laatste deel vindt plaats onder leiding van een trainer tijdens een bijeenkomst in de provincie. Om 
de training te ontwikkelen in een online omgeving heeft het Steenkampinstituut een 
auteursprogramma aangekocht; Lectora. In 2011 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van 
deze nieuwe training en in het begin van 2012 is de rest van de training ontwikkeld en in het 
auteursprogramma gezet. Daarnaast is er een werving uitgezet om nieuwe trainers te zoeken om 
deze training te geven. Met 11 nieuwe trainers is een intakegesprek gevoerd en daarnaast 
hebben ze op 2 maart 2012 een train-de-trainers bijeenkomst bijgewoond. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben ze geoefend met de werkvormen die in de training gegeven worden en 
hebben ze ook de digitale inhoud van de training zich eigen gemaakt.  
 
Fractie in Topvorm (FIT-training)  

In samenwerking met een externe organisatie “Debat.nl” is een fractietraining ontwikkeld. In deze 
training wordt specifiek aandacht besteed aan het ontwikkelen van een kernboodschap, het 
overbrengen van deze boodschap in de Raad én in de media. Daarnaast wordt er aan het einde 
van deze training een actielijst geformuleerd waarbij er in concrete stappen wordt opgeschreven 
welke vervolgacties de fractie als geheel en ieder fractielid afzonderlijk na de training gaat 
ondernemen. Elke CDA-fractie heeftl in januari 2012 een brief gekregen met daarin een 
omschrijving van de training, de wijze van aanmelding (via Debat.nl) en hoe de fractie bij het SI 
een subsidieaanvraag kan indienen voor een bijdrage uit een speciaal hiervoor bestemde 
subsidiepot. In 2012 hebben er in totaal 21 fracties deze FIT-training gevolgd, waarvan 13 
fracties subsidie hebben aangevraagd en ontvangen. 
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Begeleiding en professionalisering regionaal scholingswerk 
 
Contactdagen voor de provinciale scholingsconsulenten 
Voor de provinciale scholingsconsulenten, die het regionaal opleidingsaanbod van het 
Steenkampinstituut aanbieden en organiseren in hun provincies, wordt er twee keer per jaar een 
contactdag in Den Haag  georganiseerd. Deze contactdagen staan in het teken van wederzijdse 
informatie-uitwisseling en ontmoeting met elkaar. Daarnaast besteedt het Steenkampinstituut 
sinds 2007 tijdens contactdagen aandacht aan de professionalisering van de provinciale 
scholingsconsulenten. Dit doen de medewerkers door workshops en presentaties aan te bieden 
over onderwerpen die direct aansluiten bij de taken en werkzaamheden van de 
scholingsconsulenten. Tijdens de eerste Contactdag van maart 2012  organiseerden we een 
workshop ‘Promotie van regionale opleidingen’.  
Tijdens de tweede Contactdag van 5 oktober 2012, die gezamenlijk met de Trainersdag is 
georganiseerd, is er een workshop ‘Hoe schrijf ik een promotietekst voor een opleiding’ verzorgd 
door Marjolijn van der Stel, redacteur van CDA.nl. Dit als vervolg op de workshop die in het 
voorjaar is aangeboden.  
 
Voortzetting digitale leeromgeving voor de provinciale scholingsconsulent 

In 2011 heeft het Steenkampinstituut voor de provinciale scholingsconsulenten een besloten 
digitale leeromgeving (www.cdaleeromgeving.nl) ontwikkeld. Op deze digitale omgeving is alle 
informatie over opleidingen en trainers van het Steenkampinsituut, die de consulenten nodig 
hebben om cursussen en trainingen in hun provincies te organiseren, gepubliceerd. Met andere 
woorden: het gehele Handboek voor de scholingsconsulent staat er overzichtelijk gepresenteerd. 
Daarnaast biedt de digitale leeromgeving, zowel de scholingsconsulent als de stafmedewerkers 
van het Steenkampinstituut, de mogelijkheid om op nieuwsfora  berichten te plaatsen en 
ervaringen/ ideeën met elkaar uit te wisselen. Een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier 
van communiceren, die in 2012 zijn diensten heeft bewezen. De provinciale 
scholingsconsulenten maken goed gebruik van de door het SI gepubliceerde informatie op deze 
digitale leeromgeving, (nog) in mindere mate maken zij gebruik van de mogelijkheid om zelf 
berichten te plaatsen en ideeën/ervaringen uit te wisselen Het is de taak van één van de 
stafmedewerkers van het Steenkampinstituut om berichten te plaatsen en de informatie up to 
date te houden. 
 
Jaarbudget regionaal scholingswerk 

De stafmedewerker die de contacten onderhoudt met de provinciale scholingsconsulenten is ook 
verantwoordelijk voor het jaarbudget voor het regionaal scholingswerk. Zij berekent de provinciale 
jaarbudgetten, die o.a. afhankelijk zijn van het totale beschikbaar jaarbudget en van de 
ledenaantallen per provincie per 1 januari van het lopende jaar, en onderhoudt daartoe contact 
met de betreffende penningmeesters van de provinciale afdeling of de provinciale 
scholingscommissies. Deze dienen aan het begin van het jaar een begroting in en verantwoorden 
aan het eind van het jaar de gemaakte uitgaven voor regionale opleidingen in hun provincie.  
 
Advisering en maatwerk 

Het Steenkampinstituut wordt door regionale scholingsconsulenten of soms rechtsreeks door 
fracties benaderd met specifieke opleidingsvragen. Als dat gebeurt, inventariseren de 
stafmedewerkers de leervraag of -behoefte, geven vervolgens advies, zoeken een trainer en 
stemmen daarmee de inhoud van de te geven maatwerktraining af. Dit is doorlopend werk waar 
de stafmedewerkers enkele uren per week mee bezig zijn. 
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Trainers 

Het Steenkampinstituut werkt grotendeels met vrijwilligers. Dit zijn in de eerste plaats de 
scholingsconsulenten die trainingen en opleidingen organiseren namens het Steenkampinstituut 
in de regio, maar niet minder belangrijk zijn de trainers die de trainingen daadwerkelijk geven. Zij 
doen dit vanuit hun eigen interesse en drive om iets voor het CDA te doen.  Als CDA zijn we hen 
daarvoor veel dank verschuldigd. 
 
Trainersdag 

De trainersdag is dit jaar samen gehouden met de consulentendag. Dit om de trainers en 
consulenten in contact te brengen met elkaar, voor zo ver ze elkaar nog niet kenden. Beide 
groepen hebben wel een apart programma gevolgd. 
 
Workshops waaruit de trainers konden kiezen (2 rondes):  
 
1. Intervisie 

Loop je regelmatig tegen een probleem aan bij de training en / of wil je wel eens weten hoe 
een intervisiebijeenkomst verloopt? Hier kun je een probleem inbrengen en wordt 1 casus 
besproken met de groep. 

2. Omgaan met weerstanden 
Heb je wel eens last van de deelnemers die jouw training volgen en wil je graag weten wat je 
daarmee kan doen? Dan krijg je in deze workshop informatie en handige tips. 

3. Energizers 
Soms moet een groep even in een actieve modus worden gebracht. Dit kan zijn bij de start, 
na een lange presentatie of bij een after lunch dip. Hier ervaar je hoe een energizer kan 
helpen, wat je kan doen en wanneer je welke energizer in kan zetten. 

4. Apart programma voor consulenten 
Hoe schrijf ik een promotietekst voor cursisten (wervend schrijven), ervaringen uitwisselen en 
vooruitblik opleidingsaanbod 2013. 
 

Uit de evaluatie is gebleken dat de deelnemers tevreden waren over deze dag. 
 
Aantal deelnemers: 

• Trainers: 28 
• Consulenten: 

 
Onderhoud trainersbestand 

Om ervoor te zorgen dat de trainingen in de regio kwalitatief goed verzorgd kunnen worden, blijft 
het voor het CDA van groot belang om te kunnen beschikken over een kwalitatief goed 
trainersbestand. Er moeten daarom voortdurend trainers worden aangezocht en opgeleid voor 
bestaande en nieuwe opleidingen en na afloop daarvan gecertificeerd. Dat vergt tijd en energie 
van de stafmedewerkers, die voorlichting geven over het trainerschap en mogelijk geschikte 
kandidaten voor het trainerschap werven en selecteren. Met elke nieuwe trainer wordt een 
intakegesprek gevoerd. Na acceptatie worden hun gegevens in de trainersdatabase van de 
cursusmodule Navision ingevoerd. 
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Werving, selectie en opleiden van trainers 

Tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe vergoedingsregeling voor trainers hebben we actie 
ondernomen om te inventariseren hoeveel en welke trainers voor een bepaalde cursus of training 
geregistreerd staan in het trainersbestand, en in welke provincies zij inzetbaar zijn. Dit o.a. om 
antwoord te krijgen op de vraag of uitbreiding van het trainersbestand voor bepaalde cursussen 
en trainingen gewenst of noodzakelijk is. Zodat we hiervoor gericht trainers zouden kunnen gaan 
werven. Hieruit bleek dat er voor een aantal cursussen en trainingen uitbreiding van het aantal 
trainers, en een betere landelijke dekking wenselijk en noodzakelijk is. Dat betekent dat we in de 
toekomst gericht nieuwe trainers voor specifieke cursussen of trainingen willen gaan werven. 
Deze nieuwe trainers zullen we tijdens train-de-trainers bijeenkomsten gaan opleiden om een 
bepaalde  cursus of training van het Steenkampinstituut te kunnen verzorgen. Het voordeel 
hiervan voor de trainers is, dat ze na een intakegesprek op korte termijn uitgenodigd worden voor 
een train-de-trainers bijeenkomst en snel ingezet kunnen worden om een cursus of training in de 
provincie te verzorgen. De tijd tussen het intakegesprek en daadwerkelijke inzetbaarheid wordt 
hierdoor sterk verkort. Vanaf 2012 zijn we op deze manier de trainers gaan werven en 
begeleiden. 
 

Train-de-trainers bijeenkomsten 

In 2012 hebben er voor twee regionale cursussen, train-de-trainers bijeenkomsten 
plaatsgevonden; voor de training netwerken en nieuwe media. 
Tijdens deze train-de-trainers bijeenkomsten komen de trainers die deze training willen en 
kunnen geven (bijvoorbeeld vanwege hun achtergrondkennis) bij elkaar en maken ze kennis met 
het materiaal, de werkvormen en theorie van de training. Soms moeten de trainers voorafgaand 
aan deze bijeenkomst ook wat voorbereiden. Tijdens de bijeenkomst oefenen ze met sommige 
werkvormen, zodat ze goed voorbereid zijn om deze training in het land te geven. Het 
Steenkampinstituut kan tijdens deze bijeenkomsten de trainers van tips voorzien en eventueel 
sommige trainers adviseren om eerst nog met een andere trainer mee te lopen alvorens ze zelf 
voor een groep gaan staan. 
 

 

Promotie 

 
Van nieuwe website naar nieuwe website 

Eind 2011 is het Steenkampinstituut, in navolging van het CDA dat in 2010 al was 
overgeschakeld op een nieuwe website, overgegaan naar een nieuwe website met een andere 
uitstraling, besturingssysteem en indeling. De website is nu visueel aantrekkelijker, met meer 
kleur en mogelijkheden om foto’s en filmpjes te plaatsen. Bezoekers van de site kunnen op 
verschillende manieren informatie over opleidingen vinden. Ze kunnen zoeken op opleiding, daar 
de cursusomschrijving van een bepaalde cursus of training lezen en zien in welke provincie 
wanneer deze cursus of training wordt aangeboden. Ook kunnen bezoekers direct op hun 
provincie klikken en zien welke cursussen en trainingen in hun provincie op de rol staan. En als 
ze klikken op Agenda, dan zien ze welke cursus of training er die week ergens in het land op het 
programma staan. Veel manieren dus om informatie te vinden. 
Nieuw element is de mogelijkheid om direct online in te schrijven voor een landelijke of regionale 
cursus of training via het nieuwe aanmeldformulier. Een aanmelding via de website voor een 
regionale training/cursus wordt automatisch verzonden naar de betreffende provinciale 
scholingsconsulenten die deze in zijn/haar provincie organiseert. De eerste ervaringen met dit 
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nieuwe aanmeldformulier zijn goed, maar we streven ernaar om meer aanmeldingen voor het 
regionale opleidingsaanbod via aanmeldingsformulieren op onze website te genereren.  
 
Najaar 2012 werd bekend dat het CDA per 1 januari 2013, dus op zeer korte termijn, opnieuw 
overgaat naar een nieuwe website met een andere uitstraling en meer functionaliteiten. Dat 
betekent dat ook de website van het Steenkampinstituut wederom vernieuwd zal moeten worden. 
Voor de medewerker van het Steenkampinstituut, die zich bezig houdt met de content-
management, betekent dit dat zij moet leren werken met een nieuw cms systeem, dat weliswaar 
meer mogelijkheden biedt, maar ook ingewikkelder en tijdrovender is. Dit zal opnieuw een extra 
tijdsinvestering van deze medewerker vergen. 
 
Promotie van opleidingen in diverse CDA-media 

Om opleidingen onder de aandacht van alle CDA-leden en specifieke doelgroepen binnen het 
CDA te brengen, maakt het Steenkampinstituut niet alleen gebruik van haar website. Ze 
publiceert ook regelmatig artikelen of korte berichten in CDA.nl (het tijdschrift voor CDA leden), in 
Bestuursforum (het maandblad voor CDA-politici in gemeente, provincie en waterschap). Ook 
digitale manieren van communiceren worden gebruikt, zoals nieuwsberichten in de e-nieuwsbrief 
naar de leden, naar afdelingsbestuurders, waarin linkjes naar de website worden geplaatst. De 
ervaring leert dat deze linkjes relatief veel bezoek naar de website genereert. Het 
Steenkampinstituut heeft in  2012 meer aandacht besteed aan het regelmatig plaatsen van 
nieuwsberichten over opleidingen in diverse CDA-media, zoals de website, ledenbladen, e-
nieuwsbrieven etc., zodat nog meer CDA-leden worden geïnformeerd over het (actuele) 
opleidingsaanbod van het Steenkampinstituut en meer leden deel kunnen nemen aan cursussen 
en trainingen en zich zo verder kunnen (blijven) ontwikkelen. Als gevolg van met name de 
opgenomen cursusinformatie in digitale nieuwsberichten met links naar het aanmeldingsformulier 
op onze website is het aantal aanmeldingen gestegen. 
 
Overzicht regionaal opleidingsaanbod per provincie 

In het overzicht van het regionaal opleidingsaanbod per provincie wordt aangegeven welke 
activiteiten regionaal georganiseerd zijn door de provinciale scholingsconsulenten. Het is goed 
daarbij op te merken dat er daarnaast ook veel activiteiten plaatsvinden ten behoeve van 
opleiding en training in de regio die niet geregistreerd worden, omdat deze niet gefinancierd 
worden uit het jaarbudget dat het Steenkampinstituut voor het regionaal scholingswerk in de 
provincies beschikbaar stelt, of omdat er geen kosten aan verbonden zijn. Het betreft 
bijvoorbeeld fracties die rechtstreeks het Steenkampinstituut bellen met een maatwerkvraag of 
voor advies welke trainer ingezet kan worden. 
 
Deelnemersaantallen 2012 cursussen en trainingen provincies 
 
Provincie Groningen 
 
Cursus/training Datum  Aantal 

deelnemers 
Training Nieuwe Media 29-05-2012 17 
Maatwerk cursus Afdeling Haren 17-11-2012 ? 
Totaal   17 
 
  



 

 
CDA Jaarverslag 2012  62 

 
Provincie Fryslân 
 
Cursus / training 
 

Datum  Aantal 
deelnemers 

Cursus op Maat: CDA-gedachtegoed: “CDA, hoe verder?” 02-03-2012   9 
Cursus op Maat: Gemeentefinanciën 03-03-2012 10 
Functioneringsgesprekken 09-03-2012   5 
Speech schrijven, “schrijven voor het oor” 16-03-2012 11 
Politiek dichter bij de burger 23-03-2012   7 
Gebruik Sociale Media 30-03-2012   8 
Voorzitten en voorgezeten worden 13-04-2012   9 
Cursus op Maat: Teambuilding, functioneren raadsfractie 29-06-2012 10 
Campagnestrategie, Campagnevoeren  03-07-2012 31 
Cursus op Maat: Gebruik Sociale Media 19-09-2012   6 
Netwerken 19-10-2012   7 
Cursus op Maat:Gebruik Nieuwe Media  31-10-2012   8 
Gebruik Nieuwe Media 02-11-2012 17 
Speech schrijven, “schrijven voor het oor” 23-11-2012   8 
Cursus op Maat: CDA-gedachtegoed: “De C van het CDA” 13-12-2012 15 
Subtotaal opleidingen  161 

Themabijeenkomsten   
Onderwijs:  
“De basisschool op het Friese platteland in 2025” in 3 
Regiobijeenkomsten 

19-03-2012 
27-03-2012 
28-03-2012 

31 
20 
23 

Provinciale Startdag politiek seizoen 2012/2013:  
Rijnlands denken, “Anders denken, anders doen” 

24-09-2012 74 

Subtotaal themabijeenkomsten  148 
Totaal opleidingen en themabijeenkomsten  309 
 
 
Provincie Drenthe 
 
Cursus/training Datum Aantal 

deelnemers 
Maatwerkcursus voor de CDA afdeling Aa en Hunze                                                  31-03-2012 ? 
Redactioneel schrijven  16-05-2012 9 
Training Nieuwe Media 04-07-2012 8 
Training Ledenwerving/Ledenzorg 17-09-2012 8 
Thema Verbindingsavond CDA-gedachtegoed op weg naar 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 voor AB-
leden bestuur Drenthe 

23-11-2012 16 

Totaal  41 
 
 
Provincie Flevoland 
 
Cursus/training Datum Aantal 

deelnemers 
Kennis- en Ontmoetingsdag Flevoland 22-09-2012 37 
Training Ledenwerving/binding 10-12-2012 7 
Training Nieuwe Media 03-12-2012 5 
Totaal   49 
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Provincie Overijssel 
Cursus/training Datum  Aantal 

deelnemers 
Permanente Ledenzorg 11-01-2012 13 
Training Functioneringsgesprekken 18-02-2012 12 
Permanente campagne/ledenzorg 09-05-2012 12 
Netwerklunch voor vrouwen 04-07-2012 44 
Training Werving- en selectiegesprekken + Netwerken 19-10-2012 16 
Training Nieuwe Media 13-10-2012 7 
Maatwerkcursus ‘Op naar 2014’ voor bestuur/fractie CDA-
Tubbergen 

24-11-2012 21 

Totaal   125 
 
 
Provincie Gelderland 
Cursus/training Steenkampinstituut Datum (dd-mm-jj) Aantal 

deelnemers 
Maatwerktraining raadsleden Wageningen 06-01-2012 5 
Debattraining raadsleden Putten 14-01-2012 15 
Cursus Oppositievoeren raadsleden Beuningen 21-01-2012 10 
Cursus Voorzitten en voorgezeten worden Zaltbommel 04-02-2012 16 
Cursus Gemeentefinanciën  11-02-2012 14 
Cursus Oppositievoeren raadsleden Rivierenland 11-02-2012 8 
Cursus Campagnestrategie Overijssel/Gelderland 11-02-2012 en 

16-06-2012 
13 

Training Netwerken 28-04-2012 7 
Maatwerk raadsleden Apeldoorn 25-02-2012 9 
Cursus Oppositievoeren raadsleden Lingewaard 11-05-2012 10 
Cursus CDA-gedachtegoed raadsleden Putten 08-09-2012 9 
Training Nieuwe Media Veluwe 17/19-10-2012 9 
Training Nieuwe Media Montferland/Liemers 24-04-2012 16 
Cursus Oppositievoeren raadsleden Beuningen 01-12-2012 11 
Maatwerk: Toekomstbestendig Bronckhorst 2/3-03-2012 13 
Subtotaal Gelderland  165 
   
Themabijeenkomsten   
Drie diepzinnige dagen jonge raadsleden  17/19-10-2012 8 
WMO maatwerk Berkelland 27-01-2012 8 
WMO nieuwe stijl Montferland 18-06-2012 8 
Totaal Gelderland  189 
 
 
Provincie Utrecht 
 
Cursus/training Datum  Aantal 

deelnemers 
Introductiecursus Nieuwe Leden 6, 13 en 20 februari 

2013 
14 

Cursus CDA-gedachtegoed 20 maart 2012 ? 
Training Nieuwe Media Woudenberg 2 april 2012 11 
Training Netwerken 8 en 15 november 

2012 
7 

Subtotaal  32 
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Themabijeenkomsten, werkbezoeken en excursies   
Bezoek Provinciehuis (bij Introductiecursus Nieuwe 
Leden) 

27 februari 2012 11 

Bezoek Tweede Kamer (bij Introductiecursus Nieuwe 
Leden) 

6 maart 2012 18 

CDA-strategie 18 april 2012 ? 
Totaal   61 
 
 
Provincie Noord-Holland 
Cursus/training Datum Aantal 

deelnemers 
Workshop Nieuwe Media 14 april 2012 12 
Workshop Fractievoorzitterschap 14 april 2012 6 
Workshop Functioneringsgesprekken 14 april 2012 3 
Workshop Omgaan met de media 14 april 2012 6 
Training politiek presenteren (Training voor Talent) 3 november 2012 14 
Training Ledenwerving (Training voor Talent) 3 november 2012 7 
Fractie in Topvorm Training (FIT) Hilversum 12 mei 2012 7 
Fractie in Topvorm Training (FIT) Wijdemeren 9 juni 2012 7 
Fractie in Topvorm Training (FIT) Langedijk 24 november 2012 7 
Fractie in Topvorm Training (FIT) Uithoorn 8 december 2012 8 
Training Nieuwe Media, Bussum November 2012 5 
Snel lezen Aalsmeer Januari 2012 6 
Snel lezen Kop van Noord-Holland Mei 2012 6 
Subtotaal  98 
   
Themabijeenkomsten:   
Denktank Duurzaamheid  23 
Denktank Woningbouw  59 
Totaal   180 
 
 
Provincie Zuid-Holland 
Cursus/training Datum  Aantal 

deelnemers 
Training Functioneringsgesprekken 23 januari 2012 12 
Winterschool Zuid-Holland Zuid 25/1, 9/2, 23/2, 8/3, 

22/3, 5/4 2012 
12 

Introductiecursus Nieuwe Leden Zuid-Holland Zuid 31/1, 7/2, 14/2, 21/2 en 
28/2 

13 

Introductiecursus Nieuwe Leden Zuid-Holland Noord 1/2, 8/2, 15/2, 20/2, 
28/2  

5 

Cursus Inwonerparticipatie Noordwijkerhout 3 februari 2012 11 
Debattraining Maassluis 7 maart 2012 5 
Training Nieuwe Media Zuid-Holland Zuid 3 april 2012 7 
Training Nieuwe Media Zuid-Holland Noord 4 april 2012 6 
Cursus Inwonerparticipatie Lisse 2 juli 2012 9 
Training Functioneringsgesprekken Kaag en Braassem 19 september 2012 en 

3 oktober 2012 
18 

Kadercursus Voorne-Putten 22 en 27 september en 
9, 11, 25 oktober 2012 

5 

Debattraining  24 september 2012 4 
Cursus Gemeentefinanciën Zuid-Holland Noord 15 oktober 2012 9 
Cursus Gemeentefinanciën Zuid-Holland Zuid 16 oktober 2012 4 



 

 
CDA Jaarverslag 2012  65 

Training Campagnevoeren Goeree-Overflakkee 20 oktober 2012 15 
Training Nieuwe Media 29 november 2012 6 
Subtotaal  141 
   
Themabijeenkomsten, werkbezoeken en excursies   
Themabijeenkomst Decentralisatie 15 oktober 2012 21 
CDA-gedachtegoed hertaald 28 maart 2012 28 
Rapport de Geus Strategisch Beraad 17 april 2012 28 
Training Ledenwerving/ledenzorg 6 juni 2012 29 
Totaal Zuid-Holland  247 
 
 
Provincie Zeeland 
 
Cursus/training Datum Aantal 

deelnemers 
Training Netwerken 3 november 2012 10 
Training Nieuwe Media 7 november 2012 8 
Subtotaal   18 
   
Themabijeenkomsten, werkbezoeken en excursies   
Strategisch Beraad 29 februari 2012 66 
Rapport Commissie Geel 22 maart 2012 30 
Solidariteit tussen de generaties 29 maart 2012 31 
Samenwerken op de Bevelanden 22 mei 2012 34 
Subtotaal themabijeenkomsten  179 
   
Totaal   
 
 
Noord-Brabant 
 
Cursus/training Datum  Aantal 

deelnemers 
Training Nieuwe Media (regio Midden- en West-
Brabant) 

10 september 2012 13 

Training Debatteren en presenteren (regio M- en West-
Brabant 

3 november 2012 7 

Fractie in Topvorm (FIT) training Zundert 4 februari 2012 6 
Debattraining afdeling Zundert 4 februari 2012 6 
Fractie in Topvorm (FIT) training Valkenswaard 21 september 2012 ? 
Fractie in Topvorm (FIT) training Laarbeek 30 mei 2012 ? 
Totaal   32 
 
 
Provincie Limburg 
 
Cursus/training:  Datum  Aantal 

deelnemers 
Training Netwerken 21 april 2012 12 
Fractievoorzitterscursus 21 april 2012 9 
Training Nieuwe Media 10 november 2012 12 
Debattraining 17 november 2012 12 
Totaal   45 
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IV. Sector Financiën en Interne Organisatie 
 

Het jaar 2012 heeft voor de sector vooral in het teken gestaan van het uitvoeren van de taken op 
een professionale manier, met de kleine bemensing die er door de bezuinigingen nog is. 
 

1. Facilitair 
De medewerkers hebben als hoofdtaak het bevorderen van de arbeidsomstandigheden in de 
brede zin van het woord, zowel voor de werknemers als voor degenen die het CDA Partijbureau 
gebruiken als vergaderlocatie. Dat heeft betrekking op het schoonhouden van het pand, het 
ontvangen van gasten en voorzien in de catering en ook de werkomstandigheden handhaven 
volgens de ‘arbeidsomstandigheden wetgeving’. 
 
Concrete producten en diensten die werden opgeleverd zijn de volgende: 

• Een prettige ontvangst voor gasten van het CDA Partijbureau  
• Goed ingerichte werkplekken 
• Schone werkkamers, vergaderruimtes, toiletten 
• Een goed onderhouden gebouw. 
• Een toegankelijk en opgeruimd archief 
• Een lunchgelegenheid voor de medewerkers 
• Een goede ontvangst van bijzondere gasten inclusief warme maaltijd 

 
Er zijn drie externe huurders van de kantoor- en opslagruimtes die niet door het CDA gebruikt 
worden. Een degelijk huurcontract ligt hieraan ten grondslag. De medewerkers van dit onderdeel 
zijn aanspreekpunt voor alle verhuur gerelateerde zaken en verzoeken. 
 
Het Partijbureau is nog altijd op zoek naar nieuwe externe huurders voor de leegstaande 
kantoorruimte. Daarover worden gesprekken gevoerd met de makelaar. Er is interesse geweest, 
maar helaas heeft dit nog niet tot een nieuwe huurder geleid. 
 
De vergaderfrequentie is toegenomen in ons pand de laatste jaren en dat wordt ook 
gestimuleerd, met het oog op de kosten van externe zaalhuur en het optimaal benutten van de 
huidige interne capaciteit.  
 

2. Systeembeheer 
Het onderdeel systeembeheer biedt aan de medewerkers van het CDA Partijbureau en gelieerde 
organisaties volledig ingerichte werkplekken aan. Dit behelst een werkplek ingericht met pc, een 
telefoon en print faciliteiten. Systeembeheer draagt zorg voor het up-to-date houden van de 
faciliteiten. Tevens bied systeembeheer ondersteuning bij functionele en technische vragen van  
gebruikers.  
 
Zoals al enige tijd wordt dit verzorgd door een interne eerstelijns helpdesk medewerker, die 
ondersteund wordt door een extern bedrijf voor de tweedelijns support. In 2012 is deze 



 

 
CDA Jaarverslag 2012  67 

medewerker uit dienst getreden, en is de functie waargenomen door de database administrator. 
In 2013 zal er toch weer een junior eerstelijnsmedewerker deze functie gaan vervullen. 
 

3. Ledendesk 
 
De Ledendesk vervult 3 taken: 

• Verzorgen van de ledenadministratie 
• Uitvoeren van ledenzorg 
• Bemensing van de receptie en aannemen van de telefoon 

Ledenadministratie en ledenzorg 

 
De bijdragen van de leden vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de partij. Tevens 
vormen zij de basis van de partij in het algemeen en wordt er volop gecommuniceerd met deze 
leden. Dat kunnen individuele leden zijn maar ook groepen van leden zoals afdelingsbesturen, 
gemeentelijke afdelingen en provinciale afdelingen.  
 
Gegevens van leden worden vastgelegd in de ledenadministratie. Dat vraagt een goede 
communicatie met andere (lokale) afdelingen en gelieerde organisaties. 
De ledenadministratie is ook een essentiële bron van informatie voor ledenzorg en ledenbehoud. 
 
Een belangrijke rol is weggelegd voor de ledenadministratie bij evenementen. Naast het feit dat 
alle aanmelders via de ledendesk worden vastgelegd vervult de ledendesk een belangrijke taak 
bij de aanlevering van de bestanden en bij de complete organisatie van het evenement, in 
samenwerking met de Database administrator. 
 
Concrete producten en diensten die werden opgeleverd zijn de volgende: 

• Ledenlijsten voor afdelingen en provincies (digitaal en papier) 
• Acceptgiro’s versturen aan afdelingen t.b.v. herinneringen 
• Muteren van diverse gegevens op lidniveau 
• Bestandsselecties voor het secretariaat, afdelingen en provincies 
• Contributieverzoeken, herinneringen en overige mailings 
• Welkomstpakketten 
• Ledenservice 
• Rapportages aan het management met strategische informatie 

De ledenzorg betreft het beheren van de relatie met de leden. Feitelijk heeft dit veel raakvlakken 
met het administreren van de gegevens van de leden in de ledenadministratie.  
 
Receptie en telefonie 

 
Gasten worden aan de balie ontvangen en mensen die contact zoeken met het CDA worden naar 
de juiste contactpersoon doorgeleid. Daarbij fungeert de ledendesk als overloop van andere 
afdelingen bijvoorbeeld voor de verzending van mailings. 
De gehele postverwerking vindt ook plaats bij de ledendesk. De inkomende post wordt 
gesorteerd. De uitgaande post gefrankeerd op de juiste kostenplaats. 
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Concrete producten en diensten die werden opgeleverd zijn de volgende: 
• Professionele ontvangst van bezoekers, overdag en ’s avonds (m.b.v. oproepkrachten) 
• Professionele afhandeling van telefoongesprekken 
• Verzorgen inkomende en uitgaande post 
• Ontvangen en doorgeleiden faxen 
• Uitleen fietsen, apparatuur e.d. 

 
Voor de avondvergaderingen waren er oproepkrachten beschikbaar die de functie van 
avondreceptionist(e)/gastvrouw(-heer) konden vervullen. 
 
 

4. Financiële administratie 
De financiële administratie is in 2012 in het bijzonder druk bezig geweest met de overgang naar 
een nieuwe huisbankier. Na een offerteronde in 2011 is de Rabobank hier als beste uit gekomen. 
Eind 2011 is het contract met de Rabobank getekend als huisbankier van het CDA en gelieerde 
organen en organisaties, maar ook voor de afdelingen. In 2012 is dit uitgerold. Het bleek een 
omvangrijke operatie. 
 
In de informatievoorziening is in 2012 verder gewerkt met tussentijdse prognoses, waarbij op 
basis van de gerealiseerde financiële resultaten een prognose gemaakt wordt van de totale 
cijfers van het boekjaar. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in (de ontwikkeling van) de 
resultaten, waardoor er beter gestuurd kon worden door het betreffende management. Deze 
methodiek is goed ontvangen in 2011, en ook in 2012 is dit dus voorgezet. Ook de voorbereiding 
op de jaarrekening is op deze manier eenvoudiger geworden. 
 
Het is een gegeven dat er een grote bulk aan gegevens door de administratie verwerkt moet 
worden. Daarnaast is de administratie van het CDA, gelieerde organisaties en organen, 
behoorlijk complex. Het geheel maakte dat de implementatie van bovenstaande projecten zorgde 
voor de nodige extra werkdruk voor de medewerkers van de financiële administratie. De reguliere 
werkzaamheden moesten immers normaal doorgang vinden. 
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V. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
 
Algemeen 

Het jaar 2012 kreeg voor het WI door de tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer een 
andere invulling dan vooraf was bedacht. Er is veel medewerking verleend bij de samenstelling 
en doorrekening van het verkiezingsprogram, en tijdens de campagne bij de voorbereiding op 
debatten.  
 
In 2012 verschenen er drie rapporten. In januari werd een studie over infrastructuur en mobiliteit 
uitgebracht: Balans in logistiek en mobiliteit. Naar infrastructuur die verbindt. In het voorjaar 
kwam het rapport Naar een duurzame financiële sector uit dat in samenwerking met de CDA 
Tweede Kamerfractie tot stand kwam. Tijdens de Stichtingsraad in oktober werd aandacht 
besteed aan de woningmarkt naar aanleiding van de in september verschenen periscoop De 

woningmarkt in beweging II. Het gaat hier om een actualisatie van een eerder rapport uit 2008. 
Verder werd nauw met de partij samengewerkt om een canon tot stand te brengen. In mei werd 
het eerste exemplaar van de Canon van de Christendemocratie aangeboden aan de vier oud-
premiers De Jong, Van Agt, Lubbers en Balkenende. In december kon Wim van de Camp ook 
een Engelstalige versie van de canon in ontvangst nemen, de Canon of Dutch Christian 

Democracy.  
Ook werden de nodige initiatieven genomen om te komen tot een brede verspreiding van de 
gedachtevorming binnen het WI. Sinds 2008 stuurt het WI nieuwsbrieven naar geïnteresseerden. 
Een groeiend aantal abonnees blijft hierdoor tweemaandelijks op de hoogte van de activiteiten 
van het WI. Ook via diverse social media als facebook en twitter houdt het WI leden en 
belangstellenden op de hoogte van aankondigingen van activiteiten en van verschenen artikelen. 
Samenwerking met diverse geledingen binnen de partij vindt plaats onder ander in de vorm van 
bijeenkomsten van het Jong WI, de samenwerking met de TalentAcademie van het 
SteenkampInstituut. 
Al met al was 2012 een jaar met de nodige activiteiten. Ook in menige beleidsdiscussie mengde 
het WI zich met een (kranten)artikel of een andere publicatie. Dit gold zowel voor de thema’s met 
betrekking tot financiën, woningmarkt en zorg als voor het belang van de uitgangspunten van het 
CDA. Voorts was volgens velen de kwaliteit van het tijdschrift Christen Democratische 

Verkenningen in 2012 onverminderd hoog. Dank gaat uit naar de auteurs en medewerkers van 
het WI die dit mogelijk maakten.  
 
Vermelding verdient ook een discussie over de toekomst van het WI. In januari vond een 
bijeenkomst met enkele leden van het Partijbestuur, bestuurders en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisatie plaats over de werkwijze en het programma van het WI. Het 
resultaat is dat de educatieve activiteiten verder geïntensiveerd gaan worden. Deze discussie is 
na de verkiezingen in september 2012 verder opgepakt ook in het licht van een budgetkorting in 
2013. Het WI komt begin 2013 met voorstellen voor een andere werkwijze, die meer gericht is op 
kennisvalorisatie en vorming.  
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Rapporten, presentaties, bijeenkomsten en symposia 

 

Rapport: Balans in logistiek en mobiliteit. Naar 
infrastructuur die verbindt 

 
Auteur: Nic van Holstein i.s.m. Raymond Gradus 

 
Verschijningsdatum: januari 2012 

 
Aangeboden aan: staatssecretaris Joop Atsma 
(I&M) 

 
Presentatievorm: perspresentatie 25 januari 
2012 

 
Inhoud rapport: In een vitale samenleving 
maakt mobiliteit ontmoeting, ontplooiing en ontspanning van mensen mogelijk. Mensen moeten zoveel 
mogelijk zelf de afwegingen kunnen maken met betrekking tot hun mobiliteit. Tegelijkertijd zijn 
duurzaamheid en leefbaarheid belangrijke aspecten. De betrouwbaarheid en capaciteit van de 
infrastructuur kan met een combinatie van maatregelen vergroot worden tot een robuust 
mobiliteitsnetwerk. Het netwerk van hoofdwegen, onderliggende wegen en openbaar vervoer moeten 
betrouwbare prestaties leveren. Knelpunten moeten aangepakt en er moeten voldoende capaciteit en 
alternatieve routes beschikbaar zijn. 

 
Follow-up:  
Eigen artikelen 
Artikel ‘Plan kilometerheffing treft platteland niet’ in het Friesch Dagblad van 30 januari 2012  
Artikel ‘Meer dan kilometerheffing in Bestuursforum (nr. 3, 2012) 
Blog ‘Voorstel kilometerheffing heeft alleen maar voordelen’ (christendemocraat.nl) 
 
Belangrijke media uitingen 
Artikel ‘CDA-club pleit voor beprijzen autorijden’ in FD (26 januari 2012) 
Artikel ‘CDA geeft kilometerheffing nog een kans’ in Trouw (26 januari 2012) 
Radio: interview met Raymond Gradus op Radio 1 (vanaf 35.50 minuten) , en het interview met 
Raymond Gradus op Radio 2. 
Artikel ‘CDA denkt weer na over kilometerheffing op www.nieuwsbladtransport.nl 
Artikel ‘CDA wil alsnog kilometerheffing’op autoweek.nl 
Blog ‘CDA pleit voor vlakke kilometerheffing op verkeersnet.nl 
 
Bijeenkomst van het Jong WI op 11 oktober. 
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Rapport: Naar een duurzame financiële sector  

 
Auteurs: Elly Blanksma-van den Heuvel, 
Raymond Gradus, Hubert Schokker, Hubert 
Beusmans 

 
Verschijningsdatum: februari 2012 

 
Aangeboden aan: minister Jan Kees de Jager 
(Financiën)  

 
Presentatievorm: perspresentatie op 29 februari 
2012  

Inhoud rapport: In lijn met het 
christendemocratisch gedachtegoed is getracht een visie op een duurzame financiële sector te 
ontwikkelen. Op basis van veertien concrete aanbevelingen worden de meest urgente problemen 
binnen het huidige financiële bestel aangepakt. Kernbegrippen van een toekomstige ordening van het 
financieel stelsel zijn volgens het CDA: betrokkenheid, vertrouwelijkheid en matigheid. 
 
Middels dit rapport doet het CDA een appel op alle spelers binnen de financiële sector tot meer 
verantwoord gedrag. Daarnaast worden suggesties gedaan om dringende problemen als de 
schuldenlast bij bancaire instellingen in de private sector aan te pakken. Tevens wordt een oproep 
gedaan om door middel van intensivering van het publieke debat een terugkerend normbesef binnen 
de gehele samenleving te bewerkstelligen. Vertrouwen in de financiële sector is immers cruciaal voor 
de Nederlandse economie en duurzaam economisch herstel. 

Follow-up:  
 
Eigen artikelen 
Gradus en Blanksma, ‘Banken moeten leven beteren’ – Brabants Dagblad (13 april 2012) 
 
Belangrijke media uitingen 
‘CDA: geduld met banken raakt op’- NRC (29 februari 2012) 
‘Bank moet veilige haven zijn’ - nu.nl (29 februari 2012) 
‘Bank moet veilige haven zijn’ – telegraaf.nl (29 februari 2012) 
‘CDA: fundamentele veranderingen voor duurzame financiële sector’- www.rtl.nl (29 februari 2012) 
‘CDA: weg met bonussen’ – powned.tv (29 februari 2012) 
‘CDA wil meer grip op banken’ – ND (1 maart 2012)  
‘CDA heeft steun bij aanpak bonussen’- Trouw (1 maart 2012) 
‘Kabinet legt banken via Britse en Amerikaanse regel aan banden’ – FD (1 maart 2012) 

 

Bijeenkomst: Symposium Stichtingsraad 
‘Investeren in duurzaamheid als antwoord op 
de crisis’ 

Datum: 10 april 2012 
 
Sprekers: drs. P.H.J. Dijkman (hoofdredacteur 
CDV), drs. H.H.F. Wijffels, mr. J.W. van den 
Braak (hoofd levensbeschouwing en 
ondernemen van de werkgeversorganisatie 
VNO/NCW) 

Inhoud: Op dinsdagavond 10 april 2012 organiseerde de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA voor c.a. 100 aanwezigen een symposium naar aanleiding van het verschijnen 
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van het CDV nummer ‘Duurzaam denken, duurzaam doen’. Herman Wijffels nam het eerste 
exemplaar van dit nummer in ontvangst. Vervolgens hield hij een bevlogen toespraak over het thema 
duurzaamheid. Wat de samenleving nodig heeft volgens Wijffels zijn klassieke deugden en innovatie 
in duurzaamheid. Jan-Willem van den Braak reageerde met een coreferaat op de lezing van Herman 
Wijffels. Daarna vond een geanimeerde discussie plaats met de zaal onder leiding van Theo Bovens, 
voorzitter van het WI-bestuur.  

 

Publicatie: Canon van de Christendemocratie 

 
Auteur: Raymond Gradus, George Harinck, 
Karin Hoentjen, Alexander van Kessel en Hans-
Martien ten Napel (red.) 
 
Verschijningsdatum: mei 2012 

 
Aangeboden aan: oud-premiers Piet de Jong, 
Dries van Agt, Ruud Lubbers, Jan Peter 
Balkenende en CDA fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer Sybrand Buma. 

 
Presentatievorm: Presentatie op 23 mei 2012 
in de Oude Zaal van de Eerste Kamer 

 
Inhoud publicatie: 
De Canon omvat de geschiedenis van de Nederlandse christendemocratie tussen 1847, het jaar 
waarin het boek Ongeloof en Revolutie van Groen van Prinsterer werd gepubliceerd. De canon krijgt 
verder kleur door lemmata op te nemen over de oprichting van ARP, CHU, KVP en CDA en de 
verkiezingswinst onder Lubbers in 1986. Ook wordt aandacht besteed aan beleidsvraagstukken zoals 
de ethische politiek voor de koloniën, ontwikkelingssamenwerking en het nieuwe zorgstelsel, waarbij 
de christendemocratie een bepalende rol heeft gespeeld. Ook wordt stilgestaan bij voor de 
christendemocratie bepalende rapporten zoals Grondslag en karakter (1966) en Nieuwe wegen, vaste 
waarden (1995). Het formatiecongres in oktober 2010 vormt het eindpunt van deze canon. 

 
Presentatie: Na een welkomstwoord door Raymond Gradus nam George Harinck het woord. Hij ging 
in op de totstandkoming van de canon. Vervolgens boden partijvoorzitter Ruth Peetoom en bestuurslid 
van het WI Willem Stevens de eerste exemplaren van de canon aan de vier oud-premiers Piet de 
Jong, Dries van Agt, Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende aan. De vier oud-premiers vertelden 
vervolgens in een anekdote over hun tijd als premier. De anekdotes werden afgewisseld door filmpjes 
uit de tijd van de oud-premiers. De presentatie werd bijgewoond door 120 belangstellenden, veelal 
oud-volksvertegenwoordigers of oud-bestuursleden van het bestuur. 
 
Follow-up:  
Belangrijke media uitingen 
‘Buma krijgt steun CDA-mastodonten’- Telegraaf (23 mei 2012) 
‘Toen het CDA nog de premier kon leveren’- Trouw (23 mei 2012) 
‘Christendemocraat wil samenwerken’- ND (23 mei 2012) 
Op www.hetgoedeleven.com is een recensie over de Canon van de Christendemocratie 
verschenen, getiteld ‘CDA: langer dan een eeuw in het centrum van de macht’. Op deze 
webpagina wordt de canon als interessant bestempeld en worden enkele bijdragen van staats- en 
bestuursrecht deskundigen nader toegelicht. 
 
In Historisch Nieuwsblad (nr. 11, 2012) is een recensie verschenen over de Canon van de 
Christendemocratie. In het artikel wordt George Harinck (redactielid Canon en hoogleraar 
Geschiedenis aan de VU) geciteerd. Hij “is ervan overtuigd dat deze canon een belangrijk baken en 
inspiratiebron voor de toekomst zal zijn.  
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Publicatie: De woningmarkt in beweging II 

 
Auteur: Raymond Gradus, Evert Jan van 
Asselt 
 
Verschijningsdatum: juni 2012 

 
Aangeboden aan: minister Liesbeth Spies 
(Binnenlandse Zaken), Ruth Peetoom 
(partijvoorzitter) 

 
Presentatievorm: Aanbieding tijdens CDA 
congres 30 juni 2012 

 
Inhoud publicatie: 
De publicatie De woningmarkt in beweging II gaat in op de actuele problematiek op de woningmarkt 
zoals de kloof tussen kopen en huren, het scheefwonen en de discussie over de 
hypotheekrenteaftrek.  

Follow-up:  
Tijdens het openbaar gedeelte van de Stichtingsraad in oktober is een symposium gehouden over de 
woningmarkt (zie hieronder) 
 
Eigen artikel 
Gradus, 'KEW als smeerolie voor woningmarkt' - Weekblad fiscaal recht (nr. 6971, 11 oktober 2012)  

 

Bijeenkomst: Symposium Stichtingsraad 
‘De woningmarkt in beweging’ 

Datum: 10 oktober 2012 
 
Sprekers: drs. T.H. van Hoek (directeur 
Economisch Instituut voor de Bouw) en prof. 
dr. R.M.W.J. Beetsma (hoogleraar macro-
economie aan de UvA)  

Inhoud: Tijdens het symposium van de 
Stichtingsraad dat in het teken stond van de 
periscoop De woningmarkt in beweging II gaf 
Taco van Hoek voor c.a. 80 aanwezigen een interessante presentatie over de woningmarkt. Roel 
Beetsma reageerde in een co-referaat. Vervolgens ging het panel met daarin de beide sprekers en 
Raymond Gradus (directeur WI) onder leiding van Theo Bovens in op de vele vragen vanuit de zaal.  

 

Bijeenkomst: Symposium ‘Over het 
christelijke in de politiek’ 

Datum: 8 november 2012 
 
 
Sprekers: drs. P.H.J. Dijkman 
(hoofdredacteur CDV), prof. dr. E.P.N.M. 
Borgman (hoogleraar publieke theologie 
UvT), prof. dr. S. Paas (bijzonder hoogleraar 
kerkvernieuwing VU), drs. W.J. Deetman (lid 
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Raad van State) en mr. S. Buma (fractievoorzitter CDA Tweede Kamer) 

Inhoud: Op donderdagmiddag 8 november 2012 organiseerde het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA samen met het Centre for European Studies (CES) een symposium naar aanleiding van het 
verschijnen van het boek Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek, 
een uitgave van het Christen Democratische Verkenningen (CDV).  

In de vergaderzaal van de Eerste Kamer spraken Erik Borgman (hoogleraar publieke theologie UvT), 
Stefan Paas (bijzonder hoogleraar kerkvernieuwing VU), Wim Deetman (lid Raad van State) en 
Sybrand Buma (fractievoorzitter CDA) over de ‘C’ van het CDA. De belangstelling voor het symposium 
was groot, met 140 aanwezigen was de zaal volledig gevuld. 

Follow-up: Naar aanleiding van het symposium zijn verschillende artikelen verschenen.  
'Nadenken over ‘C’ kan CDA voor fouten behoeden' - ND (9 november 2012) 
"CDA tast naar nieuwe koers' – RD (9 november 2012) 
 
 
Publicatie: Canon of Dutch Christian 
Democracy 

Redactie: Raymond Gradus, George 
Harinck, Karin Hoentjen Alexander van 
Kessel en Hans-Martien ten Napel 
 
 
Verschijningsdatum: december 2012 

 
Aangeboden aan: Wim van de Camp 

 
Presentatievorm: Aanbieding tijdens CDA 
kerstviering 20 december 2012 

 
Inhoud publicatie: De Canon of Dutch Christian Democracy is een Engelse vertaling van de in mei 
2012 gepresenteerde Canon van de Christendemocratie en beslaat de geschiedenis van de 
Nederlandse christendemocratie tussen 1847 en 2010. Zie ook ‘Canon van de Christendemocratie’ 

Follow-up: Zie ‘Canon van de Christendemocratie’ 
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Christen Democratische Verkenningen (CDV) 

 
Christen Democratische Verkenningen is het politiek-wetenschappelijke kwartaalblad van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het wil het geheugen vormen van de christen-
democratische beweging en de kennis aandragen voor de verdieping van de ideologie van de 
christendemocratie. Ook onderzoekt het de betekenis van christendemocratische uitgangspunten 
voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. CDV verschijnt bij Uitgeverij Boom en heeft 
momenteel c.a. 960 abonnees.  
 
In 2012 verschenen de onderstaande nummers:  

Lente 2012 Duurzaam denken, duurzaam doen  

 
Het voorjaarsnummer van 2012 gaat over duurzaamheid. Binnen het CDA gaan al jaren stemmen op 
om duurzaamheid een prominentere rol te geven in het beleid. Duurzaamheid kan voor 
christendemocraten een belangrijke schakel vormen tussen de morele en de economische agenda. 
Hoe geven we vanuit christendemocratisch perspectief nu daadwerkelijk betekenis en inhoud aan een 
duurzaamheidspolitiek?  
 
Kernredactie: Pieter Jan Dijkman, Frank van den Heuvel en Jules Kortenhorst 
 
Follow-up: 
Eigen artikelen: 
Knops, column over duurzaamheid voor ‘de C-factor’ in ledenblad cda.nl (nr. 1, 2012) 
 
In de media; 
‘Verhagen hekelt beleid duurzaamheid voorganger’- ND (11 april 2012) 
‘CDA denkt opnieuw na over een beter duurzaam leven’ – Friesch Dagblad (14 april 2012) 
Presentatie: 
Workshop van Hamilcar Knops voor CDA Bestuurdersvereniging over ‘rentmeesterschap en 
duurzaamheid’ op 20 april 2012. 
 

Zomer 2012 Solidariteit in crisis 

 
Wat is solidariteit? Dat is een spannende vraag, zeker in een tijd van financieel-economische crisis en 
in een tijd dat de verzorgingsstaat – met goede redenen – steeds verder wordt gemoderniseerd. 
Centrale vraag voor dit CDV-nummer is hoe we het kernbegrip solidariteit tegen de achtergrond van 
de financieel-economische crisis in Nederland en Europa een nieuwe christendemocratische invulling 
kunnen geven die mede kan dienen als basis voor een nieuwe visie op collectieve arrangementen in 
onze samenleving en voor een nieuwe visie op onze verantwoordelijkheden in de Europese Unie. 
 
Kernredactie: Jan Jacob van Dijk, Raymond Gradus en Maarten Neuteboom 
Follow-up: 
Eigen artikelen: 
Adelaar en Gradus, ‘Verabsolutering van gezondheid moet ophouden’ – ND (7 juli 2012) 
Adelaar en Gradus, ‘We verwachten te veel van de zorg’- Trouw (1 augustus 2012) 
In de media: 
Dalrymple, ‘Solidariteit ondermijnt compassie’- Volkskrant (14 juli 2012)  
‘Ieder voor zich in marktsamenleving’ – ND (11 augustus 2012) 
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Herfst 2012 Dood of wederopstanding? 

 
In dit CDV-nummer staat de zoektocht centraal naar een hernieuwde invulling van 
christendemocratische of christelijke politiek. Het is nodig, zinvol en dankbaar om te zoeken naar de 
herwaardering van het christelijke verhaal voor de christendemocratie. Want de christelijke traditie 
belemmert de politiek niet, maar schept juist de ruimte voor betekenisvolle en waardevolle politiek. 
Binnen het huis van de christendemocratie is er momenteel een zekere verlegenheid rond 
christendom en christelijke traditie. We zullen moeten zoeken naar een nieuwe, eigentijdse invulling 
van christendemocratische of christelijke politiek, een invulling die verder reikt dan termen als 
‘beginselpolitiek’ of ‘geïnspireerde politiek’. Dit CDV-nummer is tevens als boek verschenen bij 
uitgeverij Boom.  
 
Kernredactie: Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman en Paul van Geest 
 
Follow-up: 
Bijeenkomst: 
Symposium op 8 november in de Eerste Kamer. 
 
Eigen artikelen: 
Dijkman, Borgman en Van Geest, ‘Toekomst voor christelijk geïnspireerde politiek’ – ND (20 oktober 
2012) 
Dijkman, Borgman en Van Geest, ‘Aansluiting zoeken bij traditie van Jezus’- ND (20 oktober 2012) 
In de media: 
Spruyt, ‘Navelstaren in oppositie is strijdig met aard CDA’ – Volkskrant (9 oktober 2012) (artikel in 
CDV) 
Te Grotenhuis, ‘Waarom het CDA z’n zetels verloor’- NRC (26 oktober 2012) (verkorte versie van een 
hoofdstuk in het boeknummer Dood of wederopstanding. 
Interview met Pieter Jan Dijkman ‘Vrede bewaren in land en stad’- Trouw (3 november 2012) 
‘CDA tast naar nieuwe koers’ – RD (9 november 2012) 
‘Nadenken over ‘C’ kan CDA voor fouten behoeden’ – ND (9 november 2012) 
‘Christus als voorbeeld’, column Gerry van der List – Elsevier (17 november 2012) 

 

Winter 2012 Democratie in ademnood? 

 
Er zijn goede redenen om vanuit christendemocratisch perspectief de grondslagen van de liberale 
democratie opnieuw tegen het licht te houden. Het gaat daarbij om de principiële vraag of de 
christendemocratie in de loop van de tijd wellicht niet te positief is komen te staan tegenover de 
democratie als zodanig. Het gaat dan dus niet alleen meer over concrete zaken staatkundige 
hervormingsvoorstellen, zoals rond de kabinetsformatie en de monarchie, al kunnen die ook zeker aan 
de orde komen. Het CDA heeft, anders dan de liberalen, ook altijd de nadruk willen leggen op iets als 
de rechtscultuur. Maar wat betekent dat precies? Hoe houden we de instituties van de democratische 
rechtsstaat vitaal? En: welke plek hebben instituties als het koningshuis nog in het staatsbestel? 
De kernredactie bestaat uit Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel & Maarten Neuteboom 
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Lopende projecten: 

 
Publicatie: Geloof en samenleving 
 
Begeleidingscommissie: prof. mr. dr. S.C. van Bijsterveld (voorzitter), prof.dr. R.H.J.M. Gradus, mr. 
M. Neuteboom (secretaris), prof. mr. dr. B.P. Vermeulen, drs. W.C. Sterk (adviseur) (tot september 
2012), dr. M.M. van Toorenburg (adviseur) (vanaf september 2012), mr. dr. B.D. Hengstmengel, prof. 
dr. E.P.N.M. Borgman, prof. mr. A. Soeteman. 
 
Mogelijke verschijningsdatum:  voorjaar 2013 

 
Publicatie: Duurzaamheid 

 
Begeleidingscommissie: mr. drs. P. Arensman, prof. dr. K. Blok, prof. dr. P.H.J. Essers (adviseur), 
drs. P.L.B.A. van Geel (voorzitter), prof. dr. R.H.J.M. Gradus, prof. dr. ir. P.M. Herder, drs. J.T.H.M. 
Kortenhorst MBA, mr. dr. H.P.A. Knops (secretaris), P.C. Molengraaf MBA, drs. P.J. Schenderling, 
C.J.M. v.d. Stappen, drs. D.A. van Steensel, drs. M.C.I. van der Werf 
 
Mogelijke verschijningsdatum: voorjaar 2013 
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Samenwerking met de partij 

Raymond Gradus is adviserend lid van het Partijbestuur.  
 

Strategisch Beraad 

Raymond Gradus en Evert Jan van Asselt waren adviseur van het Strategisch Beraad. Op 21 
januari is het rapport van het Strategisch Beraad gepresenteerd. 
 
Verkiezingen 

Raymond Gradus is als adviseur betrokken geweest bij het verkiezingsprogram. Samen met 
Evert Jan Slootweg en anderen heeft hij gewerkt aan de doorrekening van het 
verkiezingsprogram.  
Pieter Jan Dijkman en Maarten Neuteboom hebben meegedacht over de opzet van, en was 
betrokken bij de redactie van een lezingenbundel van Sybrand van Haersma Buma. De bundel is 
op 15 augustus gepresenteerd. Verder is vanuit het WI een aanzienlijke bijdrage geleverd op het 
gebied van de concurrentieanalyse, de voorbereiding van debatten en het schrijven van 
opinieartikelen. 
 

Samenwerking met het Steenkamp Instituut 

Medewerkers van het WI geven ieder jaar een college mens- en maatschappijbeeld aan een 
groep van de CDA Talent Academie waarbij onder meer wordt ingegaan op de vraag hoe je CDA 
gedachtegoed kunt toepassen op maatschappelijke problemen. Ook wordt het WI-rapport ‘Mens, 
waar ben je?’ al jaren gebruikt als literatuur voor de deelnemers van de Talent Academie. Dit jaar 
is een aantal nieuwe publicaties toegevoegd aan de literatuurlijst van de Talent Academie. Tot de 
standaardliteratuur hoort nu ook de ‘Canon van de Christendemocratie’ en het CDV-nummer 
‘Populisme in de polder’. Samen met het SI organiseert het WI bijeenkomsten onder de 
noemer´Van Denken naar Doen´. Alumni van de Kaderschool en Talent Academie en 
geïnteresseerde lokale politici worden voor deze inhoudelijke avonden uitgenodigd. De 
bijeenkomsten behandelen steeds een onlangs door het WI uitgebracht rapport, waarbij de 
auteur van het betreffende rapport een inleiding houdt en vervolgens deelneemt aan de 
discussie.  
 

Samenwerking met het CDJA 

 

Jong WI 

In 2011 is een start gemaakt met bijeenkomsten van het Jong WI. In samenwerking met het 
CDJA vindt een aantal keer per jaar een bijeenkomst plaats met stafmedewerkers van het WI en 
CDJA-ers met een onderzoeksmatige belangstelling. Doel van de bijeenkomsten is om jonge 
CDA-ers te betrekken bij de studies van het WI en ze kritisch te laten reflecteren op de 
gedachtevorming binnen het WI. 
  
Bijeenkomst 18 januari – Europese financiële crisis 

Woensdag 18 januari vond in Den Haag een nieuwe bijeenkomst van het jong WI plaats. De 
bijeenkomst stond in het teken van de WI lezingenbundel “De Europese financiële crisis. Hoe 
herstellen we vertrouwen?”. Hubert Beusmans, verzorgde een presentatie waarna de deelnemers 
dit onderwerp met elkaar bespraken.  
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Bijeenkomst 11 oktober – Infrastructuur en mobiliteit 
Op donderdag 11 oktober gaf Nic van Holstein, auteur van het WI-rapport ‘Balans in logistiek en 
mobiliteit. Naar infrastructuur die verbindt’, een inleiding over infrastructuur. Tijdens de 
bijeenkomst is intensief gediscussieerd over thema’s als rekeningrijden.  
  
 

Het WI in Europa  

 
Het Centre for European Studies (CES) is de denktank van de Europese Volkspartij (EVP) en is 
gehuisvest in Brussel. Raymond Gradus is lid van het bestuur van het Centre for European 
Studies. In deze hoedanigheid neemt hij deel aan de vergadering van de executive board van het 
CES en aan de vergadering van de general assembly. In 2012 is hij vier maal bij een vergadering 
van het CES in Brussel aanwezig geweest.  
Evert Jan van Asselt, adjunct directeur WI, was tot 1 april 2012 research associate bij het CES. 
 

Gezamenlijke projecten:  

In 2012 voerde het WI drie gezamenlijke projecten uit met het CES. In maart 2012 verscheen in 
Review of European Studies het artikel Reforms to limit increases in health care expenditures, 
with special attention to the Netherlands van Raymond Gradus en Evert Jan van Asselt.  
 
Het artikel is een follow-up van het in 2011 gepubliceerde rapport ‘Reforms in an ageing 
European society, with a focus on the Netherlands’. Het artikel is gepubliceerd in Review of 
European Studies, maart 2012. Er wordt ingegaan op de hervormingen van de uitgaven voor 
gezondheidszorg in internationaal perspectief. Het gaat hierbij om een gezamenlijk project van 
Centre European Studies (CES) – de denktank van de Europese Volkspartij (EVP) - en het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
 
Follow-up:  

Eigen artikelen: 
Gradus en Adelaar, ‘Verabsolutering van gezondheid moet ophouden’ – ND (juli 2012) 
Gradus en Adelaar, ‘We verwachten te veel van de zorg’ – Trouw (1 augustus 2012) 
Gradus en Adelaar, ‘Kwaliteit zorg fors achteruit’- FD (31 oktober 2012) 
Het tweede gezamenlijke project was de totstandkoming van de Canon van de 
Christendemocratie en de Canon of Dutch Christian Democracy. Ook de presentatie van de 
Canon in mei 2012 werd gezamenlijk met het CES georganiseerd.  
 
Onder ‘Geloof en samenleving’ vallen verschillende activiteiten die het derde gezamenlijk project 
vormen. Naast de publicatie van het rapport ‘Geloof en samenleving’ die voorzien is voor januari 
2013 wordt tevens gewerkt aan een engelse vertaling van het rapport. Daarnaast werd in 
november 2012 een symposium georganiseerd met als thema ‘Over het christelijke in de politiek’.  
Raymond Gradus was aanwezig bij de EIN Summer University met als thema ‘Growth and 
stability for Europe and the Euro’ in Berlijn van 4 tot en met 6 oktober. 
Op euractiv.com verzorgt Raymond Gradus sinds oktober 2012 een blog. 
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Organisatie en personeel 

 

Bestuur en medewerkers 

 

Bestuur: 

Het bestuur van het WI voor het CDA kwam in 2012 zes maal bij elkaar. Het bestuur boog zich 
onder meer over de toekomstvisie van het WI, het jaarplan, de begroting 2013 en de concept 
rapporten van het WI.  
 
In de Stichtingsraad van 10 april werd de heer Bruggink (CFO Rabobank) benoemd. In de 
Stichtingsraad van 10 oktober werd de heer Huibers (projectconsultant Stichting 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) benoemd. Gedurende het jaar werd afscheid genomen van de 
heren Kamphuis en Van den Heuvel na een zittingsduur van twaalf jaar. Het bestuur bestond in 
2012 uit de volgende leden: drs. D.J. van den Berg, mw. prof.dr. S.C. van Bijsterveld, drs. 
Th.J.F.M. Bovens (voorzitter), prof.dr.ir.A Bruggink (vanaf 10 april 2012), prof.dr. G.J. Buijs, mw. 
G. Dolsma (penningmeester vanaf 6 september 2012), mw. prof.dr.mr. D.M. van Gorp, mr. F.A.M. 
van den Heuvel (penningmeester, tot 6 september 2012), drs. J.F. Huibers (vanaf 10 oktober 
2012), drs. B. Kamphuis (vice-voorzitter, tot 6 september 2012), mw. drs. G.R. Peetoom, mr. 
W.F.C. Stevens (vice-voorzitter vanaf 6 september 2012) en drs. A. Tonca.  
 
Prof.dr. R.H.J.M. Gradus is secretaris van het bestuur.  
 

Directie:  

Drs. E.J. (Evert Jan) van Asselt, plaatsvervangend directeur (32 uur per week), tot 1 april 2012 
Prof. dr. R.H.J.M. (Raymond) Gradus, directeur (36 uur per week) 
 

Medewerkers:  

De onderstaande medewerkers waren in 2012 werkzaam bij het WI (in alfabetische volgorde): 
 
Mw. E. (Eveline) ter Borg, secretaresse (20 uur per week) 
 
Drs. H. (Hubert) Beusmans, wetenschappelijk medewerker (16 uur per week)  
 
Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman, hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen (28 uur 
per week) 
 
Mw. M. Kamps, MA (Maaike), office manager (32 uur per week) 
 
Mr. dr. H.P.A. (Hamilcar) Knops, wetenschappelijk medewerker (32 uur per week)  
 
R.M.C. (Remy) Luyten, stagiair (28 uur per week), tot 1 februari 2012 
 
Mr. M. (Maarten) Neuteboom, wetenschappelijk medewerker en redacteur Christen 
Democratische Verkenningen (28 uur per week, vanaf 1 augustus 2012 30 uur per week) 
 
Drs. E.J. Slootweg (Evert Jan), wetenschappelijk medewerker (32 uur per week), vanaf 1 juni 
2012 
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Nevenfuncties: 
 

Raymond Gradus is (parttime) hoogleraar Bestuur en Economie van de Publieke en Non-profit 
sector bij het Zijlstra center, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is lid van de Raad van 
Toezicht van Dianet, het kennis- en expertisecentrum op het gebied van klinische en niet-
klinische dialyse en was lid van de klankbordgroep ‘De medisch specialist 2015’ van de orde van 
Medisch Specialisten.  
 
Hubert Beusmans is parttime werkzaam als secretaris van de CDA werkgroep Europa. 
 
Hamilcar Knops is werkzaam als onderzoeker bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management 
van de TU Delft op het gebied van energierecht en is vaste columnist van Ensoc Magazine. 
 
Maarten Neuteboom is als parttime docent verbonden aan de Universiteit Leiden. 
 
Pieter Jan Dijkman werkt aan een proefschrift over de herbezinning op het concept van 
christelijke politiek tussen 1920 en 1960 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
 
Maaike Kamps werkt parttime als bestuurlijk medewerker van CDA Zuid-Holland.  
 
Evert Jan Slootweg zit in de ledenraad van CZ zorgverzekeraars en in het bestuur van FVP, een 
pensioenfonds voor mensen met een werkloosheidsuitkering. Tevens is hij voorzitter van de PKN 
wijk Bennekom. 
 

Fellows 

Eerder heeft het bestuur van het WI aangegeven voor 2012 een aantal fellows te willen 
benoemen. Uitgangspunt daarbij is om gerenommeerde wetenschappers met een belangstelling 
voor de politiek of oud-bestuurders met een wetenschappelijke belangstelling de mogelijkheid te 
bieden om onderzoek te doen binnen het WI voor het CDA.  
 
Inmiddels is de eerste fellow begonnen: Willem van Leeuwen (59) langjarig actief in de 
volkshuisvesting, ondermeer als voorzitter van Aedes, is voor de periode mei-december 2012 
benoemd als fellow van het WI. Ook heeft hij verschillende publicaties op het terrein van het 
maatschappelijk middenveld op zijn naam. Zo verschijnt in juni bij van Gorcum een boek 
“Toezicht en de Maatschappelijke onderneming. Balanceren in het krachtenveld”, dat hij samen 
met Paul Simons schreef. Willem van Leeuwen zal onderzoek doen naar onder meer naar de 
follow up van een eerder WI rapport over de Maatschappelijke Onderneming. In 2013 zal Teun 
Hardjono (63) beginnen als fellow bij het WI.  
 

 

Stichtingsraad: 

De Stichtingraad bestaat naast het bestuur van het WI en de medewerkers van het WI uit 
provinciale vertegenwoordigers. Dit zijn mr. A.L. Bennen, J.J.G.M. Biskop, J.N. Breunese, 
prof. dr. J.Chr. van Dalen, W.G. Faber, A.L. Greiner, mw. M.J. Kaal, mr. S. van Haersma Buma, 
C.M. Haverkamp, drs. A.P.C.M. van Holstein, mw. H.E.M. de Jager-de Boer, mr. G.J. Jansen, 
mw. M.J. Kaal, dr. H. Knibbe, L.B. Kobes, drs. E. Lemmens, H.J. Molema, mr. M. Nagel, 
drs. D.P. Noordhoek, A. Rodenboog, drs. P.L.A. Rüpp, mw. mr. dr. A.A.W. van Unen, 
F.H. Veringa, G.H.A. Versluis, mw. M.M. Vogelaar, drs, drs., A. van Heeringen, 
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ir. A.H.G. Versluis, mr. G.H.A. Versluis, H.H. de Vries, H. van Waveren, Th.J. Wijbenga, 
mw. E. Nauta. De medewerkers van het WI zijn ook lid van de Stichtingsraad. 
 
De vergadering kent een besloten deel en een openbaar deel. 
 
De Stichtingraad vergaderde in 2012 op 10 april en op 10 oktober, beide in het Beatrixgebouw in 
Utrecht. Op beide avonden vond tevens een symposium plaats. Een overzicht van de sprekers 
en thema’s op deze symposia is terug te vinden bij ‘Rapporten, presentaties, bijeenkomsten en 
symposia’.  
 

Communicatie 
 
Digitale nieuwsbrief 

In 2012 verstuurde het Wetenschappelijk Instituut 5 digitale nieuwsbrieven naar zo’n 800 
abonnees. Door een gerichte actie is in 2012 het aantal abonnees met c.a. 200 toegenomen. 
Ook worden met regelmaat aankondigingen van het WI opgenomen in de landelijke CDA 
nieuwsbrief. 
 

Facebook 

Medio 2011 is de facebookpagina van het WI online gegaan. Op facebook.com/wicda worden 
alle nieuwsberichten van het WI geplaatst. Foto’s van bijeenkomsten worden opgenomen in de 
digitale fotoalbums. Op 31 december 2012 hebben 71 personen de pagina ‘geliket’ waardoor zij 
via facebook op de hoogte blijven van nieuws van het WI. 45 van hen zijn nieuw sinds 1 januari 
2012. 
 

Twitter 

Raymond Gradus is sinds eind 2011 te volgen via twitter: @raymondgradus. Zijn tweets worden 
automatisch geplaatst op de facebookpagina van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Ook Maarten Neuteboom, Pieter Jan Dijkman en Evert Jan Slootweg zijn via twitter te volgen. 
 

Publicaties, media-optredens en presentatie van medewerkers 

Publicaties en presentaties van de stafleden van het WI voor het CDA. Publicaties met meerdere 
auteurs worden slechts één keer genoemd. Het is momenteel niet mogelijk links naar CDV 
artikelen op te nemen.  
 

Evert Jan van Asselt (in dienst tot 1 april 2012) 

 
Presentaties 
 
Evert Jan van Asselt sprak tijdens een bezoek aan Berlijn in februari verschillende medewerkers van 
de KAS, onder ander over gezondheidszorg en Soziale Marktwirtschaft. 
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Hubert Beusmans 

Rapport 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en CDA Tweede Kamerfractie. (2012). Naar een duurzame 
financiële sector, Den Haag. 
 
Presentatie 
Tijdens de bijeenkomst van het Jong WI in januari 2012 gaf Hubert Beusmans een presentatie over 
het rapport ‘Naar een duurzame financiële sector’. 
Hubert Beusmans gaf eind november bij de Universiteit Maastricht een presentatie over wetenschap 
en politiek.  
 
 
Pieter Jan Dijkman 
 
Redactie CDV 

Pieter Jan Dijkman maakte deel uit van de kernredactie van het lentenummer van CDV Duurzaam 
denken, duurzaam doen en van het herfstnummer Over het christelijke in de politiek. 

Artikelen 
 
Op www.christendemocraat.nl is op 22 februari een artikel verschenen van Pieter Jan Dijkman getiteld 
‘Het ongemak van cultuur’.  

Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen, heeft een column 
geschreven voor het tijdschrift Beleid en Maatschappij (2012, (39) 2)), over de erfenis van Pim Fortuyn 
en zijn verdiensten voor de Nederlandse politiek. 

In het Nederlands Dagblad van zaterdag 20 oktober 2012 is een artikel van Pieter Jan Dijkman, Erik 
Borgman en Paul van Geest verschenen met de titel ‘Toekomst voor christelijk geïnspireerde politiek'. 
De auteurs zijn editors van het boek Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de 
Nederlandse politiek dat medio oktober in de boekhandel is verschenen.  
 
Op het ‘Het goede leven’, een discussiesite van het Friesch Dagblad, verscheen op 27 oktober een 
artikel van Pieter Jan Dijkman, Erik Borgman en Paul van Geest met de titel ‘Er is toekomst voor 
christelijke politiek’.  
In Socialisme & Democratie, het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk 
bureau voor de sociaal-democratie, heeft Pieter Jan Dijkman samen met Raymond Gradus een artikel 
geschreven: ‘Het CDA: gebrek aan een consistent verhaal’, in: Socialisme & Democratie (jaargang 69, 
nummer 9/10, 2012). 

In CDA.nl, het CDA-ledenblad, verscheen een artikel van Pieter Jan Dijkman onder de titel ‘Toekomst 
voor christelijk geïnspireerde politiek’ (nummer 3, oktober/november 2012). 

Redactionele commentaren en interviews CDV 

Dijkman, P.H.J. (lente 2012). ‘Duurzaamheid is een kwestie van gezamenlijke verantwoordelijkheid’ 
(met Frank van den Heuvel en Jules Kortenhorst) in: Pieter Jan Dijkman, Frank van den Heuvel en 
Jules Kortenhorst (red.), Christen Democratische Verkenningen. Duurzaam denken, duurzaam doen. 
Amsterdam: Boom. 
Dijkman, P.H.J. (lente 2012). ‘In gesprek met minister Verhagen’ (met Jules Kortenhorst) in: Pieter Jan 
Dijkman, Frank van den Heuvel en Jules Kortenhorst (red.), Christen Democratische Verkenningen. 
Duurzaam denken, duurzaam doen. Amsterdam: Boom. 
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Dijkman, P.H.J. (herfst 2012). ‘Het christelijke geloof als steen des aanstoots in de politiek’ (samen 
met Erik Borgman en Paul van Geest), in: Erik Borgman, Pieter Jan Dijkman en Paul van Geest (red.), 
Christen Democratische Verkenningen. Het christelijke in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Boom. 
Dijkman, P.H.J. (herfst 2012). ‘In gesprek met Gabriel van den Brink’ (samen met Jan Prij), in: Erik 
Borgman, Pieter Jan Dijkman en Paul van Geest (red.), Christen Democratische Verkenningen. Het 
christelijke in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Boom. 
 
Dijkman, P.H.J. (winter 2012). ‘Democratie is altijd onvoltooid. In gesprek met Rein Jan Hoekstra.’ in: 
Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel en Maarten Neuteboom (red.), Christen Democratische 
Verkenningen. Democratie in ademnood? Amsterdam: Boom. 
 
Interviews 
 
In het Nederlands Dagblad van 15 september werd Pieter Jan Dijkman samen met enkele anderen 
geïnterviewd over ‘De toekomst van de C’. 

In de bijlage ‘Letter en geest’ van Trouw (3 november 2012) is een interview met Pieter Jan Dijkman 
opgenomen. In het interview wordt tevens aandacht besteed aan het symposium van CDV op 8 
november. 

Presentaties 

Pieter Jan Dijkman heeft op 22 februari in Utrecht een college gegeven aan de deelnemers van de 
CDA Talentacademie over de toepassing van de christendemocratische waarden en beginselen bij 
het beleid. 
 
Pieter Jan Dijkman heeft op 10 april tijdens de WI-Stichtingsraad een korte inleiding gehouden naar 
aanleiding van het verschijnen van het CDV-nummer Duurzaam denken, duurzaam doen. 
Pieter Jan Dijkman heeft op 24 april een lezing gegeven op de Guido de Brès-school in Rotterdam 
over een christelijke visie op Europa, naar aanleiding van de publicatie van de dissertatie Een 
Europese antirevolutionair. Het Europabeeld van Groen van Prinsterer in tekst en context. Ook nam 
hij met de auteur van dit proefschrift deel aan een paneldiscussie. 
Pieter Jan Dijkman nam op 6 mei deel aan een debat over de erfenis van Pim Fortuyn. 

Pieter Jan Dijkman heeft op 10 september een lezing gegeven over christelijke politiek in Gouda. 
Op het vierde congres van het Christelijk Conservatief Beraad op zaterdag 27 oktober 2012 sprak 
Pieter Jan Dijkman. Het thema voor dit congres luidt: “De toekomst van Christelijke politiek“. 
 
Pieter Jan Dijkman heeft op 5 november in Amersfoort een lezing gegeven voor de ChristenUnie-
Jongerenorganisatie, Perspectief, over christelijke politiek. 
Pieter Jan Dijkman heeft op 8 november tijdens het CDV-symposium over de CDV-bundel Dood of 
wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek een inleiding gehouden. 
Pieter Jan Dijkman heeft op 20 november in Boskoop een lezing gegeven over christelijke politiek. 
Ook ging hij in debat met Eginhard Meijering, de auteur van Hoe God verdween uit de Tweede Kamer. 
De ondergang van de christelijke politiek. 
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Raymond Gradus  

 
Boeken/rapporten 
 
Gradus, R., G. Harinck, K. Hoentjen, A. van Kessel en H.M. ten Napel (red.). (2012).Canon van de 
Christendemocratie , Uitgeverij Schrijen-Lippertz. (ook in het engels) 
 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. (2012). De woningmarkt in beweging II. Den Haag. 
Redactie CDV 
Raymond Gradus was lid van de kernredactie van het CDV zomernummer Solidariteit in crisis en van 
het CDV winternummer Democratie in ademnood?. 
Publicaties  

Raymond Gradus schreef in Bestuursforum 1 (2012) een opinieartikel met de titel ‘Gemeentelijke 
prioriteiten in moeilijke tijden’. 

In het Reformatorisch Dagblad van 12 januari is  een opinieartikel van Raymond Gradus verschenen met als titel 
‘Sociale Vlaktaks beter dan Splitsingstelsel’.  

In ESB van 20 januari 2012 schrijft Raymond Gradus een artikel over zorghervormingen, getiteld ‘Een 
internationale vergelijking van zorghervormingen’.  
 
In de Volkskrant van 24 januari 2012 is een artikel verschenen van Raymond Gradus, Roel Beetsma, 
Lans Bovenberg, Koen Caminada, Elbert Dijkgraaf en Sylvester Eijffinger over de sociale vlaktaks: 
‘Sociale vlaktaks is goed voor iedereen’. Ook mejudice.nl heeft dit artikel overgenomen. Het 
betreffende artikel is ook overgenomen door het Reformatorisch Dagblad en www.hetgoedeleven.nl.  
 
In het Friesch Dagblad van 30 januari 2012 is een artikel verschenen van Raymond Gradus over de 
kilometerheffing en het platteland getiteld ‘Plan kilometerheffing treft platteland niet’.Tevens is dit 
artikel op christendemocraat.nl verschenen.  
 
Raymond Gradus en Elbert Dijkgraaf reageren op een eerder verschenen artikel van Johan Graafland 
in het Nederlands Dagblad van 2 februari 2012. De titel van het artikel is ‘Belastingen niet eerlijk 
verdeeld’.  
 
In Het Financieele Dagblad van 16 februari 2012 is een artikel met de titel ‘Loonstijging is geen 
panacee’ verschenen van Raymond Gradus en Roel Beetsma over loonontwikkeling.  
 
In Bestuursforum 3 (2012) is een artikel verschenen van de hand van de Raymond Gradus en Nic van 
Holstein naar aanleiding van het WI-rapport infrastructuur. 
 
In de Volkskrant van donderdag 5 april 2012 is het artikel ‘Zorgplan Roemer bevordert tweedeling’ 
verschenen van Raymond Gradus en Pieter Hasekamp (directeur zorgverzekeraars Nederland) over 
het huidige zorgstelsel. Hierin stellen zij dat het voorstel van de SP om het zorgstelsel in te ruilen voor 
een budgetteringssysteem zal leiden tot een tweedeling en minder cliënttevredenheid. 
In het Brabants Dagblad van 13 april 2012 is het artikel ‘Banken moeten leven beteren’ verschenen 
van Raymond Gradus en Elly Blanksma.  

In het lentenummer van CESifoForum is het artikel ‘A discussion of the changes to Europe’s macro-
fiscal framework in response to the crisis’ van Raymond Gradus en Roel Beetsma verschenen.  

´Reforms to limit increases in health care expenditures, with special attention to the Netherlands´ in 
Review of European Studies (4, p. 73-84). 

Op euractiv.com is op 24 april een artikel van Raymond Gradus verschenen, getiteld ‘Cutting the 
North’s current account surpluses won’t help the South’. 
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In het Friesch Dagblad van 9 mei is een artikel van Raymond Gradus en Elly Blanksma gepubliceerd 
met de titel 'Er gloort weer hoop voor de huisbezitter'. 

Raymond Gradus en Elly Blanksma schreven in de Volkskrant van 7 mei een opinieartikel met de 
titel 'Er gloort weer hoop voor de huisbezitter'. Van dezelfde hand verscheen op mejudice.nl het artikel 
‘Wandelgangenakkoord gezonde stimulans voor afbouwen hypotheekschuld.’  

Op springerlink.com is het artikel van Elbert Dijkgraaf, Raymond Gradus en Matthijs de Jong te lezen, 
getiteld 'Competition and educational quality: evidence from the Netherlands'. 
Samen met Maarten Neuteboom en Jan Jacob van Dijk verscheen in het CDV zomernummer het 
artikel ‘Is de hulp aan de naaste in gevaar? Heroriëntatie op solidariteit’.  
In hetzelfde CDV-nummer schreef Raymond Gradus samen met Maarten Neuteboom het artikel 
‘Solidariteit en het poldermodel: pijn blijkt moeilijker te verdelen dan welvaart’. 
Tevens staat in het CDV-zomernummer een artikel van Raymond Gradus en Gerard Adelaar met de 
titel ‘Gezondheidzorg: onbegrensde vraag, begrensde solidariteit’. 
In ESB 4638 is een artikel van Raymond Gradus, Elbert Dijkgraaf en Matheus Wassenaar verschenen 
‘Heen en weer in privatisering afval’.  

In het Nederlands Dagblad van 7 juli is een artikel verschenen van Raymond Gradus en Gerard 
Adelaar met de titel ‘Verabsolutering van gezondheid moet ophouden’. Raymond Gradus en Gerard 
Adelaar schreven in Trouw van 1 augustus een opinieartikel over de houdbaarheid van solidariteit 
tussen zieke en gezonde mensen. 

In TPC hebben Raymond Gradus en Mattheus Wassenaar een artikel over het BTW-
compensatiefonds geschreven. Het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte om het BTW-
compensatiefonds af te schaffen is een voorbeeld van zwalkend overheidsbeleid.  

In ESB (17 augustus 2012) is een naschrift verschenen van Raymond Gradus, Elbert Dijkgraaf en 
Mattheus Wassenaar. In het naschrift reageren de auteurs op een reactie van Van Holst op hun artikel 
‘Heen en weer in privatisering afval’ in ESB. 
 
Raymond Gradus schreef samen met Eddy van Hijum in het Nederlands Dagblad van 22 augustus 
een opinieartikel met de titel ‘Met Nieuwe Moraal sterker uit de crisis’. 

Op Publicspace.nl is een artikel van Raymond Gradus en Willem van Leeuwen verschenen met de 
titel: 'Het middenveld is van ons, de maatschappij zijn wij'. In dit artikel van 30 augustus wordt gepleit 
voor een grotere rol van burgers bij maatschappelijke organisaties. 

In het Financieele Dagblad van 7 september is een artikel verschenen van Eddy van Hijum en 
Raymond Gradus met de titel ‘Verkiezingen gaan te weinig over problemen op de woningmarkt’. Een 
uitgebreide versie van het artikel is op mejudice.nl te lezen.  

Raymond Gradus bepleit in het artikel ‘EU, US trade agreement is a top priority’ op euractiv.com de 
komst van een transatlantisch handelsverdrag. De laatste tijd steekt het protectionisme in veel landen 
de kop op, met verschillende negatieve bij-effecten. Een nieuw handelsverdrag tussen de VS en de 
EU stimuleert de (banen)groei en dient als voorbeeld voor andere handelsovereenkomsten. 

In het Financieele Dagblad is een opinieartikel verschenen van Raymond Gradus en Gerard Adelaar 
getiteld 'Kwaliteit zorg fors achteruit'. De auteurs stellen dat het sterk inkomensafhankelijk maken van 
de nominale zorgpremie ernstige gevolgen heeft voor zorg- en arbeidsmarkt. Een uitgebreide versie 
van het artikel met de titel ‘Regeerakkoord inkomensafhankelijke zorgpremie frustreert zorg- en 
arbeidsmarkt’ op mejudice.nl. 

Raymond Gradus schreef in Bestuursforum nr.10 het artikel over de woningmarkt ‘Hoe krijgen we de 
woningmarkt in beweging?’ 

In het Reformatorisch Dagblad van 9 november 2012 is een opinieartikel verschenen van Raymond 
Gradus en Klaas Franken getiteld 'Regeerakkoord legt huurders en woningcorporaties lam'. In dit 
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artikel pleiten zij ervoor om de onnodig bureaucratische verhuurdersheffing te schrappen. In ruil 
daarvoor dienen corporaties huishoudens met recht op huurtoeslag een afslag op de huur geven. 

In het reformatorisch dagblad van maandag 10 december 2012 is een artikel van Raymond Gradus 
verschenen met de titel 'Christen Unie onderschat negatieve gevolgen Grexit'. Raymond Gradus gaat 
in op recente voorstellen van de CU om Griekenland uit de euro te zetten. 

Een vierde outlet in Nederland, in de buurt van Zoetermeer, moet worden voorkomen. Dit zal ten koste 
gaan van kleine winkeliers, de leefbaarheid en de menselijke maat. Dat betogen Raymond Gradus 
(directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) en Brigitte Bauer (hoogleraar aan de Universiteit 
van Texas) in een opinieartikel in de Volkskrant van 11 december en op mejudice.nl 

Op de website EurActiv.com verscheen een blog van Raymond Gradus, getiteld 'Dutch public finance: 
from a good example to disease'. Gradus in zijn blog in op de ontwikkelingen in de Nederlandse 
overheidsfinanciën in de afgelopen jaren 

Media-optredens/interviews 
 
In Elsevier verscheen een artikel, getiteld ‘Denkers langs de zijlijn’ over de Wetenschappelijke 
Instituten van verschillende partijen. Hiervoor is onder meer Raymond Gradus geïnterviewd.  
 
Naar aanleiding van de presentatie van het rapport over infrastructuur zijn twee radiointerviews 
gehouden: interview met Raymond Gradus op Radio 1 (vanaf 35.50 minuten) , en het interview 
met Raymond Gradus op Radio 2. 
 
In Autoweek 27 reageert Raymond Gradus op een stelling over de kilometerheffing. 

In het CDA ledenblad CDA.nl van oktober 2012 is een interview van Raymond Gradus verschenen 
met de titel 'We moeten ons verhaal beter verkopen'. In dit interview wordt ingegaan op de vraag hoe 
het CDA een factor van betekenis kan worden in de Nederlandse politiek.  

Op 12 december 2012 sprak Raymond Gradus over het outletcenter Bleizo, in de buurt van 
Zoetermeer, in de radio-uitzending van Radio Rijnmond.  

Presentaties 
Raymond Gradus heeft op woensdag 11 januari 2012 aan een conferentie over het belastingstelsel 
van de Guido de Brès Stichting (het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP) deelgenomen. Hij heeft 
in zijn lezing het voorstel tot een sociale vlaktaks uit het WI-rapport ‘Een sociale vlaktaks. Naar 
werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen’ toegelicht. Tevens heeft hij commentaar geleverd op 
een voorstel van de Guido de Brès Stichting om te komen tot een splitsingsstelsel.  
Raymond Gradus heeft op 27 februari een lezing gegeven aan een expertmeeting op een conferentie 
van de Konrad Adenauer Stiftung met de titel ‘Perspectives for a common stability culture in Europe’.  
Bij de ALV van CDA Veldhoven op 2 april gaf Raymond Gradus een presentatie over de uitkomsten 
van het Strategisch Beraad.  
Op 19 april nam Raymond Gradus deel aan een panel op het Economic Ideas Forum van het Centre 
for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung in Dublin.  
Raymond Gradus gaf op 20 en 21 april bij de jaarlijkse Nederlands-Duitse conferentie van de Konrad 
Adenauer Stiftung in St. Gerlach een presentatie over de Nederlandse overheidsfinanciën. 
Donderdag 26 april was Raymond Gradus te gast bij het politiek café van CDJA Rotterdam. Hij sprak 
met de CDA jongeren over de economische crisis en de actuele politiek. 
Op 27 april sprak Raymond Gradus bij het Nationaal Wetenschappelijk Congres in Gouda over het 
belang van promoties en wetenschappelijk onderzoek voor de overheid.  
Op 17 mei was Raymond Gradus in Barcelona bij het symposium “Neither Public nor Private: Mixed 
Forms of Service Delivery around the Globe”. 
Op 26 juni nam Raymond Gradus als panelspreker deel aan de derde Transatlantic Think Tank 
Conference in Brussel. Hij sprak en discussieerde daar over transatlantische handelsrelaties. De 
conferentie werd georganiseerd door de International Republican Institute (IRI) en de denktank van de 
Europese Volkspartij, het Centre for European Studies (CES). 
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Op 29 juni debatteerde Raymond Gradus in Huizen bij het debat ‘Grenzen aan de zorg’. 

Raymond Gradus heeft op dinsdag 4 september bij een stelselforum van het College van 
Zorgverzekeraars (CVZ) met de titel 'de toekomst van de marktwerking in de gezondheidszorg' een 
voordracht gehouden. Hij hield een pleidooi voor het vervolmaken van het nieuwe stelsel en niet voor 
een stelselwijziging. Tevens ging hij in op de Nederlandse situatie in vergelijking met andere landen.  

Op de AIAS jaarconferentie in Amsterdam op 26 september debatteerde Raymond Gradus met 
vertegenwoordigers van Wetenschappelijke Instituten van andere politieke partijen over de gewenste 
arbeidsmarkthervormingen in Nederland. 
Raymond Gradus heeft op 28 september gesproken bij het congres ‘Economen en fiscalisten in 
dialoog’ van IFER.  
Raymond Gradus was op 12 oktober gastspreker bij het burgemeestersprogramma 
gemeentefinanciën. 
Op woensdag 31 oktober is Raymond Gradus voorzitter geweest bij de co-creatiedag RVZ adviezen in 
Beesd. 
Een gastcollege over economische politiek op de Erasmus Universiteit werd verzorgd door Raymond 
Gradus op 6 december. 

 

Maaike Kamps 

 
Artikel: 
 
In bestuursforum van augustus heeft Maaike Kamps een artikel geschreven over affiches van het 
CDA ‘Van draken en zwaarden naar ‘less is more’’. 

Hamilcar Knops  

 
Publicaties: 
 
In Ensoc magazine (nummer 1, 2012) schreef Hamilcar Knops een column over (duurzame) warmte, 
getiteld ‘warm genoeg’. 
Hamilcar Knops schreef in het lentenummer van CDV een artikel getiteld ‘Modern rentmeesterschap 
vraagt om “creatief doorgeven”’ (samen met Paul Schenderling) 
Hamilcar Knops schreef een column over energiebesparing, getiteld ‘Nimmy-effect’ in Ensoc 
Magazine (nummer 2, 2012) 
In cda.nl heeft Hamilcar Knops geschreven over de ‘C-factor van duurzaamheid’ van het CDA. 

In het voorjaarsnummer van het blad Interruptie van het CDJA schreef Hamilcar Knops het artikel 
‘Stad zoekt mens’.  

Hamilcar Knops heeft in Bestuursforum (juni/juli 2012) gediscussieerd over de stelling ‘Tweede 
Kamerverkiezingen moeten enkel eens in de vier jaar gehouden worden’.  

In Ensoc magazine (nummer 3, 2012) schreef Hamilcar Knops een column over het energielabel, 
getiteld ‘Energielabel is geen ABC’tje’. 
 
In hetzelfde magazine (nummer 4, 2012) schreef Hamilcar Knops een column over decentrale 
energievoorziening met de titel ‘Decentraal stelt aanbod centraal’. 

Presentaties:  
 
Op 20 april gaf WI-medewerker Hamilcar Knops op de ALV van CDA Bestuurdersvereniging een 
presentatie over duurzaamheid.  
Hamilcar Knops nam op 13 juni deel aan een workshop en debat van ECN over de economische 
kansen van zonne-energie. 
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Op 10 oktober gaf Hamilcar Knops een voordracht over het energielabel op de Vakbeurs Energie 
2012 te ’s-Hertogenbosch. 

Maarten Neuteboom 

 
Redactie CDV 
Maarten Neuteboom was lid van de kernredactie van het CDV zomernummer Solidariteit in crisis en 
van het CDV winternummer Democratie in ademnood?. 
 
Artikelen 
 
Neuteboom, M. (zomer 2012). ‘Is de hulp aan de naaste in gevaar? Heroriëntatie op solidariteit’ (met 
Jan Jacob van Dijk en Raymond Gradus) in: Jan Jacob van Dijk, Raymond Gradus en Maarten 
Neuteboom (red.), Christen Democratische Verkenningen. Solidariteit in crisis. Amsterdam: Boom. 
Neuteboom, M. (zomer 2012). ‘In gesprek met Jaap Smit, Niek Jan van Kesteren en Arnoud Boot.‘ 
(met Raymond Gradus) in: Jan Jacob van Dijk, Raymond Gradus en Maarten Neuteboom (red.), 
Christen Democratische Verkenningen. Solidariteit in crisis. Amsterdam: Boom. 
Maarten Neuteboom schreef een artikel voor het Christelijk Weekblad dat op 6 juli eveneens op 
hetgoedeleven.com verscheen: 'Fundamenten rechtsstaat aan erosie onderhevig'. Het stuk is een 

reactie op een artikel van Bart Labuschagne. 
'SIRE propageert een schijntolerantie. Zo blijft onzichtbaar dat minderheden in de praktijk steeds 
minder tolerantie ervaren.' Dat betogen Maarten Neuteboom en Evert Jan Slootweg in het opiniestuk 
'SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt' in de Volkskrant van 15 oktober. 
Neuteboom, M. (winter 2012). ‘Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de 
vertrouwensrelatie tussen burger en overheid’. Redactioneel met Maurice Adams en Hans-Martien ten 
Napel in: Maurice Adams, Hans-Martien ten Napel en Maarten Neuteboom (red.), Christen 
Democratische Verkenningen. Democratie in ademnood? Amsterdam: Boom. 

Presentaties 

Op 28 januari was Maarten Neuteboom jurylid bij het CDA-debattoernooi 

Maarten Neuteboom leidde als dagvoorzitter het CDJA-congres op 11 en 12 mei. Tevens leidde hij 
twee lijsttrekkersdebatten tijdens de CDA-lijsttrekkersverkiezing (in Zeist en in Leeuwarden). 

Maarten Neuteboom zat de CDJA zomerschool op 3 augustus voor. 

Op donderdag 4 oktober nam Maarten Neuteboom deel aan 'Thinking Ahead', een programma van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) waarin nieuwe inzichten in de 
werking van de hersenen worden gekoppeld aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Thema was 
‘Onderwijs en hersenontwikkeling’. 
Op 24 oktober heeft Maarten Neuteboom een actualiteitencollege gegeven bij de HBO-opleiding 
Pedagogiek over mensbeelden, het christendemocratisch mensbeeld en de betekenis daarvan voor 
de huidige tijd. 
 
Op 26 oktober nam Maarten Neuteboom op uitnodiging deel aan een seminar over Keynes vs. Hayek 
van de Edmund Burke Stichting. 
Op 1 november heeft Maarten Neuteboom een lezing gehouden bij de ALV van het CDA Gorinchem 
over de plaats van religie in de samenleving.  
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Beschikbare rapporten WI voor het CDA  
 
Alle rapporten vanaf 2000 zijn te downloaden via de site van het WI 
(www.cda.nl/wi/rapporten)  
 
2012 

Canon of Dutch Christian Democracy 
De woningmarkt in beweging II 
Canon van de Christendemocratie 
Naar een duurzame financiële sector. 
Balans in logistiek en mobiliteit. Naar infrastructuur die verbindt 
 

2011 

Mens, waar ben je? (herdruk) 
De Europese financiële crisis. Bundel lezingen van het symposium van het WI. 
De ontregelde samenleving 
Op zoek naar de kracht van de samenleving  
Waardevast. Over de uitgangspunten van het CDA  
Health Care Reforms in an Ageing European Society with a Focus on the Netherlands  
 
2010 

Toegerust op de arbeidsmarkt    
Ontwikkelen doen we samen   
Christenen in de politiek   
Vertrouwen in ouders   
Versterken en verbinden   
 
2009 

De bloedsomloop van de samenleving   
Christendemocraten over de kredietcrisis  
Op weg naar houdbare overheidsfinanciën  
Een sociale vlaktaks   
De stad terug aan de mensen   
 
2008 

Integratie op waarden geschat   
De woningmarkt in beweging   
De burger en Europa   
Crossing Bridges   
Naar een toekomstbestendige AWBZ   
Gezocht: Maatschappelijke vernieuwers. Opnieuw gevonden: De ondernemer  
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VI. Bestuurdersvereniging 
 

1. Inleiding   

 
Graag bieden wij u het  jaarverslag 2012 aan. Hierin maken we duidelijk op welke manier het 
bestuur en het bureau de leden ondersteunen. De inhoudelijke ondersteuning gebeurt via 
Bestuursforum, de website en andere uitgaven. Nieuw was dit jaar dat in samenwerking met de 
Tweede Kamerfractie  factsheets  over actuele onderwerpen aan de BSV-leden werden gemaild. 
Wij willen deze informatievoorziening  vanuit de fractie blijven voortzetten. Onze netwerkfunctie 
onderhouden we via de BSV-bijeenkomsten en klankbordgroepen en de belangenbehartiging 
verloopt via contacten met allerlei organisaties en personen.  
 
Algemeen: 
Het jaar 2012 was voor het CDA een ingrijpend jaar. Met de val van het kabinet op 23 april, 
waarmee ook een einde kwam aan de gedoogconstructie met de PVV, en de daarop volgende 
landelijke verkiezing op 12 september kwam het CDA in de oppositie terecht en verminderde het 
aantal Kamerzetels van 21 naar 13 zetels. 
Voor onze  lokale politici betekende dit dat de invoering van de Wet werken naar vermogen 
controversieel verklaard werd en door de nieuw gevormde regeringscoalitie VVD-PvdA  
vervangen werd door een ontwerp-Participatiewet.  De  voorbereidingen voor de decentralisatie 
van  overheidstaken naar gemeentelijk niveau van de Jeugdzorg, Participatiewet en de 
begeleidingsfunctie van de AWBZ naar de lokale overheden waren de hoofdthema’s voor onze 
bestuurders.  
Op 21 november vonden er herindelingsverkiezingen plaats in de fusiegemeenten Schagen,  
Molenwaard en Goeree-Overflakkee. Deze verkiezingen zijn voor het CDA succesvol verlopen. 
 
Een terugkerend thema binnen het bestuur  was de notitie van het DB over de toekomst van de 
BSV. Hierover zijn gesprekken geweest met de partijvoorzitter en partijdirecteur.  De discussie 
hierover wordt in 2013 met de leden van de Provinciale afdelingen verder voortgezet. 
 
In dit jaarverslag worden de noodzakelijke gegevens die betrekking hebben op 2012 verstrekt. 
Met dank aan de medewerkers van de Bestuurdersvereniging, is het opnieuw een overzichtelijk 
verslag. Naar onze mening hebben we de meerwaarde van de CDA-bestuurdersvereniging voor 
al onze leden ook dit verslagjaar weer bewezen.  
 
 
Mr. Nynke van Amerongen-Huizenga    Drs. Hester Tjalma-Den Oudsten 
secretaris CDA-Bestuurdersvereniging   directeur CDA-Bestuurders- 
        vereniging  
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2. Leden, bestuur en medewerkers 

 

Leden 

Het lidmaatschap van de CDA-bestuurdersvereniging is voor leden van (deel)gemeenteraden en 
Provinciale Staten, waterschapsbesturen en voor  wethouders en gedeputeerden van CDA-huize 
gekoppeld aan hun functie. Daarnaast kunnen ook andere bestuurders, oud-bestuurders en 
bijvoorbeeld bestuurders van gemeentelijke CDA-afdelingen, lid worden. 
 
Per 31 december 2012 telt de vereniging 2595* leden. Dit is 81 minder dan in 2011 toen we nog 
2676 leden hadden. De verdeling is als volgt: 
 
 2011 2012 

Ereleden 6 6 
Commissarissen van de Koningin 3 3 
Gedeputeerden 14 14 
Statenleden 85 84 
Statengriffiers* 0 0 
Burgemeesters 115 114 
Wethouders/DB-leden deelgemeenteraad 313 303 
Gemeenteraadsleden/Deelgemeenteraadsleden 1651 1620 
Gemeentesecretarissen* 0 0 
Raadsgriffiers* 2 2 
Waterschapsbestuurders AB 65 65 
Waterschapsbestuurders DB 26 24 
Buitengewone leden 410 373 
TOTAAL 2690 2608* 

 
* Het verschil van 13 leden(totaal van 2608 en het aantal leden 2595) valt te verklaren uit leden 
met een dubbele functie. 
 
Bestuur 

In de najaarsledenvergadering trad Jan Waaijer af als vice- voorzitter (2007-2012) van de 
bestuurdersvereniging. Anton Ederveen werd in zijn plaats benoemd tot vice-voorzitter van de 
vereniging.  
 
Gert Boeve (Utrecht) en Rijzebol  IJzebrand (Groningen) zijn als Algemene bestuursleden 
afgetreden. 
 
Hans Martijn Ostendorp  trad namens Utrecht en Koos Wiersma namens Groningen als 
algemeen bestuurslid toe. 
 
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2012 als volgt: 
 
• drs. A. Th. B. Bijleveld-Schouten (Ank), Commissaris van de Koningin in Overijssel 

(voorzitter); 
• drs. A.  Ederveen (Anton), burgemeester in Valkenswaard  (vice-voorzitter); 
• mr. T. van Amerongen-Huizenga (Nynke), raadslid in Utrechtse Heuvelrug (secretaris); 
• S. J. Veerman (Sjoerd), wethouder in Alblasserdam (penningmeester); 
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• J. F. A. Alberts (Frits), wethouder in Borger-Odoorn; 
• H. M. J. M. van Beers (Henk), burgemeester in Roermond; 
• H. M. Ostendorp, burgemeester  in Bunnik; 
• C. van Beveren (Kees ), gedeputeerde in Zeeland; 
• T. J. Romeyn (Hans), burgemeester in Heiloo; 
• F.H. (Koos) Wiersma, burgemeester in De Marne;   
• J. H. Vennevertloo (Johan), oud-wethouder in Berkelland;  
• A. G.J. Strien (Ton ), burgemeester in Olst-Wijhe; 
• mr. J.W. Kempenaar-van Ittersum (Jenny), raadslid in Dronten; 
• mr. W. van den Berg, (Wil), burgemeester in Ferwerderadeel; 
• Limburg:  vacature 
 
Het bestuur is in DB-samenstelling 4 keer bijeen geweest en 3 keer in AB samenstelling. 
 
Medewerkers 

 
De personele samenstelling was in 2012 als volgt: 
 
• mr. C.T. Boersma, directeur tot  1 februari  (32 uur) 
• drs. H. Tjalma - den Oudsten, directeur vanaf 5 januari  (24 uur) 
• M. Migo (Marcel), eindredacteur Bestuursforum (28 uur) 
• drs. J.M. Stoker (Joke), secretarieel medewerker (24 uur). 
 

3. Activiteiten 

 

a. Burgemeestersborrel 

De jaarlijkse burgemeestersborrel vond plaats op 30 januari  in de oude zaal van de 
Tweede Kamer. Het thema van de bijeenkomst was: ‘hoe kunnen we omgaan met de 
verruwing van het politieke debat?’. Na  een openingswoord  door de voorzitter van de 
bestuurdersvereniging Ank Bijleveld-Schouten werd het thema ingeleid door filosoof en 
socioloog Bas van Stokkum en door Jan Schinkelshoek, oud lid Tweede Kamer en 
communicatieadviseur.  Daarna was er gelegenheid voor vragen en discussie. De 
bijeenkomst werd afgesloten met een buffet. Er waren 68 burgemeesters aanwezig. 

 

b. Ledenvergadering voorjaar 

De bijeenkomst vond plaats op 20 april 2012 in het Partijbureau in Den Haag. Naast het 
huishoudelijk gedeelte, waarin de jaarrekening en het jaarverslag werden vastgesteld, 
was er een inhoudelijk deel over “ Nieuwe woorden in de raads- en statenzaal”. Na een 
inleiding van Marcel Diepenmaat over Wonen en een inleiding  van Hamilcar Knops, 
medewerker WI, over Duurzaamheid, konden de aanwezigen na de pauze zich bij een 
workshop over wonen of duurzaamheid aansluiten. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een woord van partijvoorzitter Ruth Peetoom bij de 
borrel. 

 

c. Statendag  

De Statendag  die dit jaar door Zeeland georganiseerd zou worden verviel door te weinig 
belangstelling. 
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d. Waternetwerkdag 

Ook de jaarlijkse waternetwerkdag kon geen doorgang vinden door te weinig deelnemers. 
 

e. Bestuurdersdag 

De bestuurdersdag werd georganiseerd in de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) 
in  Dronten op  zaterdag  6 oktober. 
Het thema voor deze  dag was Veilig Buurtgevoel. Tijdens het plenaire gedeelte werd 
door drie deskundigen vanuit hun expertise een uiteenzetting over deze onderwerpen 
gegeven.  
Leo Zaal, oud partner Twynstra  Gudde, had het over de betekenis van de regionalisering 
van de brandweer, de meldkamer, over de veelplegers en over de subjectieve beleving 
van veiligheid. 
Laurens de Graaf, universitair docent Universiteit van Tilburg, hield een inleiding over 
‘best persons’ in achterstandswijken en Alex Bonnema, directeur woningbouwcorporatie 
Elkien te Friesland,  hield een inleiding over de betekenis van woningbouwcorporaties bij 
de leefbaarheid van de  wijk.  Na de inleidingen volgde er een levendige discussie. 
Het plenaire gedeelte werd gevolgd door deelsessies. Deze gingen onder meer over 
veilig buurtgevoel, transitie in de jeugdzorg, besparingen, innovaties en bestuurlijke 
samenwerking in de afvalwaterketen, infrastructuur, LOL  in het besturen (d.w.z. hoe 
houdt je er plezier in?) en een rondleiding door het nieuwe gebouw van de CAH.   
Op deze dag was de nieuwe Tweede Kamerfractie aanwezig om kennis te maken met de 
BSV-leden. Ook benadrukte zij het belang van input vanuit de praktijk van BSV-
bestuurders over actuele politieke onderwerpen die het lokaal of provinciaal bestuur 
betreffen en het verstrekken van informatie en zoeken van draagvlak van de Kamer bij 
CDA-bestuurders in het land. 
De dag werd afgesloten met een lunch met een bijdrage van Ruth Peetoom en van 
Sybrand Buma. Er waren 90 mensen aanwezig. 

 

f. Gedeputeerdenoverleg 

In 2012 heeft het gedeputeerdenoverleg drie keer plaatsgevonden. De CDA-
bestuurdersvereniging organiseert deze bijeenkomsten. Afhankelijk van de agenda  zijn 
er bewindspersonen of Eerste en Tweede Kamerleden bij aanwezig.  Terugkerende  
gespreksonderwerpen zijn het Mirt (Meerjaren investeringsprogramma infrastructuur), de 
Voorjaarsnota en  na de zomervakantie de begrotingen van de onderscheidene 
Ministeries. Dit jaar werd daarnaast veel gesproken over de gevolgen van de Wet Hof en 
het schatkistbankieren.   

 
g. Het Stedennetwerk  

Het Stedennetwerk is een samenwerkingsverband van het CDA en de CDA-
bestuurdersvereniging en heeft als doel het CDA voor de kiezers in de stad 
aantrekkelijker te maken. Hiervoor wordt twee à drie keer per jaar een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij de profilering van het CDA op de grotestedenproblematiek centraal 
staat. 
Dit jaar waren er bijeenkomsten in Den Haag en Eindhoven.  In Den Haag lag het accent 
op het naar buiten gericht zijn van het CDA en werden diverse maatschappelijke 
activiteiten bezocht. In Eindhoven sprak Maurice de Hond over het beeld van de 
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buitenwacht van het CDA. Daarna vonden workshops plaats over het opstellen van een 
program, diversiteit op de kandidatenlijst en de zichtbaarheid van het CDA in de stad.   

 
h. Klankbordgroepen, in samenwerking met de Tweede Kamerfractie  

 

Jeugd en gezin 

Op  14 mei vond  de klankbordgroep Transitie Jeugdzorg plaats. Het thema was de 
voortgangsbrief stelselwijziging ‘Geen kind buiten spel’ van de staatssecretarissen.  
 

Sociale zaken en Werkgelegenheid 

Op  23 februari  werd er met Tweede Kamerlid Mirjam Sterk een klankbordgroep  over de 
hoofdlijnennotitie ‘Werken naar vermogen’ georganiseerd.  Deze bijenkomst is bezocht 
door  zo’n 70 deelnemers. 
 
Bijeenkomst Statiegeld 

Op 20 maart was er een bijeenkomst met Tweede Kamerlid Marieke van der Werf. 
Staatssecretaris Atsma was aanwezig om het onderhandelingsresultaat van het 
Afvalakkoord te verdedigen.  De meeste aanwezige wethouders waren geen voorstander 
van de afschaffing van het statiegeld. 
 
Klankbordgroep Water 

Het wateroverleg vond op 21 mei  plaats met staatssecretaris Joop Atsma en Tweede 
Kamerlid Michiel Holtackers. Het thema was wat de gevolgen van de val van het kabinet  
zouden zijn voor de waterschapsverkiezingen en voor het Bestuursakkoord water. De 
bijeenkomst werd bezocht door waterschapbestuurders, Staten- en gemeenteraadsleden. 
  
Asielbeleid 

De bijeenkomst van de Klankbordgroep Asielbeleid vond plaats op 18 juni. Hierbij waren 
minister Leers en het Tweede Kamerlid Raymond Knops aanwezig  en negen 
belangstellenden. Er werd vooral informatie uitgewisseld. 
 
Klankbord bijeenkomst begroting Binnenlandse Zaken 

Op 13 december vond er een bijeenkomst plaats met Madeleine van Toorenburg . De 
BSV-leden was gevraagd om input te leveren voor de begrotingsbehandeling van BZK en 
om de inbreng van de Tweede Kamerfractie te bespreken. 

 
Samenhang tussen de drie decentralisaties 

Er zijn twee regionale bijeenkomsten georganiseerd over de samenhang tussen de drie 
decentralisaties in Zwolle en in Eersel. De bijeenkomsten werden geleid door Peter 
Cuyvers. 

 
4. Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

 
In 2012 werden de voorbereidingen van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gestart. 
Een commissie onder leiding van Harry van der Molen heeft de handreiking ‘Midden tussen de 
mensen’ voor het lokale program opgesteld met de directeur BSV als secretaris.  
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De Bestuurdersvereniging coördineert de activiteiten van de verschillende afdelingen van het 
partijbureau.  Daartoe komt iedereen die met de Raadsverkiezingen te maken heeft  elke maand 
bij elkaar. 
De BSV heeft in samenwerking met het Partijbureau een deelsessie georganiseerd over 
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 tijdens het partijcongres van oktober in Rotterdam. Daar 
waren ca. 200 belangstellenden. 
 

5. Externe contacten 

 
De CDA-bestuurdersvereniging participeert regelmatig in verschillende externe organisaties, 
bijvoorbeeld in commissies van de VNG en het IPO.  
Na het vertrek van Roger de Groot vertegenwoordigt Wilma van der Rijt, wethouder in Heeze-
Leende  de BSV in de VNG-commissie rechtspositie. Voor deze opvolging heeft een openbare 
sollicitatieronde plaatsgevonden.  De delegatie bestaat daarnaast uit (raadslid Leidschendam-
Voorburg), Gerben Karssenberg (raadslid Arnhem) en Piet van Lent (wethouder Renkum). 
 

6. Bestuursforum  

 

Bestuursforum is in 2012 weer 10 keer verschenen. Aan deze jaargang hebben 108 
verschillende auteurs bijgedragen. In het decembernummer verscheen een auteur-titelindex en 
een trefwoordenregister. Beide zijn ook terug te vinden op de website van de 
Bestuurdersvereniging, onder Bestuursforum => Archief. 
 
Uitgangspunt van de artikelen blijft het bijdragen aan een herkenbaar christendemocratisch 
geluid in gemeente, provincie en waterschap. 
 
In 2012 verschenen de volgende dossiers (hoofdthema’s): 
 
Januari:  Lokale economie 
Februari:   De verantwoordelijke samenleving 
Maart:    Transitie Jeugdzorg 
April:    Winkelleegstand 
Mei:    Grondbeleid 
Juni/juli:   Onze democratie 
Augustus/september: Tweede Kamerverkiezingen 
Oktober:   Woningmarkt 
November:   Governance 
December:   Eenzaamheid 
 
De dossiers kunnen via de website van de Bestuurdersvereniging (onder Bestuursforum => 
archief) gedownload worden. 
 

Lezersonderzoek 

In april heeft de redactie een groot digitaal lezersonderzoek gehouden. Het laat een overwegend 
positief beeld zien. Van de mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek (ruim 20 
procent) blijken zeer velen het blad uitgebreid te lezen. Degenen die dit niet doen, geven als 
oorzaak vooral ‘tijdgebrek’ aan. 
Het blad wordt beoordeeld met bijna een 8. 
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De vraag ‘welke thema’s zou u in toekomstige nummers graag besproken zien?’ heeft een 
enorme wensenlijst opgeleverd. De meest genoemde onderwerpen waren: 
 
WWNV 17 
Bezuinigingen 14 
Woonbeleid & Woningmarkt 14 
Samenwerking gemeenten 13 
Krimp & Demografische ontw. 11 
Leefbaarheid platteland 8 
Profilering van het CDA 8 
Sociale werkvoorz. / WSW 8 
WMO 8 
Actuele thema’s 7 
Duurzaamheid 7 
Decentralisaties 6 
Drie grote transities 6 
 
Waarbij (ten overvloede) opgemerkt dat de WWNV ook onder ‘Decentralisaties’ en ‘Drie grote 
transities’ valt. 
 
Het aantal losse abonnementen bedroeg in 2012: 175. 
 
De redactie vergaderde in 2012 zesmaal en wel op 4 januari, 15 februari, 25 april, 23 juni,  
5 september en 24 oktober. 
 
De samenstelling van de redactie was op 31 december 2011 als volgt: 
• drs. J. Wienen (Jos), burgemeester van Katwijk, (voorzitter) 
• M. Migo (Marcel) (eindredacteur) 
• ing. E.J. Bilder (Eddy), oud-Tweede Kamerlid 
• mr. A.W. Bom-Lemstra (Adri), hoogheemraad Delfland 
• mr.drs. H. Doornhof (Hugo), raadslid/fractievoorzitter in Nijkerk 
• drs. D.A.C.A. Gudde (Dirk), raadslid in Zeist 
• mr. G.A. Karssenberg (Gerben), raadslid in Arnhem 
• drs. M.G. E. Koomen, (Myra) (tot mei 2012) wethouder van Enschede 
• dr. A. Koster (Ed), raadslid in Haarlemmermeer 
• drs. A. H. Mulder (Agnes), fractievoorzitter in Assen 
• mr. S.A.E. Poepjes (Sietske), gedeputeerde in Fryslân 
• mr.drs. A.J.G. Poppelaars (Toine), dijkgraaf Scheldestromen 
• G.M. Telgen-Swarts (Geeske), raadslid in Ede 
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7. Website en nieuwsbrief 

 
De website van de CDA-bestuurdersvereniging ging eind 2012 over op een vernieuwde website 
met het nieuwe CDA-BSV logo, aansluitend bij de nieuwe website  en huisstijl van het CDA.   
 
• Publicaties. Een overzicht van veel publicaties van het CDA (BSV en SI) staat online. 

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar het bureau om de gewenste publicatie te 
krijgen.  

• Verslagen van activiteiten en bijeenkomsten. Van veel activiteiten die door ons georganiseerd 
worden publiceren wij een verslag op onze website. 

• Ten slotte fungeert de website als eenvoudige en snelle informatieverschaffer voor 
contactinformatie en de samenstelling van besturen van de vereniging en haar provinciale 
afdelingen, activiteiten en bijeenkomsten, verenigingsgerelateerde informatie en een 
fotopagina. 

 
De nieuwsbrief van de BSV werd ongeveer eenmaal  per maand digitaal verstuurd.  

 

8. Dienstverlening 

 

Vraagbaakfunctie 

De directeur beantwoordde vele vragen van leden, over rechtspositionele, politiek-tactische  of 
juridische kwesties. Regelmatig kwam daarbij aan de orde de vraag  hoe om te gaan met 
intergemeentelijke samenwerking of herindeling. Daarnaast werden we regelmatig gebeld over 
problemen die er zijn binnen een fractie, tussen fractie en wethouder(s), tussen fractie(leden) en 
afdeling, en dergelijke, zoals bij leden met gewetensbezwaren als gevolg van de samenwerking 
met de PVV. We proberen voor elk probleem aan een zo goed mogelijke oplossing bij te dragen 
en indien nodig, schakelen we – in overleg – ook ervaren personen/mediators in.  
 

Marketing 

Om de bekendheid van de Bestuurdersvereniging te vergroten en de producten van de 
vereniging beter onder de aandacht te brengen, is de Bestuurdersvereniging ook in 2012 met een 
stand aanwezig geweest op de partijcongressen van het CDA. 
 

Financiën 

Het aantal wanbetalers over 2012 bedroeg eind december nog  110, dat zijn er minder dan in 
2011. Niettemin blijven we inzetten op een vermindering van wanbetalers. Behalve een 
herinnering worden de wanbetalers nog twee maal aangeschreven.  Vervolgens gaat er een 
overzicht per provincie naar het vertegenwoordigend AB-lid met het verzoek om de wanbetalers 
aan te sporen om alsnog tot betaling van de verschuldigde contributie over te gaan. 
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VII. CDAV 
 

Voorwoord van de voorzitter 

 

2012 was een belangrijk jaar voor het CDAV. Samen met de provinciale voorzitters hebben we 
nog eens goed stil gestaan bij onze "core business". Een goede man/vrouw balans binnen alle 
geledingen van de partij.  We moeten constateren dat er de laatste jaren zeker slagen gemaakt 
zijn. Er is een bewustwordingsproces op gang gekomen. Het CDAV wordt meer en meer 
gevraagd om namen aan te dragen. En  hoewel dit meestal goed lukt moeten we bekennen dat 
daar soms hard voor gewerkt moet worden.  
 
Het CDAV wil daarom hard aan de slag om het vrouwennetwerk binnen onze partij uit te breiden 
en te verstevigen. Wij zien daar, overigens eensgezind met de provinciale voorzitters, allereerst 
een taak weggelegd voor de provinciale afdelingen. Netwerken dicht bij huis werken nu eenmaal 
makkelijker dan een landelijk netwerk. We zijn erg dan ook blij dat het CDAV nu ook in Overijssel 
en Limburg geworteld is. 
 
Toch werken we er aan om beide netwerken, zowel provinciaal als landelijk, te verstevigen. We 
moeten immers vrouwen kennen alvorens we ze kunnen voordragen. We moeten ze stimuleren 
om de juiste weg te bewandelen om voorgedragen te worden. Maar vooral overtuigen van hun 
eigen kracht en coachen om ergens voor te gaan. Daarbij willen we breder kijken dan alleen 
politiek-bestuurlijke functies. Het is immers ook goed voor het CDA om in het maatschappelijk 
middenveld behoorlijk vertegenwoordigd te zijn. En in een samenleving die er meer en meer van 
overtuigd raakt dat een goede man/vrouw balans bijdraagt aan betere resultaten moet ook het 
CDA op het juiste moment de juiste vrouw naar voren kunnen schuiven. 
 
Wij, het landelijk CDAV bestuur samen met de provinciale CDAV besturen, zijn er van overtuigd 
dat het CDAV een cruciale rol kan en moet spelen bij het in beeld krijgen van geschikte CDA 
vrouwen voor zowel politieke als maatschappelijke functies. In 2012 hebben wij hier een aanvang 
mee gemaakt. Lees ons jaarverslag en zie de vele activiteiten die door het CDAV zijn 
georganiseerd. En wees ervan overtuigd: dit is slechts het begin! Wij bruisen van energie om dit 
in 2013 een vervolg te geven.  
 

Arinda Callewaert, voorzitter CDAV 
 

 

 

 

 

  



 

 
CDA Jaarverslag 2012  102 

Doelstellingen 

 

 

Het CDAV wil politieke bewustwording van vrouwen vergroten en stimuleert hen actief deel te 
nemen aan politiek en maatschappij. Het CDAV organiseert activiteiten om dit doel te realiseren 
en werkt aan opvattingen en ideeën op het gebied van emancipatie, die passen bij het 
christendemocratisch gedachtegoed en die van belang zijn voor vrouwen binnen en buiten het 
CDA. Het CDAV heeft ruim 4000 leden, kent een landelijk bestuur en provinciale en lokale 
afdelingen. Het CDAV werkt volgens een netwerkstructuur, dicht bij haar leden en met behoud 
van vrijheid en verantwoordelijkheden voor afdelingen.  
 

Het CDAV streeft naar een verwezenlijking van haar missie door: 

- Het leveren van een inbreng in het politieke beleid op basis van het politieke program van 
het CDA. 

- Het bevorderen van politieke bewustwording bij vrouwen. 
- Het bevorderen van de integratie en participatie van vrouwen in het CDA. 

 
Meer concreet werkt het CDAV aan: 

-     Het ontwikkelen van ideeën en opvattingen rondom emancipatie en gezinsbeleid 

- Het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van scholing- en emancipatieactiviteiten op 
landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 

- Het vervullen van een vertegenwoordigende en adviserende rol in de daarvoor in 
aanmerking komende nationale en internationale vrouwenorganisaties. 

- Het voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten het CDA en in politieke 
vertegenwoordigingen. 

- Het adviseren van het CDA-bestuur op het gebied van emancipatie. 
 
In het beleidsplan zijn de volgende beleidsterreinen te onderscheiden: 
Vrouwelijk talent in de politiek, vrouwelijk talent in de maatschappij en het versterken van de 
positie van meisjes en vrouwen internationaal. Het CDAV doet dit enerzijds door actief vrouwen 
te werven voor politieke functies en anderzijds door het beïnvloeden van beleid op onderwerpen 
die voor vrouwen relevant zijn.  
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Bestuur  
 

Het CDAV bestuur bestaat uit 8 personen. Het bestuur komt vijf maal per jaar bij elkaar om te 
vergaderen. De bestuurlijke samenstelling per 31 december 2012  is als volgt: 
 

    
Arinda Callewaert  Elma Petter   Mirjam Maasdam 
CDAV Voorzitter  CDAV Vice-voorzitter  CDAV Bestuurslid 

     
Petra Groeneweg  Monique Vogelaar  Hennie Nillesen  
CDAV Penningmeester CDAV Internationaal  CDAV Bestuurslid 
 

    
Geeske Telgen  Margriet van de Vooren 
CDAV Bestuurslid  CDAV Bestuurslid  
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Overzicht van intrede bestuursleden 

Arinda Callewaert  2009 (benoemd tot voorzitter)  
Monique Vogelaar  2011 (tweede termijn) 
Mirjam Maasdam  2009 
Elma Petter   2009 
Petra Groeneweg  2011 
Hennie Nillesen  2011 
Margriet van de Vooren 2011 
Geeske Telgen  2011 
 

 

Beleidsmedewerker en secretariaat 
 

 
Liesbeth van Heest 

 

Beleidsmedewerker Liesbeth van Heest draagt zorg voor beleidsondersteuning en advisering van 
het bestuur en voert het secretariaat van het CDAV. De beleidsmedewerker beheert de 
ledenadministratie samen met de CDA ledenadministratie op het CDA Partijbureau. Tevens 
onderhoudt zij contacten met de medewerkers op het bureau van het CDA en fungeert zij als de 
oren en ogen voor het CDA bestuur in de Haagse Politiek.  
 
De werkplek van de beleidsmedewerker en het secretariaat bevindt zich op het CDA 
Partijbureau: 
Buitenom 18 
Postbus 30453 
2500 GL Den Haag 
Tel: 070-3424862 
M: 06-31235936 
e-mail: cdav@cda.nl 
 
Per 1 januari 2013 treedt Liesbeth van Heest uit dienst. De nieuwe beleidsmedewerker is Teuni 
Scholthof. Zij werkt 2,5 dag per week voor het CDAV. 

 
Teuni Scholthof 
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Netwerk Provinciale Vertegenwoordigers 

 

 

Het CDAV is in veel provincies actief. Alleen Zeeland en Flevoland hebben geen actieve CDAV 
organisatie. Het bestuur van het CDAV vergadert twee keer per jaar met de afgevaardigden uit 
de provincie. Dit zijn in de meeste gevallen de provinciale voorzitters van het CDAV. Elk 
provinciaal bestuur heeft een aanspreekpunt binnen het landelijk CDAV-bestuur om zo de 
onderlinge communicatie te versterken.  
 
Het CDAV Bestuur en de vertegenwoordigers van de provinciale CDAV-afdelingen zijn drie maal 
bij elkaar gekomen. Eenmaal voor een heidag, eenmaal voor een vergadering en eenmaal voor 
een vergadering met aansluitend een bijeenkomst met alle vrouwelijke CDA Kamerleden. Tijdens 
deze laatstgenoemde bijeenkomst werden de actuele politieke zaken te besproken en werd 
bezien hoe het CDAV met al haar provinciale afdelingen de Kamerleden in Den Haag zou 
kunnen versterken. Door deze bijeenkomsten is er beduidend meer contact over actuele politieke 
zaken tussen het CDAV en de Kamerleden.  
 
Vertegenwoordiger Groningen:    Marja Leffers 
Vertegenwoordiger Friesland:    Sjoerdtje Kok-Witteveen 
Vertegenwoordiger Drenthe (CDA 4Women): Thilla Franken 

Vertegenwoordiger Overijssel:    Petra Hegeman 
Vertegenwoordiger Noord-Holland:   Jolanda van Ling 
Vertegenwoordiger Utrecht:    Jobke Vonk 
Vertegenwoordiger Gelderland:     Anne-marie Vreman 
Vertegenwoordiger Zuid-Holland:   Dineke den Hartog 
Vertegenwoordiger Noord-Brabant:   Joke Wagter 
Vertegenwoordiger Limburg:    Hennie Nillesen 

 

 

Werkgroepen 
 

In het voorjaar van 2012 is een werkgroep geformeerd om na te denken over de toekomst van 
het CDAV. De werkgroep bestaat uit Anne-Marie Vreman, Adriënne Hogenhuis en Jobke Vonk. 
De doelen zijn o.a. om de zichtbaarheid, herkenbaarheid en daadkracht van het CDAV te 
vergroten, om meer CDAV leden te bereiken door onder meer het gebruik van nieuwe 
communicatiemiddelen als twitter en facebook zodat het CDAV als vereniging van onderop weer 
begint te leven en te bruisen. 
In het najaar zijn er uiteindelijk 2 werkgroepen gevormd: een werkgroep Strategie onder leiding 
van Anne-Marie Vreman (aangevuld met Marijke Edel en Petra Groeneweg)  die als opdracht 
heeft om een strategische agenda te bepalen zodat ingespeeld kan worden op (actuele) thema’s 
en een werkgroep Ontmoeting onder leiding van Adriënne Hogenhuis die als opdracht heeft de 
netwerkfunctie van het CDAV te verbeteren. De algehele regie ligt in handen van Jobke Vonk.  
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CDAV Internationaal  
 

Het CDAV Internationaal (voorheen Regiegroep Buitenland) houdt zich bezig met 
gendervraagstukken en de positie van vrouwen door het signaleren, behartigen en ondersteunen 
van vrouwenbelangen in internationaal perspectief. Speerpunten zijn: Politieke participatie van 
vrouwen internationaal, ontwikkelingssamenwerking, en de positie van vrouwen in de Europese 
Unie; dit laatste via intensieve contacten met de EVP-Vrouwen. 
Het CDAV Internationaal bestaat momenteel uit de volgende leden; Monique Vogelaar 
(voorzitter), Mireille de Jonge, Marijn Noordam, Femmy Bakker en Liesbeth van Heest. 
Contactpersoon en adviseur in de Tweede Kamer is Agnes Mulder. Secretaris-generaal van de 
EVP-Vrouwen Hillie van de Streek is liaison in Brussel. Corien Wortmann houdt zich in het 
Europese Parlement bezig met de rechten van de vrouw en werkt intensief samen met het CDAV 
Internationaal. De overige vrouwelijke Europarlementsleden (Ria Oomen, Esther de Lange) 
behoren tot onze adviseurs.  Leden van het CDAV Internationaal zijn vertegenwoordigd in de 
EFS (Eduardo Frei Stichting), de CDA commissie Buitenland, EVP-vrouwen en staan op de 
trainerslijst van de EFS en het NIMD. Enkele activiteiten: 
 

- Juli 2012:  Participatie in EVP Vrouwen Summer Academy in Istanbul over “Women and 
the Arab spring” 

- 31 mei 2012 presentatie door CDAV Internationaal aan de Eduardo Frei Stichting over 
het belang van  politieke participatie van vrouwen in Nederland en daarbuiten. 

- Voorzitter CDAV bij EVP-congres in Bucharest als lid van de CDA delegatie 
- Delegatie CDAV Int. op EVP Vrouwen congres in Berlijn in oktober 2012 
- Leden van het CDAV Internationaal leveren een schriftelijke bijdrage over VN resolutie 

1325 tbv het Verkiezingsprogramma Tweede Kamer in 2012 
- Ook zijn er afgelopen jaar diverse trainingen gegeven door CDA vrouwen, voornamelijk in 

Birma, Kroatië, Jordanië, Tunesië en Marokko.  
 
Tot slot heeft het CDAV Internationaal twee eigen bijeenkomsten georganiseerd. Deze staan in 
het activiteitenoverzicht. 
 

 

CDAV Vrouwen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en 

Europees Parlement 
 

Contactpersoon voor het CDAV in de Tweede Kamer was Elly Blanksma. Kathleen Ferrier was 
adviseur van het CDAV Internationaal. Met de installatie van de nieuwe Tweede Kamer in 
september zijn deze personen echter verdwenen uit de Tweede Kamer. Er zijn nog geen nieuwe 
contactpersonen aangesteld. 
Het CDAV heeft desalniettemin regelmatig contact met de Kamerleden, met name met de 
woordvoerders van portefeuilles die het CDAV aangaan. Ook let het CDAV op onderwerpen die 
van belang zijn voor vrouwen en geeft daar advies over aan de leden van de Tweede Kamer.  
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Contactpersoon CDAV in de Eerste Kamer is mevrouw Pia Lokin-Sassen.  
De Europarlementsleden adviseren het CDAV Internationaal. Europarlementariërs Corien 
Wortmann, Ria Oomen en Esther de Lange zijn onze contactpersonen sinds de verkiezingen in 
2009. Zo organiseren de Europese vrouwen samen met het CDAV al sinds jaren de 
drukbezochte CDA nieuwjaarsreceptie. Ook adviseren de Europarlementsleden het CDAV 
Internationaal.  
 

CDAV binnen het CDA 
 

Partijbestuur 

Het CDAV heeft een vertegenwoordiger in het Partijbestuur. De voorzitter van het CDAV, Arinda 
Callewaert is de vertegenwoordiger namens het CDAV in het Partijbestuur.  
 
Partijcongres 

Het CDAV heeft tijdens het partijcongres 10 extra stemmen (naast de eigen stem van de leden 
van het bestuur). Vanwege deze extra stemmen is er voor een partijcongres overleg tussen het 
bestuur om voorstellen en resoluties die op het congres ter stemming worden gebracht met 
elkaar te bespreken en een stemadvies hierover uit te brengen. Ook is het CDAV gerechtigd om 
zelf resoluties in te dienen op het Partijcongres. Hier is in 2012 echter geen gebruik van gemaakt.  
 
Verkiezingsprogramma  

In het CDA verkiezingsprogramma vond het CDAV veel punten terug van onze inbreng van de 
afgelopen jaren. Het CDAV bestuur heeft dan ook slechts twee amendementen ingediend:  
 

Amendementen CDAV  

Tekst zoals in VKP 

2.25 Nederland blijft bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in 
fragiele staten en conflictgebieden. Maatschappelijke organisaties zijn bij dit proces onmisbaar 
 

Amendement CDAV  

2.25 Nederland blijft bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in 
fragiele staten en conflictgebieden. Maatschappelijke organisaties zijn bij dit proces onmisbaar. 
Bescherming en verbeteren van positie van (religieuze minderheden) en vrouwen is hierbij van 
belang. In dit kader hecht het CDA grote waarde aan VN-resolutie 1325 over vrouwen, vrede en 
veiligheid. Vrouwen zijn niet alleen slachtoffer maar ook agents of change en spelen een 
belangrijke rol bij wederopbouw en het realiseren van duurzame vrede 
 

Toelichting 

Dit stond ook in VKP 2010. Sterk punt van CDA, enige partij die dit heeft. Deelname van vrouwen 
in vredesonderhandelingen is nog steeds ad hoc en zeer gering, terwijl tijdens een conflict 
verkrachtingen op grote schaal plaats vinden. Resolutie 1325 erkent de disproportionele effecten 
van oorlog en gewapend conflict op vrouwen en benadrukt het belang van betrokkenheid van 
vrouwen op alle besluitvormingsniveaus voor preventie en oplossing van conflict. Er kan geen 
sprake zijn van duurzame vrede zonder gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen 
Nieuw toe te voegen amendement tussen 8.3 en 8.4 

Het CDA streeft naar een grote mate van diversiteit binnen de overheid en stelt zich een 
minimum van 30% vrouwen ten doel aan de top bij de overheid 
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Toelichting: 

Als het belang van diversiteit in het bedrijfsleven door het CDA wordt erkend, moet het belang 
hiervan ook worden onderstreept in publieke en vertegenwoordigende functies. Niet in de laatste 
plaats omdat de overheid en politiek daarmee het goede voorbeeld geven. 
 

Kandidatenlijst Tweede Kamer  

In verhouding stonden er weinig vrouwen op de lijst voor de Tweede Kamer, dit is vooral te wijten 
aan het lage aantal vrouwelijke sollicitanten. Het CDAV bestuur heeft zich in samenwerking met 
de provinciale voorzitters enorm ingezet om het aantal vrouwelijke sollicitanten te verhogen, 
deels met succes. Zonder inmenging van het CDAV waren er nog minder vrouwelijke kandidaten 
geweest. Wat voorop stond bij de samenstelling van de lijst is de samenstelling van de teams 
(nrs 1-12, 12-24 en dan de rest).  
 

 

Externe Vertegenwoordigingen 
 

De voorzitter Arinda Callewaert coördineert de vertegenwoordigingen.  
 
Geeske Telgen is CDAV afgevaardigde in de algemene vergadering van de Nederlandse 
Vrouwen Raad (NVR). Er zijn ruim 40 vrouwenorganisaties lid van de NVR koepel. Meer 
informatie is te lezen op de website van de NVR (www.nederlandsevrouwenraad.nl). 
 
Mirjam Maasdam heeft het CDAV in 2011 vertegenwoordigd in het Politiek Vrouwen Overleg 
(PVO)  
 

PVO is het bestuurlijk samenwerkingsorgaan van de vrouwen- en emancipatienetwerken van de 
politieke partijen op het gebied van arbeidsparticipatie, het combineren van arbeid en zorg, 
emancipatie en diversiteit.  
 
Algemene doelstellingen PVO: 
- Bevorderen van gelijke behandeling en rechten van mannen en vrouwen 
- Bevorderen van evenredige participatie van mannen en vrouwen in de politiek 
- Bevorderen en aanzwengelen van discussie over genoemde doelstellingen met leden van 

het Kabinet, Tweede Kamerleden en Partijbesturen 
- Partijoverschrijdende bestuurlijke samenwerking op het gebied van de rechten van de 

vrouw. 

 

Communicatie 
 
Het CDAV wil haar leden zo goed mogelijk informeren. Dit doen wij door middel van het 
aankondigen van activiteiten op de website van het CDAV www.cda.nl/cdav en door middel van 
digitale ledennieuwsbrieven. Daarnaast heeft het CDAV een linked-inaccount en een 
Twitteraccount. 
Ook schrijven wij nieuws en achtergrondartikelen in het CDA.nl, op de drie pagina’ s vrouw en 
politiek, dat vijf keer per jaar verschijnt.  
  



 

 
CDA Jaarverslag 2012  109 

Activiteiten CDAV landelijk 
 

  

Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2012 

De CDAV nieuwjaarsbijeenkomst was een drukbezochte en inspirerende bijeenkomst. De vele 
actieve CDAV-leden waren allemaal erg enthousiast en onder de indruk van het verhaal van 
Esther Raats-Coster, over vrouwelijk ondernemerschap, hoe het is om als vrouw aan het hoofd 
van een groot bedrijf te staan en over haar ervaringen in de SER. Corien Wortmann vertelde 
vervolgens wat er op Europees niveau nog kan verbeteren om vrouwelijk ondernemerschap te 
bevorderen. Zo is het nog eht geval dat het voor vrouwen moeilijker is om een lening bij de bank 
te krijgen voor hun financiering dan voor mannen. Kortom voor de CDA Vrouwen nog genoeg 
werk aan de winkel om zich op Europees en nationaal niveau in te zetten voor verandering. 
 

Bijeenkomst CDAV Internationaal met Minister Leers 5 maart 2012 

Op 5 maart vond er een bijeenkomst met Minister Leers plaats in café Engels te Rotterdam. Deze 
bijeenkomst was georganiseerd door het CDAV, CDA Kleurrijk en CDA Rotterdam. De 
bijeenkomst was druk bezocht, er waren zo’n 90 CDA’ers aanwezig. Vooraf werden er door het 
CDAV een aantal vragen ingeleverd bij de Minister, onder andere op het gebied van 
huwelijksmigratie. Minister Leers ging in op deze vragen en vertelde over zijn beleid ten aanzien 
van migratie en integratie. Ook was er ruimte voor vragen uit de zaal.  
 

Loopbaandag 10 maart te Zeist 

Deze dag begon met een interactieve discussie over het rapport ‘kiezen en verbinden’ van het 
Strategisch Beraad met Mona Keijzer, wethouder in Purmerend en lid van het Strategisch Beraad 
van het CDA. Na de lunch werd er een Workshop Lobbyen verzorgd door Dröge & Van 
Drimmelen, waar de kunst van lobbyen werd overgebracht. Betrokkenheid en vooral ook 
transparantie zijn daarbij sleutelwoorden, want hier ligt de basis voor een duurzame 
en succesvolle relatie.  
 

Heisessie bestuur en provinciale vertegenwoordigers 16 maart 2012                

Op 16 maart 2012 in het Provinciehuis van Flevoland vond er een heisessie plaats met zo’n 26 
vertegenwoordigers namens de provinciale afdelingen. 
Marianne Luyer, fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Flevoland was de eerste inleidster 
met als onderwerp ”Leiderschap en kansen voor vrouwen”. Zij constateerde dat in onze huidige 
samenleving vrouwelijke waarden steeds belangrijker worden. En er zijn zeker kansen voor 
vrouwen inzake het nemen van  leiderschap. De opmars van vrouwen is een feit: zie Angela 
Merkel, Hillary Clinton, Ellen Johnson Sirleaf en vele anderen.  
Het middagdeel was voor Annet Doesburg, in het dagelijkse leven directeur Bedrijfsvoering in 
Amsterdam stadsdeel Oost. Wij werden meegenomen in het begrip ‘Appreciative Inquiry’, 
waarderend bezig zijn in een organisatie, waarbij de focus wordt gelegd op zaken die goed gaan 
i.p.v focus op zaken waar problemen liggen. Op een interactieve manier konden wij deze 
stimulerende werkwijze in de praktijk brengen. Daarna werden er veel goede ideeën 
aangedragen om het CDAV zichtbaarder en sterker naar voren te laten komen. Arinda 
Callewaert, onze voorzitster, beloofde een vervolg op deze geslaagde en positieve middag nog 
voor de zomer te organiseren.  
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Heisessie 16 maart 

 
CDAV Ledendag ‘Thema vrouwenquota’, 22 mei te Utrecht 

Tijdens de ledendag was er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe lijsttrekker van het 
CDA, Sybrand van Haersma Buma. Daarnaast werd er  ingegaan op het onderwerp ‘quota voor 
vrouwen’.  Experts kwamen ons informeren over de voor- en nadelen van quota en gaven 
antwoord op de vraag of het al dan niet tijdelijk instellen van quota een verschil maakt voor de 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de politiek. De uitkomsten van deze discussie zijn 
door het CDAV later ingebracht bij de public hearing van eurocommissaris Reding over quota. 
Ook werd de  jaarlijkse Algemene Vergadering van het CDAV gehouden. In deze vergadering 
werd afscheid genomen van CDAV-bestuurslid en secretaris Anneke van der Helm.  Ook werd 
Margriet van den Vooren benoemd tot secretaris van het CDAV-bestuur.  
 

Netwerklunch 9 november 2012 te Zeist 

Het CDAV organiseerde op 9 november een netwerklunch voor raadsleden, statenleden, 
wethouders, gedeputeerden en Eerste en Tweede Kamerleden. Wij wilden hiermee een breed 
netwerk faciliteren voor vrouwelijke (CDA) bestuurders en politici. Namens de 
Bestuurdersvereniging heeft Ank Bijleveld (voorzitter BSV) gesproken tijdens de lunch, evenals 
Dhr. Carlo Post, gemeentesecretaris Binnenmaas. Zij spraken over diversiteit en kwaliteit in 
bestuur  aan de hand van praktijkvoorbeelden.  Daarnaast gaven zij tips over hoe zowel de 
diversiteit als de kwaliteit binnen bestuur, politieke partij en of organisatie verhoogd kan worden. 
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Activiteiten provinciale CDAV afdelingen 
 

 

CDAV Friesland 
 

Algemeen  
Het jaar 2012 is voor ons bestuur een plezierig jaar geweest. We hebben goede vergaderingen 
gehad en naast de bestuurlijke zaken hebben we actief gereageerd op actuele politieke zaken. In 
Fryslân is het CDA vrouwenberaad nog steeds een actieve club. Zij wordt gevormd door vrouwen 
die  zich vanuit hun christelijke achtergrond in willen zetten voor de maatschappij. Op dit moment 
zijn er ongeveer 220 leden. Het CDA Vrouwenberaad stelt zich niet alleen open voor CDAV 
vrouwen maar voor alle geïnteresseerde vrouwen. Ook dit jaar is ervoor gekozen om alleen 
provinciale activiteiten te organiseren. Het bestuur maakt deel uit van de netwerkgroep 
CDA4WOMEN die gezamenlijke bijeenkomsten organiseert voor CDA vrouwen in Fryslân, 
Groningen en Drenthe.  
Sjoerdtje Kok en Yvonne Posthumus zijn lid van deze netwerkgroep 
Wat betreft de communicatie: Ook dit jaar is via de e-mail een kerstgroet verspreid naar de leden. 
Deze kaart met gedicht is verzorgd door Akke Toren. In december is een Nieuwsbrief verzonden 
naar de leden. Hierin is teruggekeken op het afgelopen jaar en verschillende activiteiten voor 
2013 zijn hierin aangekondigd. 
Wat betreft onze vertegenwoordiging: Naast onze eigen activiteiten werden er vergaderingen en 
bijeenkomsten van andere vrouwenorganisaties bezocht en van het landelijk CDA 
Vrouwenberaad. Daarnaast waren er regionale bijeenkomsten en ledenvergaderingen van CDA 
Fryslân. Een afvaardiging bezocht bijeenkomsten van de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen, 
de Hervormde Vrouwengroep, de Protestante Vrouwen Organisatie en anderen. In januari is het 
Partijcongres bezocht. Sjoerdtje Kok is naar een overleg BSV in Ferwert geweest. Het streven is 
om de agenda’s en 
andere eventuele overlappende activiteiten op elkaar af te stemmen, 
 
Activiteiten 

Werkbezoek Provinciehuis 

Op 27 maart is er een werkbezoek gebracht aan het nieuwe Provinciehuis. Hieraan hebben 50 
vrouwen deelgenomen. Gedeputeerde mevrouw T.Schokker was onze gastvrouw. Zij is zeer 
nauw betrokken geweest bij de verbouw en gedeeltelijke nieuwbouw van het Provinciehuis. Er is 
bij de inrichting gelet op duurzaamheid. Bij het kleurgebruik van de inventaris zijn de kleuren van 
het Friese landschap door de architect gebruikt. In het bedrijfsrestaurant hangen geweven 
vitrages van de kunstenares Claudy Jongstra. Na al deze moderne en nieuwe items blijft de 
Statenzaal toch altijd nog het “pronkstuk“ van het “oude“ en ook vernieuwde Provinciehuis. 
 
Ledenvergadering 

Op 23 april  is de Algemene Ledenvergadering gehouden in De Kurioskerk, voorafgaand aan de 
Algemene Ledenvergadering van het CDA Friesland. Waarschijnlijk doordat een paar keer de 
vergadering verschoven is, waren er slechts 14 leden aanwezig. De gebruikelijke agenda is 
behandeld. Akke Toren is herkozen als notulist. Kascommissie: Sjoukje Dijkstra komt in de plaats 
van Aafke Bouma die aftredend is.  
Jannie van der Mark blijft aan. Dieuwke de Vries stelt zich beschikbaar als nieuw lid voor de 
kascommissie van de Provinciale ALV, die achter deze vergadering aan komt. 
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Werkbezoek REC Harlingen 

Zo’n 40 vrouwen en enkele heren hebben op 14 en 28 september een bezoek gebracht aan de 
Rest stoffen Energie Centrale in Harlingen. Er is veel over de Centrale gezegd en geschreven en 
nu was er de mogelijkheid om met eigen ogen te zien hoe deze werkt. De REC is onderdeel van 
Afvalsturing Fryslân.  23 gemeenten zijn er aandeelhouder van en het huishoudelijk afval  van 36 
gemeenten wordt er verwerkt . Aardig was om te horen dat er bij scheiding van plastic uit het 
huishoudelijk afval  in Wijster meer wordt ingezameld dan bij scheiding door de huishoudens 
terwijl de kosten lager zijn.  De tarieven voor afvalinzameling per huishouden  zijn gedaald van € 
144.80 in 2006 naar € 97 euro in 2012. Een aanzienlijke daling door efficiënt werken.  Na deze 
uitleg mogen we, achter glas, een kijkje nemen in de gigantische hallen waar het afval na 
vermalen te zijn met grote grijpers in de ovens wordt gestort om verbrand te worden. Het einde 
van een lange cyclus van  verwerking. 
 
Presentatie Wetterskip Fryslan en bezoek aan Woudagemaal Lemmer 

Zo’n 25  vrouwen en een enkele heer hebben op 16 november een bezoek gebracht aan het 
Woudagemaal in Lemmer. Hier aan voorafgaand zijn zij door Harry Boon, Waterschap bestuurder 
voorgelicht over de werkwijze en het nut van het Waterschap Fryslân. De Friese boezem heeft 
één waterpeil. Uniek in Nederland.  Mede daardoor is een Elfstedentocht mogelijk. Veiligheid 
bieden is de grootste opdracht. Om de 6 jaar worden de dijken gecontroleerd, maar ook bruggen 
en sluizen worden getest. Na deze interessante inleiding en het beantwoorden van de vele 
vragen is een bezoek gebracht aan het grootste nog werkende stoomgemaal gemaal  ter wereld, 
het Wouda gemaal in Lemmer. Ook hier weer een bevlogen gids die ons uitvoerig verteld heeft 
over de werking van het gemaal.   

 

CDAV Drenthe 
 

Ten gevolge van het bewogen verkiezingsjaar voor het CDA is besloten de jaarlijkse Netwerkdag 
in het Karmelklooster te verschuiven naar het voorjaar van 2013. 

 

CDAV Gelderland 
 

Algemeen 

Het AB vergaderde 3 maal in 2012, te weten op 27 januari, 12 mei en 22 september. Daarnaast 
zijn er tal van provinciale vergaderingen bijgewoond door meerdere bestuursleden. Anne-Marie 
Vreman woont de vergaderingen bij van het DB en AB van het bestuur van de provinciale 
afdeling CDA-Gelderland. Marieke van Ieperen is op 29 september 2012 in het DB van CDA 
Gelderland benoemt als secretaris in het bestuur. Loes Looman vertegenwoordigt het CDAV in 
het AB van het bestuur van de provinciale afdeling CDA Gelderland.  De voorzitter 
vertegenwoordigt het CDAV-Gelderland in het landelijk bestuur van het CDAV.  De definitieve  
vertegenwoordiger van het CDAV bij ENZOVOORT, de provinciale netwerkorganisatie voor de 
vrouwenorganisaties in Gelderland, moet nog benoemd worden.  
 

Activiteiten 

Op 9 maart  organiseerde het CDAV-Gelderland een bijeenkomst in het kader van “privatiseren of 
houden”. De ontvangst was bij Sports Planet in Westervoort. De heer Hans Vrieling, eigenaar van 
Sports Planet en wethouder Arthur Boone laten het dilemma ten aanzien van een sportcentrum 
en een zwembad nog eens zien. Wat moet je als overheid nog subsidiëren en kan een dergelijk 
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complex het wel redden zonder overheidssteun. Waar ligt de verantwoording ten opzichte van de 
burgers en de ondernemers als overheid. Aansluitend geeft Clemence Ross een toelichting op de 
problematiek bij de Graafschap en laat zij zien dat ook een voetbalclub op een dergelijk hoog 
niveau het heel moeilijk heeft. Na de lunch volgt er een rondleiding en is er de mogelijkheid om te 
fitnessen of te aqua joggen.  
 
De tweede bijeenkomst was de excursie naar o.a. Europees Parlement in Brussel op 11 april. 
Met een goed gevulde bus, 45 deelnemers vertrokken wij richting Brussel. Om 11.30 uur werden 
wij ontvangen door Corien Wortmann. Zij gaf naar aanleiding van diverse vragen een duidelijk 
antwoord op: 
 

• De situatie in Griekenland; 

• De jeugdwerkloosheid; 

• De pensioenleeftijd; 

• De verschillen in pensioen in de diverse landen; 

• De crisis en de uitkomsten van de besluiten die in het Catshuis genomen gaan worden. 

Daarnaast gaf zij een duidelijke uitleg over wie waarvoor verantwoordelijk is.  
`s Middags was er  tijd om Brussel te verkennen. Om 16.15 uur werden wij verwacht bij het huis 
van de Nederlandse Provincies. De doelstelling van dit instituut is: de wederzijdse bewustwording 
van elkaars beleid en verantwoordelijkheden om zo een effectieve positionering in Brussel te 
realiseren. Voor Gelderland is opgave om de nieuwsbrieven te ontvangen mogelijk bij  
dhondt@nl.prov.eu. Aansluitend hebben we de dag afgesloten met een gezellig diner. 
 
Op 14 mei heeft het CDAV een lunchbijeenkomst met Ruth Peetoom georganiseerd in Elst. 
Tijdens deze bijeenkomst kregen de CDA-vrouwen in Gelderland de gelegenheid om eens nader 
kennis te maken met Ruth. Tevens was er tijdens de lunch een presentatie over de Park 
Lingezegen, een projectorganisatie die is ingesteld op basis van de Wet Gemeenschappelijke 
regeling door de Provincie, de gemeenten Lingewaard, Over-Betuwe en Arnhem en het 
Waterschap Rivierenland, voor de ontwikkeling van een landschapspark.  
  
Anne-Marie is op 16 augustus naar de onthulling van een gedenksteen voor Marga Klompé 
geweest in Arnhem, bij haar geboortehuis aan de Rijnstraat 22. Dit was namelijk haar 100e 
geboortedag. Aangezien Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister was, kunnen wij allemaal 
een voorbeeld aan haar nemen. 
 
Tijdens de bijeenkomst op 30 november stond ”Het sociale gezicht van het CDA” centraal. 
We werden ontvangen bij hoveniersbedrijf van Triest in Epe. Arjen van Triest gaf duidelijk aan 
waar de knelpunten zitten ten aanzien van het aanleveren van mensen voor de arbeidscarrousel 
die hij heeft opgezet. Daar doen inmiddels 5 gemeenten aan mee. Arjen krijgt nog steeds niet 
genoeg mensen aangeleverd, omdat zoals bijvoorbeeld in Apeldoorn waar 3000 werklozen zijn, 
iedereen eerst 1,5 jaar in de bijstand moet zitten voordat er een re-integratie proces wordt 
opgestart. Daarnaast heeft hij een toelichting gegeven op alle vormen van duurzaamheid zoals 
hij dat in zijn nieuwe bedrijfsgebouw heeft toegepast. Als tweede spreker kwam Janny Bakker, 
wethouder in Huizen een toelichting geven op het terugtrekken van de provincie uit het sociale 
domein en wat dat voor gevolgen heeft voor de kanteling.  In Huizen is alle regelgeving omtrent 
de WMO afgeschaft.  
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Tijdens de ALV is Nelleke Jacobs onze nieuwe secretaris geworden. Tevens zijn Anne-Marie en 
Loes herbenoemd. De procedure m.b.t de voordracht van kandidaten voor de EK en TK zijn 
vastgesteld en de begroting 2013 is vastgesteld. 
 
Na de lunch heeft Han Reil verteld over de kunst van het orgelbouwerschap. Met orgels in Japan, 
China Oostenrijk  en Duitsland blijkt maar weer dat vakmanschap over de hele wereld erg 
gewaardeerd wordt. 
 
Het jaar werd afgesloten met een bijeenkomst bij de Groene Schuur in Groessen. Eigenaar 
Ferdinand Eeuwes heeft ons veel verteld over `vergeten groenten`, diverse tropische en oosterse 
groenten en het gebruik daarvan. We hebben veel groentesoorten voorbij zien komen en we 
kregen producten te zien en te proeven waarvan we het bestaan niet wisten! Daarnaast kregen 
wij een rondleiding over het bedrijf. In de kookstudio hebben onder leiding van een Pakistaanse 
kok (een mevrouw die als asielzoeker in Nederland is gekomen, niet aan het werk kwam maar 
geweldig kan koken en daarmee nu in haar inkomsten voorziet), lunchgerechtjes gemaakt. 

 

 

CDAV Groningen 
 

Activiteiten 

ALV CDAV d.d. 29 maart 2012 
Inleiding en debat over “Samenwerken of herindelen”  
Sprekers: de heren burgemeesters H. Jager gemeente Westerveld, A. Rodenboog gemeente 
Loppersum, L.K. Swart gemeente Zuidhorn en F.H. Wiersma gemeente de Marne. 

 
ALV CDAV d.d. 4 oktober 2012 
Inleiding en debat over “De toekomst van het basisonderwijs in Groningen: Identiteit, Kwaliteit en 
Krimp”. Spreeksters: Henriette Aalfs, zelfstandig adviseur op het snijvlak van scholen, kinderdag-
verblijven, Greetje Doornbos, Intern Begeleider voor de VCPO Noord Groningen in Leens en 
Ulrum, Wilma Drenth, adjunct algemeen directeur van het Noordkwartier, daar vallen 
14 basisscholen onder en Annelien de Winter, wethouder onderwijs van de gemeente 
Menterwolde.  

 

 

CDAV Limburg 
 

Activiteit 

Op 15 november 2012 is er in de provincie Limburg een CDAV bijeenkomst gehouden. Deze 
bijeenkomst vond plaats in het Ondernemershuis te Roermond. Het  doel van CDA Vrouwen 
Limburg is om regelmatig thema’s uit te diepen aan de hand van het uitnodigen van een 
professional in dat bepaalde vakgebied. Elkaar als vrouwen ontmoeten in een professioneel 
netwerk is ons tweede doel. En natuurlijk: het open karakter; iedereen is van harte welkom.  
Het thema van deze bijeenkomst was: Veranderkunde, de kunst van het aansluiten bij je 
omgeving. 
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Arinda Callewaert de voorzitster van het landelijke bestuur kwam tevens op deze avond uitleggen 
waarvoor het CDAV staat. Vervolgens was mevrouw Joos Jacobs uitgenodigd als 
spreker(adviseur /veranderkundige bij Pentascope, met name actief in de wooncorporatiesector) 
om het thema Veranderkunde van deze avond toe te lichten.  
20 dames uit allerlei leeftijdscategorieën woonde deze avond bij en men was enthousiast over 
deze avond en verheugd dat er sinds lange tijd weer een CDAV avond werd gehouden in de 
provincie Limburg. 
 

 
Netwerkbijeenkomst in Roermond 

 

 

CDAV Noord-Brabant 

 
Activiteiten 

20 maart 2012:  Netwerkbijeenkomst Provinciehuis Den Bosch 
Onderwerp: rapport Kiezen en Verbinden  gastsprekers  Mona Keijzer en 
Brigitte van Haaften. 

22 juni 2012:   Bezoek Epilepsie-centrum Kempenhaeghe in Sterksel 
Onderwerpen: Wat is epilepsie? Wat doet Kempenhaeghe? Gevolgen  
bezuinigingen voor Kempenhaeghe ? Toekomstplannen voor 
Kempenhaeghe? 

17 augustus:  Tour Brabantse kandidaten Tweede Kamer verkiezingen afsluitende 
bijeenkomst in Heeze. CDAV voorzitter Brabant  heeft “hartverwarmende” 
woorden voor de vrouwelijke kandidaten. 

27 augustus:  Brabant tour Ruth Peetoom: bestuursleden Joke Wagter en Adrienne 
Hogenhuis gaan mee met bus door Brabant 

9 september: Afsluitende campagne dag op de Parade in Den Bosch. Ongeveer 40 
CDAV-leden treden op als gastvrouw tijdens de lunch voor de 
Zonnebloem. 

2 november 2012:  Algemene Ledenvergadering in Veghel bij Hutten catering. Benoeming 
van 5 nieuwe bestuursleden. 
Na vergadering uitleg wat doet Hutten catering? Hoe werken zij. Belang 
van streekprodukten met aansluitend lunch en  rondleiding door het  
prachtige bedrijf.  
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Netwerkbijeenkomst in Den Bosch 

 

 

CDAV Noord-Holland 
 

Activiteiten 

Op woensdag 18 januari 2012 in de Dolhuys te Haarlem.  Hield het CDAV  Noord-Holland, de 
jaarlijkse Netwerkbijeenkomst voor bestuursvrouwen. Het  thema van deze ochtend was: “Wet 
Werk Naar Vermogen”  Gastpreker was Annemiek van Outvorst, senior Beleidsmedewerker 
Heemstede 
   
Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland werd op maandag 16 april 2012 in 
het Stadhuis te Haarlem, Grote Markt gehouden. Afscheid van Christa Kuiper als voorzitter en Els 
v/d Weijer als secretaris. Als nieuwe voorzitter is Jolanda van Ling geïnstalleerd. Twee 
bestuursleden Grace Goei en Claudia Herbeck herbenoemd. Sprekers waren die ochtend: 
Kathleen Ferrier, lid Tweede Kamer over “integratie van vrouwen van niet westerse afkomst in de 
politiek en de samenleving”. Clemy de Rooy, medewerkster Vluchtelingenwerk Noordwest-
Holland over het Bi-Ont project (Binding en Ontmoeting). 
   
Op woensdag 30 mei organiseerde het CDAV-NH een netwerklunch van 12.00-14.00 uur in 
Heerhugowaard. Het onderwerp van de bijeenkomst is gemeentelijke herindeling. Als spreekster 
kwam  Marianne Zonjee-Zonneveld, wethouder in de gemeente Castricum. 
  
Op 18 juni  is namens het CDAV -NH is Jolanda van Ling mee geweest met de CDA-delegatie 
van Ruth Peetoom die een provincietoer door Noord-Holland maakte. Via Alkmaar, Velsen en 
Haarlem met als eindpunt Amsterdam reden zij met de bus door de provincie. Voorzitter Jolanda 
van Ling (CDAV) sprak met Ruth Peetoom in Amsterdam over het percentage vrouwen op de lijst 
en hoe krijgen we meer vrouwen geïnteresseerd voor de politiek 
  
Op vrijdag 27 Juni heeft het bestuur het archief van het het CDAV-NH opgeschoond en 
uitgezocht. 
Alles is op datum en jaar uitzocht en in opslag bij de voorzitter. Het nieuwe aanvullingen op het 
archief worden digitaal bewaard. 
  
Op zaterdag 1 september deed de Buma-bus Noord-Holland aan. Sybrand Buma heeft samen 
met andere CDA-kandidaten de regio IJmond en Aalsmeer bezocht. Thema: Campagne. De 
voorzitter van het CDAV, Jolanda van Ling, was ook van de partij. Samen met vele CDA’ers uit 
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de regio en Noord-Holland is er geflyerd, met mensen gesproken en zijn er ballonnen en 
spaarvarkentjes uitgedeeld aan de kinderen. 
  
Op 13 oktober 2012 hield het CDAV-NH haar najaars ALV in het Mozeshuis te Amsterdam.  
Voordracht van Claudia Herbeck als CDAV vertegenwoordiging in het AB van CDA-NH. Het 
tweede deel van de bijeenkomst was een discussie waar aan de hand van stellingen werd 
gediscussieerd over het CDA en de verkiezingen en waar het fout ging.  
  
In het kader van de Bergense Kunst10daagse 2012 was er van 19-28 oktober een tentoonstelling 
over werk en leven van de zusters in de voormalige kapel van de Zusters Ursulinen van Bergen. 
Thema: emancipatie en kunstbehoud. 
 

 
Netwerkbijeenkomst in Haarlem 

 

 

CDAV Overijssel 
 

Algemeen 

In 2012 heeft het CDAV ook in Overijssel van zich laten horen. Een groep actieve dames heeft, 
op verzoek van het landelijke bestuur, het initiatief genomen en heeft als start van het CDAV 
Overijssel een netwerkbijeenkomst. Vervolgens werd er een tweede bijeenkomst georganiseerd. 
Terugkijkend op het eerste jaar CDAV Overijssel is er al een grote stap gezet om vrouwen bij de 
politiek te betrekken. Maar we zijn er nog niet, het komende jaar 2013 zal er hard gewerkt 
moeten worden om nieuwe bijeenkomsten te organiseren. Dit doen we niet alleen, maar juist 
samen met alle actieve dames in Overijssel. Juist om deze dames zo goed mogelijk te kunnen 
voeden en ondersteunen bij hun taak in de politiek. 
 

Activiteiten 

Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 4 juli 2012. Het gekozen thema voor deze 
netwerkbijeenkomst ging over netwerken, het is net werken over privé, werk en politiek. Tijdens 
deze bijeenkomst waren Mona Keijzer, Ayfer Koc en Elma Petter onze gastsprekers. De 
combinatie van aansprekende sprekers en de mogelijkheid om kennis te maken met andere 
politiek actieve dames, sprak vele dames uit Overijssel aan. Tijdens de bijeenkomst waren er een 
kleine 50 dames aanwezig, wat ons als organisatie behoorlijk heeft verrast.  
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Als organisatie zijn we na het eerste succes doorgegaan  met de organisatie van een tweede 
bijeenkomst. Wel zijn we nog zoekende naar de juiste vorm waarin een bijeenkomst moet worden 
gegoten. De tweede bijeenkomst was op 19 oktober bij Bill’s Bar in Markelo. Hier hebben we 
alvast een actueel thema gekozen “hoe vrouwen meer bij de lokale politiek betrokken kunnen 
worden”. Het was een leerzame bijeenkomst, waarbij de aanwezige dames hun verhaal deelden 
met alle andere dames.  
 

CDAV Utrecht 
 

Activiteiten 

Dinsdag 10 januari 2012: Jaarlijkse Stamppottenbuffet is samenwerking met de CDA 
Statenfractie in het provinciehuis van Utrecht. Centraal Thema is de decentralisatie van de 
Jeugdzorg verzorgd door Mirjam Maasdam. Circa 40 mannen en vrouwen hebben genoten van 
de traditionele stamppotten. Na afloop kon worden aangesloten bij de nieuwjaarsreceptie van het 
CDA provincie Utrecht. 
 
Dinsdag 14 februari 2012: heeft het CDAV in samenwerking met de Nederlandse Bond van 
Plattelandsvrouwen / Vrouwen van Nu, het Katholiek Vrouwengilde, Passage en ZijActief een 
succesvolle bijeenkomst georganiseerd in IJsselstein voor de provincie Utrecht met als thema 
'Doorbreek Huiselijk Geweld, praat erover !!'. Dit project is opgezet door de Nederlandse 
Vrouwenraad en gefinancierd door het ministerie van Justitie. Het doel van het project is om met 
name vrouwen zoveel mogelijk bewust te maken hoe vaak huiselijk geweld voorkomt en wat er 
tegen te doen valt. Ongeveer 80 vrouwen hebben de bijeenkomst bezocht op deze Valentijnsdag, 
een hoge opkomst voor een onderwerp dat zo ver af staat van de liefde. Gastsprekers waren 
onder andere de politie, stichting huiselijk geweld en een ervaringsdeskundige. 
 
Woensdag 30 mei 2012: CDAV ALV. Gestart wordt  met een ontvangst met koffie in het 
koetshuis van Kasteel Amerongen waarna er een wandeling met gids plaatsvindt door de tuinen 
rondom het kasteel. In restaurant Buitenlust vindt buiten op een besloten terras de algemene 
vergadering plaats. Afscheid wordt genomen van Corrie Vromans als bestuurslid. 
 
Het CDAV Utrecht heeft samen met het CDA Utrecht op vrijdagavond 31 augustus een Ladies 
Night georganiseerd in het kader van de landelijke verkiezingscampagne voor het CDA. Doel was 
kennismaken met 6 CDA-kandidaten. Hanke Bruins Slot (nummer 7 op de lijst) en Agnes Mulder 
(nummer 9) vertelden waar zij zich na de Tweede Kamer verkiezingen voor gaan inzetten 
namens het CDA. Ook de kandidaten Anne-Marie Vreman (nummer 31), Jobke Vonk (nummer 
40), Chantal van Steenderen (nummer 43) en Margriet van de Vooren (nummer 45) gaven op 
deze avond acte de presence. Zij gingen in gesprek met het publiek over de politieke idealen van 
het CDA op het gebied van werk, gezin en samenleving. Er was breed uitgenodigd, iedereen 
was van harte welkom op deze avond en gevraagd werd om ook uw man, vrouw, vriend, vriendin, 
buurman, buurvrouw of collega mee te nemen. De avond werd georganiseerd in de Winkel van 
Sinkel aan de Oudegracht te Utrecht.  
 
Vrijdag 21 september 2012: Post-Prinsjesdag borrel in het gemeentehuis van Leusden, 
georganiseerd door het CDAV in samenwerking met de Bestuurdersvereniging CDA provincie 
Utrecht. Gastsprekers waren de burgemeester van Leusden, Annemiek Vermeulen, CDA 
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wethouder Joyce Oskam en CDA TK-lid Hanke Bruins Slot. Ook oud-TK-lid Kathleen Ferrier was 
aanwezig. Meer dan 20 CDA-leden bezochten de netwerkborrel. 
 

 
Uitnodiging Ladiesnight 

 

CDAV Zuid-Holland 
 

Activiteiten 

23  januari 2012: Nieuwjaarsbijeenkomst in het Provinciehuis te Den Haag. Deze bijeenkomst 
werd door ongeveer 55 personen bezocht. We startten met een high tea en er was veel ruimte 
voor netwerken. Er kwamen enthousiaste reacties. 
 
10 februari 2012: Thema bijeenkomst Toekomst CDAV Z-H. Is er een toekomst voor het CDAV ? 
Dit item werd uitvoerig doorgenomen door het bestuur en Petra Groeneweg, contactpersoon van 
het landelijk CDAV. De noodzaak van vroeger werd vergeleken met nu en in de toekomst. 
 
6 maart 2012: Bezoek Eerste Kamer en Tweede Kamer te Den Haag. Het bezoek start in de 
Grenadierszaal en er vindt een gesprek plaats met Kamerlid Marieke van der Werf, na een 
interessante rondleiding neemt Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld de gasten mee naar een 
debat in de Eerste Kamer gevolgd door een uitvoerige en boeiende uitleg over alle activiteiten 
van de Eerste Kamerleden 
 
24 april 2012: ALV + Themabijeenkomst / Woningmarkt in het Provinciehuis te Den Haag. Tijdens 
de zeer goed bezochte ledenvergadering vindt er een bestuurswisseling plaats. Voorzitter (Marry 
Holst), secretaris (Cilia Meerman) en penningmeester (Ria Bode) ontvangen uit handen van de 
voorzitter van het landelijke CDAV, Arinda van Callewaert een CDA-speld voor hun vele 
verdiensten voor het CDA. Na de ALV werd het thema Woningmarkt uitvoerig behandeld. Als 
eerste sprak Karin Schrederhof, vestigingsdirecteur van de woningcorporaite Woonbron Delft, 
gevolgd door minister Liesbeth Spies. Zij vertelde over de huidige situatie op de 
woningmarkt/woningbouwcorporaties. Tot slot gaf Hans van der Ploeg, directeur van 
brancheorganisatie VBO Makelaar zijn visie op de woningmarkt.Het was een zeer gewaardeerde, 
geslaagde bijeenkomst. 
 
30 november 2012: Bezoek EK en TK. Ditmaal werd de Eerste Kamer het eerste bezocht. 
Wederom o.l.v. Eerste Kamerlid prof.dr.mr. Sophie van Bijsterveld, waarbij de nadruk kwam te 
liggen op de kunsthistorische aspecten van de zalen van de Eerste Kamer. Gevolgd door een 
rondleiding en een update van de laatste nieuwtjes van de Tweede Kamer door Ina de Jong-
Nederveen. 
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 VIII. CDJA 

 

Inleiding 

 
Voor jullie ligt het jaarverslag over 2012. Een jaar waarin er een hoop gebeurd is. Met trots kijken 
wij terug op het lijsttrekkersdebat tijdens het voorjaarscongres. Ook daarna nog is er veel 
gebeurd binnen en buiten onze vereniging. Zo waren wij naar buiten toe heel zichtbaar tijdens de 
verkiezingscampagne toen tientallen jongeren campagne hebben gevoerd in het hele land. 
 
Inhoudelijk gezien is er ook veel werk verzet. Zo is er een start gemaakt met het Politiek Program 
waarvan de eerste twee hoofdstukken in 2012 zijn vastgesteld tijdens een bijeenkomst van de 
CDJA Raad. Naar buiten toe is er uiteraard gereageerd op de actualiteit. Dit heeft onder andere 
geleid tot een heus bezwaarschrift tegen het Kabinet Rutte II. 
 
Op organisatorisch gebied zijn er twee oude commissies nieuw leven ingeblazen, de Politieke 
Commissie en de Promotiecommissie. Ook is er een eerste aanzet gedaan in het opzetten van 
een HRM-commissie. 
 
Financieel gezien was het een zwaar jaar dat met een flink tekort is afgesloten. Het algemeen 
bestuur heeft de begroting over het jaar 2013 herzien zodat die beter aansluit bij de veranderde 
omstandigheden waar wij als vereniging mee te maken hebben. 
 
Bestuurlijke zaken 

 
Dagelijks Bestuur 

 
In 2012 hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden in de samenstelling van het 
Dagelijks Bestuur van het CDJA. Tijdens het Voorjaarscongres werd afscheid genomen van 
Kirsten Begeman en Ruben Bakker. Zij werden opgevolgd door Matthijs Groot (Activiteiten en 
Vorming) en Hans van den Heuvel (Politiek). 
 
Tijdens het Najaarscongres in Kampen werd afscheid genomen van de bestuursleden Barend 
Tensen, Wytze Kempenaar en Jeroen Bruijns. Zij werden opgevolgd door Lotte Schipper 
(secretaris) en Arjen Looijenga (penningmeester). 
 
Rooster van aftreden Dagelijks Bestuur 

 

Arrie Vis   Voorzitter     mei ‘13 
Arjen Looijenga   Penningmeester    nov ‘13 
Lotte Schipper   Secretaris     nov ‘13 
Dennis Chafia   DB Communicatie & Ledenwerving  mei ‘13 
Hans van den Heuvel  DB Politiek & Vorming    mei ‘13 
Matthijs Groot   DB Organisatie & Activiteiten   mei ‘13 
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Met het vertrek van Ruben Bakker in mei kwam de positie van eerste vicevoorzitter vrij. Hij werd 
opgevolgd door Dennis Chafiâ. Barend Tensen volgde Dennis Chafiâ op als tweede vice-
voorzitter. Met het afscheid van Barend Tensen in november  kwam deze positie weer vrij. Arjen 
Looijenga volgde hem op als tweede vicevoorzitter van het CDJA. 
Algemeen Bestuur 

 
Het Algemeen Bestuur is in 2012 tien maal bijeengekomen in Utrecht. Tevens is er in oktober een 
Algemeen Bestuursweekend georganiseerd in Lelystad. Tijdens de bijeenkomsten van het AB 
kwamen organisatorische zaken aan bod en vonden er diverse politieke discussies plaats met 
betrekking tot resoluties.  
 
Politiek 

 

Inhoudelijke koers 

 

In 2012 heeft het CDJA een stevige inhoudelijke koers gevaren op diverse fronten. Dit heeft erin 
geresulteerd dat het CDJA zowel intern als extern haar positie heeft verstevigd. Een kort 
overzicht. 
 

Grondslagen 

In 2012 is overeenkomstig het jaarplan een nieuwe grondslagenboekje vastgesteld. De hiervoor 
ingestelde commissie heeft diverse sessies gehouden om leden bij de opstelling ervan te 
betrekken. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht en enkele fundamentele zaken werden 
bediscussieerd. In het kader van een laagdrempelige communicatie van onze grondbeginsel is 
ervoor gekozen om naast de tekst tevens toegankelijke cartoons te gebruiken. 
 

Politiek Programma  

In het jaarplan van 2012 is vastgesteld dat er een Toekomstagenda moet worden opgesteld voor 
het CDJA. Uitvoer van dit plan is gecombineerd met de oproep van de ALV tijdens het congres te 
Rotterdam (2011) om te komen tot een politiek programma, waarin de inhoudelijke koers van de 
vereniging wordt vastgesteld. In 2012 hebben de eerste twee bijeenkomsten om tot vaststelling 
van dit politiek programma te komen plaatsgevonden. Gesproken werd over thema’s met 
betrekking tot gezin, onderwijs, volksgezondheid, milieu, infrastructuur en landbouw. De 
hoofdstukken zijn geschreven onder redactie van de politieke commissie en vervolgens via 
sessies van de CDJA-raad buiten congres door de leden vastgesteld. Definitieve vaststelling en 
publicatie wordt in 2013 verwacht. 
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Inbreng op CDA-verkiezingsprogramma 

Het CDJA heeft een historische grote invloed 
kunnen uitoefenen op het 
verkiezingsprogramma van het CDA. In 
voorbereiding op het verkiezingscongres is in 
Utrecht een sessie voor alle CDJA-leden 
gehouden om per hoofdstuk van het 
verkiezingsprogramma amendementen voor 
te bereiden. Hierdoor was het CDJA met in 
totaal 36 amendementen zowel plenair als in 
de deelsessies nadrukkelijk aanwezig. 
Betrokkenen waren onder de indruk van de 
wijze waarop het CDJA overtuigend en 
georganiseerd naar voren trad. In totaal 
werden maarliefst 20 amendementen 
aangenomen, 2 werden gedeeltelijk 

overgenomen en 14 verworpen. Speciale aandacht in de media werd verkregen met ons verzet 
tegen de kilometerheffing én met onze oproep abortus en euthanasie ‘onwenselijk’ te noemen (in 
lijn met het aangenomen raadsstuk Medische ethiek). 
 

Bezwaarschrift Kabinet-Rutte II 

Bij de presentatie van het kabinet-Rutte II van 
VVD en PvdA heeft het CDJA een zogenaamd 
Bezwaarschrift geschreven, met daarin de 16 
belangrijkste punten van verzet op het 
regeerakkoord opgetekend. Het betreft onder 
andere de samenvoeging van 
gemeenten/provincies, lastenverzwaring, 
afschaffing van studiefinanciering en reisrecht, 
inkomensafhankelijke zorgpremie en de 
bezuiniging op defensie. In diverse media is 
het stuk opgepakt, vanuit de Tweede Kamerfractie van het CDA werd positief op het initiatief 
gereageerd.   
 
Inbreng CDA-najaarscongres 

Tijdens het CDA-najaarscongres in De Doelen in Rotterdam heeft het CDJA vier resoluties 
ingediend. De resoluties met daarin oproepen tot meer zorg in eigen kring en het opzetten van 
groene coöperaties werden door het congres overgenomen. De resolutie over het kindbudget 
(combinatiestroom van kinderbijslag en kinderopvanggelden) werd helaas verworpen. Tenslotte 
werd een organisatorische resolutie waarin we het partijbestuur opriepen te stoppen met de 
preadviezen op slechts enkele stemmen na verworpen.  
 

Religie 

Speciale aandacht is er in 2012 besteed aan religie. Zo is er geparticipeerd in diverse aan 
religieuze vrijheid gerelateerde debatten. Voorbeelden hiervan zijn het debat ‘Is er nog ruimte 
voor religieuze minderheden?’ bij ProDemos en het ‘Katholiekendebat’ zoals dat in Leiden werd 
georganiseerd in aanloop naar de verkiezingen. Tevens heeft het Algemeen Bestuur tijdens het 
AB-weekend (12/13 oktober 2012) een resolutie aangenomen waarin onze verhouding met 
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betrekking tot de Islam is vastgelegd. Dit als reactie op het eerste concept van het rapport 
Gedeelde Waarden. Vanuit ditzelfde grondmotief heeft het CDJA kritisch gereageerd op enkele 
elementen uit het rapport van de commissie Rombouts. Tenslotte is samen met PerspectieF en 
SGPJ een kritisch artikel geschreven rond de Kerstdagen van 2012 over de vele voorstellen van 
het huidige Paarse kabinet, die een stevige minachting voor religie laten zien. 
 
Pensioenen 

Ook in 2012 heeft het CDJA veel aandacht besteed aan de pensioenen. Regelmatig zijn er 
inhoudelijke brainstormsessies geweest vanuit zowel pensioenorganisaties als het Ministerie van 
SZW waarin bestuursleden van het CDJA hebben geparticipeerd. Samen met onder andere 
G500 en diverse andere PJO’s hebben we Pieter Omtzigt gesteund in zijn motie om meer 
transparantie met betrekking tot de gevolgen van diverse ingrepen in de pensioenwereld. 
 
Studiefinanciering 

Rond de verkiezingen heeft het CDJA een actie gelanceerd om de studiefinanciering te 
behouden (www.handenafvanstufi.nl). Daarnaast is er door de werkgroepvoorzitter OCW en de 
DB’er Politiek een artikel geschreven in de NRCnext naar aanleiding van het verschijnen van de 
kabinetsplannen met betrekking tot de basisbeurs en het OV-reisrecht onder de noemer Geen 

reden tot feest om einde langstudeerboete. 
 

Werkgroepen 

In 2012 zijn er diepgaande wijzigingen aangebracht in de werkgroepenstructuur van onze 
vereniging om te komen tot de gestelde doelen in het jaarplan 2012, namelijk professionalisering 
en het opvoeren van de productiviteit. Zo is vanaf het najaar een proef begonnen om de 
werkgroepen op één gezamenlijke locatie in Utrecht te laten vergaderen, standaard op de vierde 
woensdag van de maand. Voordeel van deze aanpak is dat leden op één gezamenlijk moment 
met elkaar vergaderen, er kruisbestuiving tussen de werkgroepen kan plaatsvinden en er door de 
aanwezigheid van een grote groep CDJA’ers meer mogelijkheid tot gezelligheid na afloop is. 
Zowel het aantal aanwezigen bij de werkgroepvergaderingen als de continuïteit zijn door deze 
ingreep verbeterd. 
In het in 2012 opgestelde Huishoudelijk Reglement voor de Werkgroepen is voor elke werkgroep 
een specifiek takenpakket vastgesteld. Tevens zijn de namen van diverse werkgroepen 
veranderd, in lijn met hun specifieke beleidsvelden. Tenslotte is besloten de werkgroep 
Landbouw op te heffen en samen te voegen met de werkgroep Milieu, Infrastructuur & Ruimte 
(MIR). Dit in verband met de lage bezoekersaantallen van de werkgroep Landbouw. De zeven 
werkgroepen op dit moment zijn:  
 

Werkgroep Buitenlandse Zaken & Defensie (BZD) [voorheen 

Buitenland] 

Wouter de Vries 

Werkgroep Europa Maarten de Vries 

Werkgroep Justitie & Binnenlands Bestuur (JBB) Robert Pelleboer 

Werkgroep Milieu, Infrastructuur & Landbouw (MIL) [voorheen 

MIR] 

Kees Stiggelbout 

Werkgroep Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW) Daan de Vries 

Werkgroep Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) Mark Ruitenbeek 

Werkgroep Sociaaleconomische Zaken & Financiën (SEF) 

[voorheen SEZ] 

Jan Pieter van der 

Schans 
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In 2012 werden vier nieuwe werkgroepvoorzitters door het Algemeen Bestuur benoemd:  
 

• Jan Pieter v.d. Schans volgde Hans v.d. Heuvel op als werkgroepvoorzitter SEZ (SEF) 
• Daan de Vries volgde Niels Visscher op als werkgroepvoorzitter OCW 
• Wouter de Vries volgde Matthijs Tieleman op als werkgroepvoorzitter Buitenland (BZD) 
• Robert Pelleboer volgde Geurt Henk Spruyt op als werkgroepvoorzitter JBB 

 
Eén werkgroepvoorzitter werd in 2012 herverkozen voor een nieuwe termijn van twee jaar, te 
weten Maarten de Vries (Europa). De werkgroepvoorzitters Mark Ruitenbeek (VWS) en Kees 
Stiggelbout (MIL) bleven overeenkomstig hun benoeming uit 2011 aan. 
 

Politieke Commissie 

 

In het opgestelde Huishoudelijk Reglement voor de Politieke Commissie werd dit belangrijke 
orgaan overeenkomstig de statuten heropgericht. De zeven werkgroepvoorzitters en de 
Internationaal Secretaris vergaderen sinds het najaar van 2012 onder voorzitterschap van de 
DB’er Politiek & Vorming iedere maand te Utrecht over de te volgen politieke koers. In de PC-
vergaderingen worden resoluties, visiestukken en politieke initiatieven definitief voorbereid voor in 
het Algemeen Bestuur. Tevens worden organisatorische zaken met betrekking tot de werk-
groepen besproken en functioneert de politieke commissie als redactiecommissie voor het 
Politieke Programma. Sinds de oprichting van de Politieke Commissie is het aantal ingediende 
resoluties bij het AB toegenomen. 
 
Resoluties en visiestukken 2012 

 

Datum Indiener Onderwerp Samenvatting 

25-01-
2012 

Werkgroep 
SEZ/OCW 

Participatie 
Bedrijfsleven/maat-
schappelijk 
middenveld bij 
HBO/WO 

De resolutie roept op om meer in te zetten op 
een samenwerking tussen 
bedrijfsleven/maatschappelijk middenveld en 
het HBO/WO, met aandacht voor ieders 
specifieke verantwoordelijkheid en met 
kansen voor innovatie en werkgelegenheid. 

29-02-
2012 

Werkgroep 
MIR 

Energiemix Het aandeel duurzame energie moet 
toenemen, waarbij naast duurzame energie 
ook kernenergie en gasenergie worden 
gebruikt. Kolencentrales worden gesloten bij 
afschrijving en er worden geen nieuwe 
gebouwd. 

21-03-
2012 

Werkgroep 
Buitenland 

Visiestuk 
Mensenrechten 

Een uitgebreid visiestuk over de 
christendemocratische visie op 
mensenrechten en mensenplichten is 
vastgesteld, met aandacht voor 
internettoegang, veiligheid op straat en de 
universaliteit van mensenrechten.  

18-04-
2012 

Werkgroep 
VWS 

Fusie 
Zorginstellingen 

Het CDJA heeft in deze resolutie een sterke 
voorkeur uitgesproken voor lokale 
zorgorganisaties dichtbij de burger. De 
onwenselijkheid van schoolvergroting wordt 
uitgesproken; liever samenwerking dan fusie. 
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23-05-
2012 

Werkgroep 
Europa 

Liberalisering 
Europese Markten 

In de aangenomen resolutie spreekt het CDJA 
uit dat Nederland in het vervolg bedachtzamer 
moet optreden bij marktliberaliseringen, zich 
uiteraard wel houdend aan de voor-
geschreven implementatietermijn. Daarnaast 
moet er worden ingezet op het gelijktrekken 
van het huidige ongelijke speelveld. 

23-05-
2012 

Werkgroep 
Europa 

ACTA Met unanieme stemmen heeft het AB zich 
uitgesproken tegen ACTA, een internationale 
regeling die zich uitspreekt tegen de namaak 
van goederen, onder andere via internet. Aan 
de huidige regeling kleven echter grote 
nadelen; zo worden vooral grote industrieën 
beschermt (niet zozeer de creatieve 
eigenaren van een product), wordt het 
opkopen van patenten gestimuleerd en 
bovendien druisen enkele maatregelen uit 
ACTA in tegen kernprincipes uit het Europese 
mededingingsrecht. 

04-06-
2012 

Werkgroep 
Buitenland 

Targeted Killing Steeds vaker worden de veiligheid en 
zakelijke belangen van staten bedreigt door 
groepen en individuen die zich bevinden op 
moeilijk bereikbaar terreingebied dat veelal 
niet onder het directe gezag van een staat 
valt. Om deze vorm van terrorisme te 
bestrijden wordt er vaak gebruik gemaakt van 
‘targeted killings’. Het CDJA is hiervoor, mits 
dit adequaat wordt ingebed in het 
internationaal recht 

04-06-
2012 

Werkgroep 
Buitenland 

Aanschaf Drones Een volgende stap in de professionalisering 
van de Nederlandse krijgsmacht is het 
aanschaffen van drones. Drones zijn 
onbemande vliegtuigen die onder andere ook 
targeted kills kunnen uitvoeren. Verder 
kunnen drones belangrijke taken zoals 
observaties, aanvallen van gronddoelen en 
het zoeken naar bermbommen goedkoper 
uitvoeren dan gevechtstoestellen, die daar 
primair niet voor zijn bedoeld. 

12-10-
2012 

Werkgroep 
MIL 

Veiligheid 
Bedrijventerreinen 

Naar aanleiding van diverse incidenten en met 
het oog op de bezuinigingen pleit de 
werkgroep voor het handhaven van voldoende 
ambtenaren in de handhaving van het 
veiligheidsbeleid op bedrijventerreinen, met 
name bij die bedrijven die als risicovol zijn 
geclassificeerd. Deze handhaving dient 
tevens effectiever en daadkrachtiger plaats te 
vinden; zo moeten sancties eerder getroffen 
worden en dienen boete een voldoende 
hoogte te hebben om voor bedrijven serieus 
te worden genomen.  

12-10-
2012 

Politieke 
Commissie 

CDJA & Islam In deze resolutie wordt benadrukt dat 
moslims, net als alle andere gelovigen en niet-
gelovigen, van harte welkom zijn binnen de 
gelederen onze partij. De resolutie spreekt 
zich tevens uit voor het handhaven van de 
specifieke achtergrond van het CDA, die 
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voorkomt uit gedeelde christelijke waarden en 
normen. Deze blijven de basis voor ons 
politieke functioneren. Vanuit die optiek 
kunnen andere inspiratiebronnen dan de 
Bijbel niet eenzelfde positie innemen binnen 
ons politiek handelen. 

20-11-
2012 

Werkgroep 
JBB 

Gepardonneerde 
asielzoekers 

In 2007 zijn ruim 28.000 vluchtelingen 
gepardonneerd via een besluit waar het CDA 
destijds tegen was. Ruim vijf jaar later blijkt 
dat slechts 7% van deze groep vluchtelingen 
daadwerkelijk is gepardonneerd, mede 
doordat ze diverse vereiste documenten zoals 
een paspoort niet kunnen overleggen.  
Ondanks onze blijvende weerstand tegen het 
fenomeen ‘generaal pardon’ (zowel in 
verleden als heden) willen we voorkomen dat 
mensen door verkeerd beleid destijds nu 
tussen wal en schip terecht komen. Daarom 
roepen we op tot een adequate uitvoer van 
het aangenomen pardon. 

20-11-
2012 

Werkgroep 
VWS/SEF 

Tegen 
inkomenafhankelijke 
premies 

Het Algemeen Bestuur heeft op voorspraak 
van de werkgroepen VWS en SEF een 
resolutie aangenomen waarbij wordt 
opgeroepen de zorgverzekeringswet de 
komende jaren ongewijzigd te laten, juist 
omdat het stelsel net begint te werken. Boven-
dien is het CDJA ervan overtuigd dat premies 
voor zorgverzekeringen zo transparant 
mogelijk moeten zijn en een eerlijk inzicht 
moeten geven wat de zorg eigenlijk kost. 

19-12-
2012 

Werkgroep 
OCW 

Excellentie MBO Nederland is een kenniseconomie die het 
moet hebben van hoogopgeleide en 
innovatieve beroepen. Dát is de focus van de 
Nederlandse overheid in de afgelopen jaren 
op het gebied van onderwijs geweest. Helaas 
dreigt er door deze inzet een tekort van 
250.000 vakmensen te ontstaan, gekoppeld 
aan een negatief imago van het MBO in de 
Nederlandse samenleving. Het CDJA pleit 
voor een herwaardering van het MBO en voor 
respect voor de goed opgeleide vakmensen. 

19-12-
2012 

Werkgroep 
Europa 

Erasmusprogramma Het bestuur van het CDJA heeft haar steun 
uitgesproken voor handhaving van het 
Erasmusprogramma dat studenten die een 
universitaire uitwisseling doen op een 
Europese universiteit faciliteert. Het is een van 
de succesvolle verworvenheden van de 
Europese samenwerking die ook dicht bij de 
Europese burgers staat en naast een 
persoonlijke verrijking ook goed is voor het 
carrièreperspectief. Daarom roept het CDJA 
de Europese Commissie en de Europese 
regeringsleiders op budget vrij te maken voor 
behoud van het Erasmusprogramma, niet 
alleen dit jaar maar ook in de komende 
meerjarenbegroting.  
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19-12-
2012 

Werkgroep 
BZD 

Tegen Sluiting 
ambassades 

Het voornemen tot inkrimping van 
diplomatieke posten is uitgesproken door het 
huidige kabinet-Rutte II als 
bezuinigingsmaatregel. Op termijn kan deze 
bezuinigingsmaatregel echter duur uitpakken: 
het tast verbetering van het imago van 
Nederland in het buitenland aan en bovendien 
is het funest voor de uitbreiding van de 
economische slagkracht zoals door het 
kabinet gewenst.  
Juist ambassades zijn bij uitstek geschikt om 
als vraagbaak voor onder andere 
ondernemers te dienen. Daarnaast is het 
contact houden met andere landen in de 
politiek nu eenmaal van groot belang. 

 

Internationaal  

In 2012 is het CDJA stevig actief geweest in het Internationale Werk. Frank Visser was actief als 
Internationaal Secretaris namens het CDJA, Frank Lambermont functioneerde als 
penningmeester in het YEPP-bestuur. De Commissie Internationaal Secretariaat (CIS) is na de 
herstructurering uit 2011 verder uitgebreid en actief geworden ter ondersteuning van het 
Internationale werk. Via het Huishoudelijk Reglement voor de Commissie Internationaal 

Secretariaat werden haar taken bovendien meer specifiek omschreven.  
 

De interne positie en zichtbaarheid van de Internationaal Secretaris is verder verbeterd. Periodiek 
is een nieuwsbrief uitgebracht met daarin de activiteiten op internationaal terrein. Tevens is aan 
het Algemeen Bestuur terugkoppeling gegeven inzake het internationale werk tijdens het AB-
weekend. Tenslotte is de Internationaal Secretaris lid van de Politieke Commissie geworden, 
waardoor de vertaling van de interne standpuntbepaling naar het internationale werk structureel 
is verbeterd.   
 
Delegaties van het CDJA bezochten conferenties in onder andere Barcelona, Tel Aviv, Istanbul, 
Rostock en Brugge. Tevens werd deelgenomen aan YEPP-seminars in Boedapest (februari), 
Lissabon (mei), Madrid (september) en Brussel (november). Om de relaties met bevriende PJO’s 
uit België, Luxemburg en Duitsland goed te houden werden enkele van hun congressen door een 
CDJA-delegatie bezocht. Dit was voorzien in het jaarplan van 2012. Tenslotte organiseerde het 
CDJA een studiereis naar Rome, waar door een grote groep CDJA’ers aan werd deelgenomen. 
 
Vormingscommissie 

In 2012 heeft de Vormingscommissie een doorstart gemaakt met Geurt Henk Spruyt als nieuwe 
voorzitter. Tevens werden er nieuwe actieve leden aangezocht.  
 
De vormingscommissie en het CDJA Utrecht hebben in 2012 wederom de traditionele CDJA 
Zomerschool georganiseerd. Het interessante programma maakte ook in 2012 de zomerschool 
weer tot een succes. Elk van de 13 bijeenkomsten werd door verschillende leden voorgezeten. 
De bezoekersaantallen wisselden tussen 5 en 15 personen per bijeenkomst.  
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In het pittoreske Julianaklooster te Heiloo (NH) werd het bezinningsweekend gehouden met als 
thema ‘Democratie’. Historicus Henk te Velde en socioloo
beschouwingen over de ontwikkelingen in onze huidige samenleving en de rol die de 
christendemocratie daarbij kan spelen. Intensieve discussie vond er ook tussen de leden 
onderling plaats, onder andere over diverse vo
indrukwekkende film Die Well uit 2008 bekeken. Op zondag werd de Mis bezocht, waarna een 
gezamenlijke afsluitende lunch het succesvolle weekend besloot
 
 
Communicatie 

 
Externe communicatie 

 
Het CDJA heeft zich in verschillende media laten horen. Met de interne onrust die de afgelopen 
tijd binnen het CDA is geweest heeft het CDJA zich constructief kritisch opgesteld. De 
doelstellingen voor 2012 stelde dat de externe communicatie dit jaar helder, transparant en
laagdrempelig diende te zijn. Het grootste project waarbij voornamelijk extern is gecommuniceerd 
waren de onverwachtse verkiezingen. Het CDA ging een zeer moeilijke periode tegemoet, 
waardoor het makkelijk overbrengen van een boodschap niet vanzelfspreken
 
In het begin van 2012 is er een nieuwe gestandaardiseerde manier van het schrijven van 
persberichten gekomen. Dit format heeft een helder dictum, een beknopte samenvatting en een 
uitgebreide argumentatie. Op deze manier zorgen we ervoor dat zo
boodschap willen ontvangen, als journalisten, leden en geïnteresseerden de boodschap op een 
goede manier tot zich namen. Ook werd de manier van het gebruik van social media concreter en 
meer laagdrempelig.  
 
Het maken van verhelderende en ludieke filmpjes bleek een arbeidsintensief proces. Door deze 
constatering en het feit dat er weinig gedaan wordt aan grafisch ontwerp en infographics is 
besloten een promotiecommissie in het leven te roepen. Deze commissie heeft voornamelijk 
meebesloten over de boodschappen en de communicatielijn tijdens de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. In 2013 zal de commissie het gebruik van film meer oppakken.

 
Het laatste doel voor 2012 was om afdelingen, 
werkgroepen en commissies al het voorgaande 
meer te laten doen. Om deze reden is een 
communicatiedocument opgesteld waardoor actieve 
leden een goede start maken in de manier van 
communiceren en het gebruik van de website. Dit 
hulpmiddel zorgde er voor dat afdelingen ook steeds 
meer  aandacht besteedden aan het online zetten 
van belangrijke media-uitingen. De feedback op deze 
artikelen doen niet ten onder aan de landelijke 
uitingen! 
 
De  belangrijkste communicatiemomenten in 2012 
hadden te maken met constructieve kritiek en gerelateerde momenten. 
landelijk congres in Maarssen gehouden, alwaar de rapporten van het Strategisch beraad, de 

 

In het pittoreske Julianaklooster te Heiloo (NH) werd het bezinningsweekend gehouden met als 
thema ‘Democratie’. Historicus Henk te Velde en socioloog Anton Zijderveld hielden interessante 
beschouwingen over de ontwikkelingen in onze huidige samenleving en de rol die de 
christendemocratie daarbij kan spelen. Intensieve discussie vond er ook tussen de leden 
onderling plaats, onder andere over diverse vormen van directe democratie. In de avond werd de 
indrukwekkende film Die Well uit 2008 bekeken. Op zondag werd de Mis bezocht, waarna een 
gezamenlijke afsluitende lunch het succesvolle weekend besloot 
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loten over de boodschappen en de communicatielijn tijdens de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. In 2013 zal de commissie het gebruik van film meer oppakken.

Het laatste doel voor 2012 was om afdelingen, 
werkgroepen en commissies al het voorgaande ook 
meer te laten doen. Om deze reden is een 
communicatiedocument opgesteld waardoor actieve 
leden een goede start maken in de manier van 
communiceren en het gebruik van de website. Dit 
hulpmiddel zorgde er voor dat afdelingen ook steeds 

teedden aan het online zetten 
uitingen. De feedback op deze 

artikelen doen niet ten onder aan de landelijke 

De  belangrijkste communicatiemomenten in 2012 
hadden te maken met constructieve kritiek en gerelateerde momenten. In februari 2012 werd het 
landelijk congres in Maarssen gehouden, alwaar de rapporten van het Strategisch beraad, de 

130 

In het pittoreske Julianaklooster te Heiloo (NH) werd het bezinningsweekend gehouden met als 
g Anton Zijderveld hielden interessante 

beschouwingen over de ontwikkelingen in onze huidige samenleving en de rol die de 
christendemocratie daarbij kan spelen. Intensieve discussie vond er ook tussen de leden 

rmen van directe democratie. In de avond werd de 
indrukwekkende film Die Well uit 2008 bekeken. Op zondag werd de Mis bezocht, waarna een 

ch in verschillende media laten horen. Met de interne onrust die de afgelopen 
tijd binnen het CDA is geweest heeft het CDJA zich constructief kritisch opgesteld. De 
doelstellingen voor 2012 stelde dat de externe communicatie dit jaar helder, transparant en 
laagdrempelig diende te zijn. Het grootste project waarbij voornamelijk extern is gecommuniceerd 
waren de onverwachtse verkiezingen. Het CDA ging een zeer moeilijke periode tegemoet, 

d meer was. 

In het begin van 2012 is er een nieuwe gestandaardiseerde manier van het schrijven van 
persberichten gekomen. Dit format heeft een helder dictum, een beknopte samenvatting en een 

wel mensen die kort de 
boodschap willen ontvangen, als journalisten, leden en geïnteresseerden de boodschap op een 
goede manier tot zich namen. Ook werd de manier van het gebruik van social media concreter en 

nde en ludieke filmpjes bleek een arbeidsintensief proces. Door deze 
constatering en het feit dat er weinig gedaan wordt aan grafisch ontwerp en infographics is 
besloten een promotiecommissie in het leven te roepen. Deze commissie heeft voornamelijk 

loten over de boodschappen en de communicatielijn tijdens de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. In 2013 zal de commissie het gebruik van film meer oppakken. 

In februari 2012 werd het 
landelijk congres in Maarssen gehouden, alwaar de rapporten van het Strategisch beraad, de 



 

 
CDA Jaarverslag 2012 

commissie Geel en de commissie vernieuwing werden gepresenteerd. Het CDJA sprak zich 
positief uit over dit rapport en stelde dat “
Thema’s die eerder onbespreekbaar waren, denk aan de versoepeling van het arbeidsrecht en 

de hypotheekrenteaftrek, worden expliciet genoemd.

naar enkele hoofdstukken; met name het hoofdstuk over de zorg.
 
In april viel het kabinet. De jongerenorganisaties DWARS, PerspectieF, Jonge Democraten, 
JOVD en het CDJA vonden vlak daarvoor de Catshuysonderhandelingen te lang duren en 
besloten zelf een alternatief jongerenakkoord t
op een hand te tellen. 
 

jeugd en het CDJA duidelijk de toekomst in
goed zichtbaar is op het CDA-congres”. Ook tijdens de campagne is het CDJA veelal in de media 
geweest. 
 
Na deze tijd werd het redelijk stil rond grote media
CDJA. Tijdens de formatie heeft
gebracht dat oppositie voeren de beste toekomst voor het CDA was. 
Op het najaarscongres van het CDA is de ludieke resolutie om 
preadviezen af te schaffen nog opgepikt door de media.
 
Buiten deze grote uitingen zijn er vee
over diverse onderwerpen door zowel bestuur, CDJA
Werkgroepen, afdelingen als individuele leden. Al vallen deze 
opinieartikelen niet in de categorie ‘laagdrempelig’ zijn ze onmisbaar 
binnen onze organisatie. Ook zijn e
op de radio over diverse onderwerpen. 
 
De media waarin we zijn verschenen zijn BNR, RTL
van Nederland, Schepper en Co, Radio 2, 3FM, Radio Noord
Holland, Dit is de dag, Radio 1, NOS, Pownews, Politiek24, Editi
NL en Funx. In de geschreven media zijn over het gehele jaar 
verschillende (opinie)artikelen verschenen in De Volkskrant, Trouw, 
het Nederlands Dagblad, het NRC, de Spits, de Metro, het 
Reformatorisch Dagblad, christendemocraat.nl en  
jekrijgtwatjegeeft.nl, maar ook op kleinere en lokale websites en 
kranten.  

 

commissie Geel en de commissie vernieuwing werden gepresenteerd. Het CDJA sprak zich 
positief uit over dit rapport en stelde dat “het CDA met dit rapport een sprong naar voren maakt. 

Thema’s die eerder onbespreekbaar waren, denk aan de versoepeling van het arbeidsrecht en 

de hypotheekrenteaftrek, worden expliciet genoemd.” In de media uitte we ons ook zeer kritisch 
et name het hoofdstuk over de zorg. 

In april viel het kabinet. De jongerenorganisaties DWARS, PerspectieF, Jonge Democraten, 
JOVD en het CDJA vonden vlak daarvoor de Catshuysonderhandelingen te lang duren en 
besloten zelf een alternatief jongerenakkoord te schrijven. De media-uitingen waren die week niet 

Vervolgens begon de campagne. Het 
lijsttrekkersdebat in Zeist wat werd 
georganiseerd door het CDJA trok veel 
bekijks. In aanloop naar het 
verkiezingscongres heeft het CDJA in de 
media een visie gegeven op de koers en 
rondom dit congres zijn de belangrijkste 
amendementen op diverse media 
terechtgekomen. Op Twitter ontstond een 
lofzang voor het CDJA waarin 
voornamelijk werd aangegeven dat “De 

jeugd en het CDJA duidelijk de toekomst in handen hebben” en “de goede invloed van het CDJA 
congres”. Ook tijdens de campagne is het CDJA veelal in de media 

Na deze tijd werd het redelijk stil rond grote media-uitingen van het 
CDJA. Tijdens de formatie heeft het CDJA nadrukkelijk naar buiten 
gebracht dat oppositie voeren de beste toekomst voor het CDA was. 
Op het najaarscongres van het CDA is de ludieke resolutie om 
preadviezen af te schaffen nog opgepikt door de media. 

Buiten deze grote uitingen zijn er veel opinieartikelen gepubliceerd 
over diverse onderwerpen door zowel bestuur, CDJA-Raad , 
Werkgroepen, afdelingen als individuele leden. Al vallen deze 
opinieartikelen niet in de categorie ‘laagdrempelig’ zijn ze onmisbaar 
binnen onze organisatie. Ook zijn er veel kleine interviews geweest 
op de radio over diverse onderwerpen.  

De media waarin we zijn verschenen zijn BNR, RTL-nieuws, Hart 
van Nederland, Schepper en Co, Radio 2, 3FM, Radio Noord-
Holland, Dit is de dag, Radio 1, NOS, Pownews, Politiek24, Editie 
NL en Funx. In de geschreven media zijn over het gehele jaar 
verschillende (opinie)artikelen verschenen in De Volkskrant, Trouw, 
het Nederlands Dagblad, het NRC, de Spits, de Metro, het 
Reformatorisch Dagblad, christendemocraat.nl en  

nl, maar ook op kleinere en lokale websites en 
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commissie Geel en de commissie vernieuwing werden gepresenteerd. Het CDJA sprak zich 
et dit rapport een sprong naar voren maakt. 

Thema’s die eerder onbespreekbaar waren, denk aan de versoepeling van het arbeidsrecht en 

” In de media uitte we ons ook zeer kritisch 

In april viel het kabinet. De jongerenorganisaties DWARS, PerspectieF, Jonge Democraten, 
JOVD en het CDJA vonden vlak daarvoor de Catshuysonderhandelingen te lang duren en 

uitingen waren die week niet 

Vervolgens begon de campagne. Het 
lijsttrekkersdebat in Zeist wat werd 
georganiseerd door het CDJA trok veel 
bekijks. In aanloop naar het 
verkiezingscongres heeft het CDJA in de 

dia een visie gegeven op de koers en 
rondom dit congres zijn de belangrijkste 
amendementen op diverse media 
terechtgekomen. Op Twitter ontstond een 
lofzang voor het CDJA waarin 
voornamelijk werd aangegeven dat “De 

handen hebben” en “de goede invloed van het CDJA 
congres”. Ook tijdens de campagne is het CDJA veelal in de media 
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De goede contacten met journalisten zorgen ervoor dat ze ons snel benaderden voor een 
interview, maar dat ook veel artikelen die we insturen worden geplaatst. Deze wisselwerking is 
als heel prettig ervaren. Later in het jaar is gebleken dat de oppositierol ook voor het CDJA een 
minder belangrijke rol geeft. Eind 2012 is een start gemaakt om het pers
vernieuwen. 

 

Interne communicatie en social media

 
Een van de belangrijkste zaken 
is de communicatie richting en van de leden. In 2012 is het gebruik 
van social media geïntensiveerd en laagdrempeliger gemaakt. Zo 
heeft het twitteraccount in een jaar tijd ongeveer 500 volgers extra 
mogen ontvangen. Onz
jaar een stijging van zo’n 350 likes gekregen. Alle social media 
hebben aan elkaar gekoppeld gestaan. Hierdoor ontstonden er over 
veel onderwerpen discussies op Facebook en Twitter op een 
laagdrempelige manier. 
 
De nieuw ingestelde promotiecommissie is ook druk bezig geweest 
met interne communicatie. Zo worden er verslagen geschreven over 
grote activiteiten, zijn ludieke afbeeldingen en infographics 
ontworpen, en zijn voor de congressen promotiefilmpjes, prezi
pres

 
Het  communicatiedocument voor afdelingen is steeds vaker aangevraagd en 
wordt intensiever gebruikt. Afdelingen gebruiken hierdoor social media en de 
website efficiënter, waardoor de binding tussen leden groter wordt. Omdat d
website nog niet gebruiksvriendelijk genoeg is en voor de verkiezingen die in 
2014 en 2015 komen zeer achterloopt is besloten een nieuwe website te 
gaan bouwen. Aan alle leden is gevraagd wat er moest veranderen aan de 
website en wat er vooral moest blij
wat voorgelegd is aan ons ontwerpbedrijf Studio Piraat. Het ontwerp wordt in 
2013 door een  ICT-bedrijf in elkaar gezet. Het doel van deze website is 

 

De goede contacten met journalisten zorgen ervoor dat ze ons snel benaderden voor een 
interview, maar dat ook veel artikelen die we insturen worden geplaatst. Deze wisselwerking is 

ervaren. Later in het jaar is gebleken dat de oppositierol ook voor het CDJA een 
minder belangrijke rol geeft. Eind 2012 is een start gemaakt om het pers- en mediabeleid te 

en social media 

Een van de belangrijkste zaken binnen de portefeuille Communicatie 
is de communicatie richting en van de leden. In 2012 is het gebruik 
van social media geïntensiveerd en laagdrempeliger gemaakt. Zo 
heeft het twitteraccount in een jaar tijd ongeveer 500 volgers extra 
mogen ontvangen. Onze vernieuwde Facebookpagina heeft in het 
jaar een stijging van zo’n 350 likes gekregen. Alle social media 
hebben aan elkaar gekoppeld gestaan. Hierdoor ontstonden er over 
veel onderwerpen discussies op Facebook en Twitter op een 
laagdrempelige manier.  

e nieuw ingestelde promotiecommissie is ook druk bezig geweest 
met interne communicatie. Zo worden er verslagen geschreven over 
grote activiteiten, zijn ludieke afbeeldingen en infographics 
ontworpen, en zijn voor de congressen promotiefilmpjes, prezi
presentaties en posters gemaakt.  

Het  communicatiedocument voor afdelingen is steeds vaker aangevraagd en 
wordt intensiever gebruikt. Afdelingen gebruiken hierdoor social media en de 
website efficiënter, waardoor de binding tussen leden groter wordt. Omdat de 
website nog niet gebruiksvriendelijk genoeg is en voor de verkiezingen die in 
2014 en 2015 komen zeer achterloopt is besloten een nieuwe website te 
gaan bouwen. Aan alle leden is gevraagd wat er moest veranderen aan de 
website en wat er vooral moest blijven bestaan. Hier is een plan uit ontstaan 
wat voorgelegd is aan ons ontwerpbedrijf Studio Piraat. Het ontwerp wordt in 

bedrijf in elkaar gezet. Het doel van deze website is 
gemakkelijker 
gebruik, een 
moderner 
jasje en het 
gemak om 
functionaliteit snel aan te kunnen 
passen wanneer dit nodig is.
De meeste feedback en ‘clicks’ 
op nieuws kwamen in 2012 vanuit 
de nieuwsbrief. In dit jaar zijn 29 
nieuwsbrieven verspreid waarin 
voornamelijk activiteiten, 
persberichten, media
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De goede contacten met journalisten zorgen ervoor dat ze ons snel benaderden voor een 
interview, maar dat ook veel artikelen die we insturen worden geplaatst. Deze wisselwerking is 

ervaren. Later in het jaar is gebleken dat de oppositierol ook voor het CDJA een 
en mediabeleid te 
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belangrijke vacatures zijn geplaatst. De respons op deze zaken werd hierdoor aanzienlijk 
vergroot. In 2011 ontvingen ongeveer 3700 leden en niet-leden de nieuwsbrief. 
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Promotie en ledenwerving 

 
Het CDJA is binnen het CDA actief geweest bij de projectgroep leden
eens in de twee weken bij elkaar en zorgde voor veel ideeën op het gebied van ledenwerving. 
Vanuit deze groep is ingezet op het lager leggen van de drempel. Dit werd onder andere gedaan 
door familie en vrienden op eenvoudige manier
werft-lid acties samen met het CDA opgezet.
 
Doordat het CDJA de G500-groep 
met open armen heeft ontvangen, 
mee heeft laten doen met de 
discussies en samenwerking heeft 
verwezenlijkt is het het afgelopen
een explosieve stijging van leden 
geweest. Alhoewel een grote groep 
zich langzaam weer uitschrijft, heeft 
een grote groep besloten lid te blijven 
van ofwel alle drie partijen, of alleen 
van het CDA en daarmee ook het 
CDJA. De laagdrempelige en open h
de G500 blijft er een lichte stijging merkbaar in ons ledenbestand, in tegenstelling tot onze 
moederpartij. 

Het doel voor 2012 was om MBO’ers en middelbare scholieren beter te bereiken door een online 
interactieve omgeving en een filmproject. De gigantische drukte 
aan bijgedragen dat deze doelstelling maar deels bereikt is. De facebookpagina heeft een 
metamorfose gekregen in 2012. Hierdoor is deze pagina erg toegankelijk voor discussie en 
participatie. Door leden in foto’s te taggen wor
CDJA te gaan bekijken. Bij reguliere pieken bereiken we zo’n 4000 Facebookgebruikers actief, 
en tijdens de verkiezingen waren zelfs uitschieters naar 15000 meetbaar. Met een huidige 
potentie van zo’n 180.000 ‘friends of fans’, is het een essentieel middel in communicatie en 
ledenwerving gebleken, nog meer dan twitter en/of de website. In het ontwerp van de nieuwe 
website is daarom ook meegenomen dat alle artikelen en standpunten makkelijk op social media 
gezet kunnen worden. Daarnaast is meegenomen dat op elk artikel op de website gereageerd 
kan worden ‘via’ Facebook. Op deze manier wordt niet alleen de discussie op de site geopend, 

 

Het CDJA is binnen het CDA actief geweest bij de projectgroep ledenwerving. Deze groep kwam 
eens in de twee weken bij elkaar en zorgde voor veel ideeën op het gebied van ledenwerving. 
Vanuit deze groep is ingezet op het lager leggen van de drempel. Dit werd onder andere gedaan 
door familie en vrienden op eenvoudige manier een informatiepakket te sturen. Verder zijn er lid

lid acties samen met het CDA opgezet. 

groep 
met open armen heeft ontvangen, 

discussies en samenwerking heeft 
verwezenlijkt is het het afgelopen jaar 
een explosieve stijging van leden 
geweest. Alhoewel een grote groep 
zich langzaam weer uitschrijft, heeft 
een grote groep besloten lid te blijven 
van ofwel alle drie partijen, of alleen 
van het CDA en daarmee ook het 
CDJA. De laagdrempelige en open houding van onze vereniging draagt hier flink aan bij. Buiten 
de G500 blijft er een lichte stijging merkbaar in ons ledenbestand, in tegenstelling tot onze 

Tijdens de verkiezingsgekte is het CDJA het hele land 
doorgetrokken. Al stond het CDA in een vrij negatief 
daglicht is het CDJA er op een goede manier in geslaagd 
om een onafhankelijk geluid te laten horen. Tijdens het 
Flevofestival hebben we vier dagen in de extreme warmte 
een onderscheidend verhaal laten horen. Alhoewel dit niet 
direct leden oplevert, weten jongeren dan wel van je 
bestaan af en zullen een lidmaatschap altijd in 
overweging nemen. Ook tijdens de introductiedagen op 
Hogescholen en Universiteiten, de EO
katholieke jongerendag is dit het geval geweest. Verder 
zijn er bij studentenverenigingen en symposia flyers en 
gadgets verspreid voor de zichtbaarheid. 
 

Het doel voor 2012 was om MBO’ers en middelbare scholieren beter te bereiken door een online 
interactieve omgeving en een filmproject. De gigantische drukte rond de verkiezingen heeft er 
aan bijgedragen dat deze doelstelling maar deels bereikt is. De facebookpagina heeft een 
metamorfose gekregen in 2012. Hierdoor is deze pagina erg toegankelijk voor discussie en 
participatie. Door leden in foto’s te taggen worden vrienden van vrienden getriggered om het 
CDJA te gaan bekijken. Bij reguliere pieken bereiken we zo’n 4000 Facebookgebruikers actief, 
en tijdens de verkiezingen waren zelfs uitschieters naar 15000 meetbaar. Met een huidige 

iends of fans’, is het een essentieel middel in communicatie en 
ledenwerving gebleken, nog meer dan twitter en/of de website. In het ontwerp van de nieuwe 
website is daarom ook meegenomen dat alle artikelen en standpunten makkelijk op social media 

nnen worden. Daarnaast is meegenomen dat op elk artikel op de website gereageerd 
kan worden ‘via’ Facebook. Op deze manier wordt niet alleen de discussie op de site geopend, 
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werving. Deze groep kwam 
eens in de twee weken bij elkaar en zorgde voor veel ideeën op het gebied van ledenwerving. 
Vanuit deze groep is ingezet op het lager leggen van de drempel. Dit werd onder andere gedaan 

een informatiepakket te sturen. Verder zijn er lid-

ouding van onze vereniging draagt hier flink aan bij. Buiten 
de G500 blijft er een lichte stijging merkbaar in ons ledenbestand, in tegenstelling tot onze 

Tijdens de verkiezingsgekte is het CDJA het hele land 
in een vrij negatief 

daglicht is het CDJA er op een goede manier in geslaagd 
om een onafhankelijk geluid te laten horen. Tijdens het 
Flevofestival hebben we vier dagen in de extreme warmte 
een onderscheidend verhaal laten horen. Alhoewel dit niet 

den oplevert, weten jongeren dan wel van je 
bestaan af en zullen een lidmaatschap altijd in 
overweging nemen. Ook tijdens de introductiedagen op 
Hogescholen en Universiteiten, de EO-jongerendag en de 
katholieke jongerendag is dit het geval geweest. Verder 
zijn er bij studentenverenigingen en symposia flyers en 
gadgets verspreid voor de zichtbaarheid.  

Het doel voor 2012 was om MBO’ers en middelbare scholieren beter te bereiken door een online 
rond de verkiezingen heeft er 

aan bijgedragen dat deze doelstelling maar deels bereikt is. De facebookpagina heeft een 
metamorfose gekregen in 2012. Hierdoor is deze pagina erg toegankelijk voor discussie en 

den vrienden van vrienden getriggered om het 
CDJA te gaan bekijken. Bij reguliere pieken bereiken we zo’n 4000 Facebookgebruikers actief, 
en tijdens de verkiezingen waren zelfs uitschieters naar 15000 meetbaar. Met een huidige 

iends of fans’, is het een essentieel middel in communicatie en 
ledenwerving gebleken, nog meer dan twitter en/of de website. In het ontwerp van de nieuwe 
website is daarom ook meegenomen dat alle artikelen en standpunten makkelijk op social media 

nnen worden. Daarnaast is meegenomen dat op elk artikel op de website gereageerd 
kan worden ‘via’ Facebook. Op deze manier wordt niet alleen de discussie op de site geopend, 
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maar sluist deze discussie direct door naar Facebook waardoor we dezelfde eerderge
potentie kunnen gebruiken.

Aan het filmproject is een begin gemaakt. De nieuw ingestelde promotiecommissie heeft voor de 
congressen in Zeist en Nijmegen prezi
kerstconferentie heeft de commissie ge
Deze commissie is een vervanging voor de ‘commissie ledenwerving’ die enkele jaren geleden 
ter ziele is gegaan. Vlak voor de vakantie is de commissie al actief bezig geweest met een 
boodschap voor de Tweede Kame
de commissie gegeven met een brainstormavond en hebben zich al direct ongeveer tien actieve 
leden aangemeld voor de commissie. In oktober in Rosa Douma door het AB verkozen als 
voorzitter. De commissie zal zich bezig gaan houden met promotie, ledenwerving en 
communicatie. 
 
Ten slotte was het doel van het bestuur om meer samen te werken met ProDemos om MBO’ers 
en middelbare scholieren aan te spreken. Omdat veel andere politieke jongerenorganisati
slecht feedback gaven is besloten dit project over te dragen aan ProDemos zelf. De banden zijn 
hierdoor versterkt en tijdens rondleidingen en excursies wordt sinds kort meer aandacht besteed 
aan het bestaan en functioneren van politieke jongerenorganisa
 
Interruptie 
 
In 2012 is de redactiecommissie onder leiding van voorzitter Martine Oldhoff doorgegaan met het 
maken van vier edities van Interruptie. De vier uitgaven hadden respectievelijk als thema De stad, 
Identiteit, Verkiezingen en Tolerantie. 
Wel heeft de reactie voor de afwisseling elk nummer een nieuw element geprobeerd toe te 
voegen. De redactie is daarbij vrijwel hetzelfde gebleven.  De redactie blijft uitblinken in het 
beetpakken van bijzondere en originele onderwerpen, waarbij het onderdeel ‘zelfspot’ altijd een 
bijzondere plek heeft. Dit jaar is er in interruptie zelfs het spel ‘hoe word ik een politicus’ 
uitgekomen en is er eenmalig een pagina speciaal voor CDJA

 

maar sluist deze discussie direct door naar Facebook waardoor we dezelfde eerderge

Aan het filmproject is een begin gemaakt. De nieuw ingestelde promotiecommissie heeft voor de 
congressen in Zeist en Nijmegen prezi-presentaties en promotiefilmpjes gemaakt. Voor een 
kerstconferentie heeft de commissie gezorgd voor een promotiefilmpje van het CDJA.
Deze commissie is een vervanging voor de ‘commissie ledenwerving’ die enkele jaren geleden 
ter ziele is gegaan. Vlak voor de vakantie is de commissie al actief bezig geweest met een 
boodschap voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na de zomervakantie is de aftrap officieel voor 
de commissie gegeven met een brainstormavond en hebben zich al direct ongeveer tien actieve 
leden aangemeld voor de commissie. In oktober in Rosa Douma door het AB verkozen als 

ommissie zal zich bezig gaan houden met promotie, ledenwerving en 

Ten slotte was het doel van het bestuur om meer samen te werken met ProDemos om MBO’ers 
en middelbare scholieren aan te spreken. Omdat veel andere politieke jongerenorganisati
slecht feedback gaven is besloten dit project over te dragen aan ProDemos zelf. De banden zijn 
hierdoor versterkt en tijdens rondleidingen en excursies wordt sinds kort meer aandacht besteed 
aan het bestaan en functioneren van politieke jongerenorganisaties.  

In 2012 is de redactiecommissie onder leiding van voorzitter Martine Oldhoff doorgegaan met het 
maken van vier edities van Interruptie. De vier uitgaven hadden respectievelijk als thema De stad, 
Identiteit, Verkiezingen en Tolerantie. In dit jaar is het blad niet veel veranderingen ondergaan. 
Wel heeft de reactie voor de afwisseling elk nummer een nieuw element geprobeerd toe te 
voegen. De redactie is daarbij vrijwel hetzelfde gebleven.  De redactie blijft uitblinken in het 

an bijzondere en originele onderwerpen, waarbij het onderdeel ‘zelfspot’ altijd een 
bijzondere plek heeft. Dit jaar is er in interruptie zelfs het spel ‘hoe word ik een politicus’ 
uitgekomen en is er eenmalig een pagina speciaal voor CDJA-vrouwen uitgekome
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maar sluist deze discussie direct door naar Facebook waardoor we dezelfde eerdergenoemde 

 
Aan het filmproject is een begin gemaakt. De nieuw ingestelde promotiecommissie heeft voor de 

presentaties en promotiefilmpjes gemaakt. Voor een 
zorgd voor een promotiefilmpje van het CDJA. 

Deze commissie is een vervanging voor de ‘commissie ledenwerving’ die enkele jaren geleden 
ter ziele is gegaan. Vlak voor de vakantie is de commissie al actief bezig geweest met een 

rverkiezingen. Na de zomervakantie is de aftrap officieel voor 
de commissie gegeven met een brainstormavond en hebben zich al direct ongeveer tien actieve 
leden aangemeld voor de commissie. In oktober in Rosa Douma door het AB verkozen als 

ommissie zal zich bezig gaan houden met promotie, ledenwerving en 

Ten slotte was het doel van het bestuur om meer samen te werken met ProDemos om MBO’ers 
en middelbare scholieren aan te spreken. Omdat veel andere politieke jongerenorganisaties 
slecht feedback gaven is besloten dit project over te dragen aan ProDemos zelf. De banden zijn 
hierdoor versterkt en tijdens rondleidingen en excursies wordt sinds kort meer aandacht besteed 

In 2012 is de redactiecommissie onder leiding van voorzitter Martine Oldhoff doorgegaan met het 
maken van vier edities van Interruptie. De vier uitgaven hadden respectievelijk als thema De stad, 

In dit jaar is het blad niet veel veranderingen ondergaan. 
Wel heeft de reactie voor de afwisseling elk nummer een nieuw element geprobeerd toe te 
voegen. De redactie is daarbij vrijwel hetzelfde gebleven.  De redactie blijft uitblinken in het 

an bijzondere en originele onderwerpen, waarbij het onderdeel ‘zelfspot’ altijd een 
bijzondere plek heeft. Dit jaar is er in interruptie zelfs het spel ‘hoe word ik een politicus’ 

vrouwen uitgekomen.  
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In een nieuwe rubriek ‘brief aan…’ hadden alle leden de mogelijkheid een brief te sturen naar een 
prominent CDA’ers, respectievelijk Marja van Bijsterveldt, Ruth Peetoom, en Sander de Rouwe. 
Daarnaast zijn er opvallend meer interviews geweest met politici van andere politieke partijen en 
is de ruimte voor inzendingen van buitenaf en opinieartikelen groter.  

 
 

Organisatie en campagne 

 
Afdelingen 

 

Het CDJA kent 40 afdelingen op provinciaal en lokaal niveau. 2012 stond voor de inzet op 
afdelingen in het teken van het uitwerken van de afdelingsvisie 2011.  Hierbij is met name 
aandacht geweest voor de wijziging van de statuten, is een nieuwe paragraaf over afdelingen 
opgenomen in het huishoudelijk regelement en is de financiële ondersteuning transparanter en 
meer gericht op activiteit dan op ledenaantal. 
 
In het jaarplan 2012 is aangegeven dat: 
 

• er een nieuwe afdelingsvisie zal worden vastgesteld om de afdelingen te 
professionaliseren en de continuïteit van afdelingen te waarborgen; 

• de financiën van afdelingen transparanter moeten zijn, vanwege de 
verantwoordingsverplichting die het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt aan het 
CDJA. 

 
Een nieuwe afdelingsvisie 2012 is er niet gekomen. Wel zijn de afdelingsfinanciën transparanter 
gemaakt en is de financiële ondersteuning voor afdelingen fors veranderd. In plaats van een 
vaststaande afdracht  uit te keren per aantal leden, is er voor gekozen om te werken met 
projectsubsidie. Aan de hand van concrete plannen krijgen afdelingen een financiële 
ondersteuning. Deze plannen worden tevens gehanteerd bij de verantwoording richting het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
Conform de afdelingsvisie 2011 zijn de statuten gewijzigd. De meeste concrete statutenwijziging 
houdt in dat voor het oprichten van een lokale afdeling voortaan 5 leden benodigd zijn in plaats 
van 3. Tevens is er een nieuwe paragraaf geschreven over afdelingen in het huishoudelijk 
reglement. 
 

Human Resource Management (HRM) 

 
Op het gebied van HRM waren er in 2012 veel ambitieuze plannen. Hoewel er het nodige 
voorbereidend werk is gedaan op het gebied van HRM zijn de doelen uit het jaarplan 2012 niet 
gehaald. 
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In het jaarplan 2012 is aangegeven dat: 
 

• HRM een prominentere plek krijgt in onze vereniging door in elk afdelings- of provinciaal 
bestuur, een bestuurslid de portefeuille HRM te geven; 

• elk kwartaal om input wordt gevraagd bij afdelingen over leden, waarna in samenspraak 
met het CDA-HRM wordt gekeken naar specifieke scholingstrajecten voor deze 
CDJA'ers;  

• er een curriculumoverzicht komt voor het totale scholingsaanbod van het CDJA; 
• er een opvolgingsoverzicht is, waarin mogelijke opvolgers worden genoemd voor alle 

landelijke functies (bestuursleden, werkgroepvoorzitters, commissievoorzitters); 
• er meer actieve ervaren leden als mentor worden geworven voor het 

mentoraatprogramma, zodat meer leden snel een actieve rol in het CDJA zullen 
vervullen.  

 
De bovenstaande wensen zijn in 2012 niet gerealiseerd. Op het gebied van HRM heeft het CDJA 
echter niet stilgezeten. Er is veel overleg en afstemming geweest met de HRM-afdeling van het 
CDA. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor het instellen van een permanente HRM-
commissie. Deze commissie heeft reeds een vaste groep enthousiaste leden en zal begin 2013 
door het Algemeen Bestuur worden ingesteld. De HRM-commissie heeft in 2012 reeds de nodige 
verkennende werkzaamheden opgepakt om HRM een prominentere plek te geven in onze 
vereniging. 
 
Hoewel het mentoraat door velen zeer positief werd ervaren is in 2012 gestopt met het 
mentoraat. De reden hiervoor was dat er te weinig actieve ervaren leden zijn gevonden die als 
mentor willen fungeren.  
 

Activiteiten 

 
In 2012 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd door het CDJA. Van een barbecue tot een 
borrel en van een bezoek aan het koninklijk huisarchief tot een bezoek aan staalproducent Tata 
Steel. De afstemming van activiteiten is door het gebruik van activiteitenkalender fors verbeterd. 
 
In het jaarplan 2012 is aangegeven dat: 
 

• er meer spreiding moet zijn van activiteiten om drukke perioden die afgewisseld worden 
door rustige perioden te voorkomen; 

• activiteiten minder tegelijkertijd moeten plaatsvinden met andere activiteiten en 
bestuursvergaderingen; 

• gekeken wordt naar het verhogen van de opkomst bij activiteiten; 
• bovenstaande punten gerealiseerd kunnen worden door het hanteren van een landelijke 

activiteitenkalender. 
 
Sinds de zomer van 2012 wordt iedere maand de activiteitenkalender doorgestuurd aan alle 
Bestuursleden van het CDJA op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. In deze kalender staan 
alle activiteiten zoals congressen, afdelingsactiviteiten, werkbezoeken, werkgroepvergaderingen 
en diverse bestuursvergaderingen. De activiteitenkalender is in beheer van het Dagelijks 
Bestuurslid dat verantwoordelijk is voor activiteiten. Alle landelijke activiteiten worden met dit 
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bestuurslid afgestemd. Daarnaast is er contact met afdelingen om activiteiten (die voor meer 
leden toegankelijk zijn dan de eigen afdeling) op de activiteitenkalender op te nemen en deze 
activiteiten af te stemmen. Door deze nieuwe werkwijze is er coördinatie op een betere spreiding 
van activiteiten, wordt concurrentie tussen organisatoren van activiteiten voorkomen en hoeven 
leden geen keuze te maken tussen verschillende activiteiten. 
 
Een bijkomend voordeel van de kalender is dat bestuursleden meer rekening kunnen houden met 
de activiteiten en deze data reserveren in hun agenda's. De verschillende Dagelijks 
Bestuursleden hebben zich hierdoor structureel laten zien bij verschillende activiteiten, 
waaronder activiteiten die door afdelingen werden georganiseerd. 
 
De opkomst van activiteiten is in 2012 verder verbeterd. De nieuwjaarsborrel vestigde een record 
met 90 borrelende CDJA'ers. Dit aantal werd tijdens de eindejaarsbarbecue geëvenaard, waarbij 
verschillende soorten vlees en saus werden genuttigd onder het genot van bier, fris en wijn. 
 

Organisatiecommissie 

 
2012 stond voor de organisatiecommissie in het teken van een wisseling van de wacht door een 
wisseling van het voorzitterschap dat gepaard ging met het vertrek van de actieve kern van de 
organisatiecommissie en de komst van een nieuwe actieve kern. 
 
In het jaarplan 2012 is aangegeven dat: 
 

• de taken van de organisatiecommissie worden uitgebreid met meer aandacht voor inhoud 
en het organiseren van trainingen in debatvaardigheden; 

• gekeken wordt naar het betrekken van nieuwe leden voor de organisatiecommissie. 
 
Christine Zandberg heeft het voorzitterschap van de organisatiecommissie in juni 2012 van 
Matthijs Groot overgenomen. Met het vertrek van de voorzitter vetrokken ook veel actieve leden. 
De nieuwe voorzitter heeft echter in korte tijd een grote groep nieuwe enthousiastelingen voor de 
organisatiecommissie weten te vinden. 
 
De organisatiecommissie was in 2012 wederom verantwoordelijk voor een groot deel van de 
landelijke activiteiten. De uitbreiding van taken van de organisatiecommissie heeft vooral vorm 
gekregen door de Organisatiecommissie verantwoordelijk te maken voor debatactiviteiten van het 
CDJA. 
 
CDJA-debat 

 
Doordat in 2012 eigen debattrainers zijn opgeleid kunnen debattrainingen op een laagdrempelige 
manier worden georganiseerd voor onze leden. Traditiegetrouw zijn op beide congressen 
debattrainingen georganiseerd. 
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In het jaarplan 2012 is aangegeven dat: 
 

• de continuïteit van debatactiviteiten wordt gewaarborgd door deze activiteiten onder te 
brengen bij de organisatiecommissie; 

• via samenwerking met het Steenkamp-instituut een aantal CDJA'ers worden opgeleid om 
zelf debattrainingen te kunnen geven. 

 
De organisatiecommissie is voortvarend gestart met een debatactiviteit in Rotterdam. De 
opkomst viel echter tegen. De daaropvolgende debatactiviteit in maart is vanwege het lage aantal 
aanmeldingen helaas niet doorgegaan, waarna er met uitzondering van de workshops op de 
congressen geen landelijke debatactiviteit is georganiseerd. 
 
Wel zijn er veel lokale debatactiviteiten georganiseerd. Zes CDJA'ers zijn in 2012 opgeleid tot 
debattrainer en hebben diverse trainingen door heel het land gegeven. Afdelingen kunnen een 
beroep doen op deze trainers, zodat trainingen op een laagdrempelige manier kunnen worden 
georganiseerd. Een aantal afdelingen heeft daar veelvuldig gebruik van gemaakt. 
 
JLP 

 

Na een seizoen afwezig te zijn geweest was er in 2012 weer een Jong Leiderschapsprogramma. 
Er was een enthousiaste groep deelnemers die verschillende trainingen hebben gehad. In het 
jaarplan 2012 is aangegeven dat er een herstart zal plaatsvinden van het JLP, waardoor het JLP 
zijn vaste plek en waarde in het CDJA kan vinden. Het JLP kost echter veel geld ten opzichte van 
het aantal leden dat daar een voordeel van heeft. Vanwege het zetelverlies en de daarmee 
verminderde inkomsten is in 2012 daarom besloten het JLP niet voort te zetten en te kijken naar 
mogelijkheden om de diepgang en uitdagingen die het JLP bood op een andere en goedkopere 
manier aan onze leden aan te bieden. 
 
Sociale (kerst)actie programma 

 
Het Sociaal actie programma is in 2012 geïnitieerd als alternatief voor de gift die ieder 
najaarscongres aan een goed doel ter beschikking werd gesteld. Met het sociaal actie 
programma kunnen afdelingen een actie organiseren die gericht is op een goed doel. De 
afdelingen Drenthe, Westelijke Mijnstreek, Peelland, Drechtsteden, Noord-Holland Noord, en 
Nijmegen hebben een actie georganiseerd. 
 
Campagne Tweede Kamerverkiezingen 

 
Door de val van het kabinet op 23 april stond 2012 voor het CDJA -in tegenstelling tot de titel van 
het jaarplan- in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Doordat de verkiezingen 
onverwacht kwamen, was de CDJA-campagne niet opgenomen in het jaarplan en zijn andere 
plannen uit het jaarplan, met name op het gebied van debat, blijven liggen. 
 
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen viel tegen, maar dit heeft niet gelegen aan de inzet 
van het CDJA. Vanuit het CDA is juist lovend gereageerd op hoe het CDJA de campagne heeft 
aangepakt.  
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Het CDJA was aanwezig bij alle introductiedagen voor Hogescholen en Universiteiten, het Flevo 
Festival en deed mee aan het beachvolleybaltoernooi in Scheveningen. Ook was het CDJA 
aanwezig bij verschillende MBO-opleidingen.  
 
De slogans van de campagne waren 'bouwen aan de toekomst' en 'laat studenten niet met de 
rekening zitten'. De inhoudelijke thema's waren daarbij het behoud van de studiefinanciering, ook 
in de masterfase, het behoud van het OV-reisrecht voor HBO/WO en te kijken of het OV-reisrecht 
voor het MBO kan worden ingevoerd.  
 
De coördinatie voor de campagne is neergelegd bij het bestuurslid Activiteiten. Hij hield het 
algehele overzicht, coördineerde de aanwezigheid van Dagelijks Bestuursleden bij 
campagneactiviteiten en stemde met de CDA-fractie af dat kandidaat-Kamerleden aanwezig 
waren bij CDJA-campagneactiviteiten. 
 
Het CDJA was onderscheidend ten opzichte van andere Politieke Jongerenorganisaties door de 
gebruikte campagnemiddelen. De waterflesjes vonden gretig aftrek, de CDJA-tent zorgde voor 
een forse verbetering van zichtbaarheid en openheid, de flyer was overzichtelijk en met onze 
CDA/CDJA busjes konden anderen ons niet missen toen we door het hele land raceten. 
 
 

Secretariaat 

 

Het secretariaat op het CDA partijbureau is een belangrijke werkplek. Dagelijks Bestuursleden 
van het CDJA kunnen hier vijf dagen per week werken. Het secretariaat is afgelopen jaar zo 
ingericht dat elk Dagelijks Bestuurslid de beschikking heeft over eigen apparatuur en een eigen 
werkplek. Ook het archief op het secretariaat is volledig heringericht zodat er sneller en 
gemakkelijker toegang is tot het archief en campagne-/promotiemateriaal. Twee dagen per week 
werkt secretariaatsmedewerker Benjamin Geurts op het secretariaat waar hij diverse taken 
verricht met betrekking tot o.a. de ledenadministratie, facilitaire zaken en het mail- en 
telefoonverkeer. 
 
Vrienden van het CDJA 

 
Aan het eind van het jaar 2012 zijn alle leden die de leeftijd van 31 hadden bereikt automatisch 
uitgeschreven. Voor 31+ leden is er een actie genaamd ‘Vrienden van het CDJA’. Voor 35 euro 
per jaar ontvangen de oud-leden, de Vrienden van het CDJA, o.a. het ledenblad ‘De Interruptie’. 
Om deze actie kenbaar te maken heeft het CDJA ruim 150 brieven verstuurd. 
 
Stage 

 
Het CDJA is een officieel geregistreerde stageplek voor studenten en is van mening dat het goed 
is om (MBO-)studenten de kans te bieden om middels een stageperiode kennis te maken met de 
partij en de jongerenorganisatie. De eerste helft van het jaar is het gelukt stageplekken aan te 
bieden aan MBO-studenten op secretarieel gebied. Het CDJA kan een student twee dagen een 
stageplek aanbieden. Veelal zijn de studenten op zoek naar een stageplek van rond de tien 
weken voor 4 à 5 dagen per week. Dit betekent dat er moet worden samengewerkt met 
geledingen binnen het CDA om de resterende 2 à 3 dagen aan te kunnen bieden. De secretaris 
onderhoudt goed contact met diverse organen binnen het CDA. Momenteel is er geen plek voor 
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een stagiair. Wanneer er binnen de geledingen van het CDA behoefte is aan een stagiair, zal het 
stageproces opnieuw worden gestart. 
 
 
CDJA-Raad 

 
De CDJA Raad is het orgaan waar het politieke beleid besproken wordt. Het raadspresidium 
bestaat momenteel uit voorzitter Jordi Wiersma,  vicevoorzitters Maikel Samson, Marian van 
Bruggen en Vidar Stevens en secretaris Lotte Schipper. De voorzitter en vicevoorzitter Vidar 
Stevens zullen hun taken binnen de CDJA Raad na het voorjaarscongres 2013 neerleggen. De 
CDJA-Raad heeft tijdens het voorjaarscongres van 10 en 11 mei 2012 het raadsstuk ‘De rol van 
religie in de samenleving’ vastgesteld. Tijdens het najaarscongres van 16 en 17 november 2012 
gehouden te Nijmegen heeft de Raad het raadsstuk ‘Niet lullen maar poetsen’, met als 
onderwerp ‘Hervorming van de arbeidsmarkt’, vastgesteld. Daarnaast heeft de Raad in twee 
avonden, de eerste hoofdstukken van het politiek programma, opgesteld door DB-lid Politiek en 
Vorming Hans van den Heuvel in samenwerking met de Politieke Commissie, vastgesteld. 
 
CDJA Congres 

 
Er hebben het afgelopen jaar twee congressen plaatsgevonden. Het voorjaarcongres 2012 werd 
gehouden op 10 en 11 mei in Hotel Figi in Zeist met als thema ‘Scheiding tussen religie en staat’. 
Sprekers tijdens dit congres waren o.a. universitair hoogleraar Europees en Internationaal 
publiekrecht van de Universiteit Tilburg, Sophie van Bijsterveld, en de zes lijsttrekkerskandidaten. 
Het was een goed bezocht congres. Op 25 en 26 november heeft het najaarscongres 2012 
plaatsgevonden in het Gelderse Nijmegen. De congreslocatie is gekozen door middel van het 
zogenaamd bid. De congrescommissie heeft samen met een groot aantal Gelderse vrijwilligers 
een mooi congres georganiseerd met als thema ‘Hervorming van de arbeidsmarkt’. Tijdens dit 
congres hebben we o.a. lijsttrekker Sybrand Buma, Mona Keizer, Michel Rog en SER-voorzitter 
Wiebe Draijer mogen ontvangen. Na de congressen in Zeist en Nijmegen is er een enquête 
rondgestuurd naar alle congresbezoekers. De uitslag van deze enquête is gebruikt om 
veranderingen, waar mogelijk, aan te brengen aan het najaarscongres in Nijmegen en zullen 
gebruikt worden voor het voorjaarscongres 2013. 
 
 
 




