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Er wordt in onze partij soms smalend gedaan over de partij van Wilders zonder leden, de partij van 
Baudet waar trouw aan de leider voorwaarde voor lidmaatschap lijkt, de Partij van de Dieren die zijn 
eigen voorzitter royeert zonder dat hij dat zelf kan aanvechten, en een VVD waar de festivals de 
ledenvergaderingen hebben vervangen. Maar zijn wij zoveel beter?

Wat bedreigt onze partij?

De ledendemocratie wijzigingen van 2015 waren bedoeld om ‘de leden de baas te maken’. Dat is in 
ieder geval niet gelukt. Integendeel, de ledendemocratie is gemarginaliseerd, tot een bijprogramma 
van vrijblijvende bijeenkomsten, sfeer is belangrijker dan inhoud, tegenspraak wordt ontmoedigd, de
participatie van leden is minimaal. 

Dat is ernstig voor een sociaaldemocratische partij, die ooit een broedplaats was voor rebelsheid, 
waar het debat heftig en levendig was, waar het gezag uitgedaagd werd, waar ideeën vochten om 
voorrang. Onze partij is bloedeloos en flets geworden, niet de plek meer waar je moet zijn als de plek
waar de agenda bepaalt wordt en waar je als actief lid daaraan mee kan doen. Critici die weggezet 
werden als gekke Henkies of zure Ome Harries, de flapdrollen op familiefeestjes. Van antiautoritair 
naar repressieve tolerantie. De ledendemocratie is een nagenoeg lege huls, alle spanning is weg. 
Moeilijke kwesties worden uit de weg gegaan. De relatie met de FNV is verder beschadigd. 
Conflictmijding als voornaamste prioriteit schaadt de geloofwaardigheid van de partij en het maakt 
onze partij bloedeloos. Het maakt het lidmaatschap tot een vluchtig iets, leden zijn steeds minder 
een betrokken onderdeel van een vereniging met gedeelde idealen die een offensieve, 
spraakmakende agenda voor verandering propageert.

Niet de vorm en de sfeer, maar het debat en de inhoud moeten weer centraal staan. Geen slappe 
cabaretiers die ons niet eens op de hak nemen inhuren, maar spraakmakende sprekers die ons debat
aanjagen. Een partijbestuur dat overal in het land, fysiek en digitaal van het onderling debat een 
prioriteit maakt. Een presidium dat  onafhankelijk in de partij de tegenspraak en het open debat 
beschermt. Macht en tegenmacht. Fracties en een politiekleider die het debat aanjagen, het gesprek 
zoeken, zich kwetsbaar opstellen voor kritiek. Procedures die waarborgen dat die debatten en 
gesprekken ook ergens toe leiden en dat besluiten en afspraken worden nagekomen. Dat is wat onze 
partij nodig heeft.

Bestuurlijk gezien is onze partij in een crisis. Afspraken en spelregels worden niet nagekomen. 
Verslagen worden niet, te laat en/of onjuist gepubliceerd. En dan vaak nog op onvindbare plekken in 
de digitale krochten van onze partij. Ze worden niet geagendeerd, er is nooit terugkoppeling van 
voortgang over aangenomen moties en besluiten. Verplichte voorcongressen worden niet gehouden,
zelfs ontraden en verder aan het initiatief van gewesten overgelaten. Het afgesproken digitale online 
discussieplatform is er nooit gekomen. Nieuwe collectiviteiten zijn niet ontstaan en waar ze er zijn, 
worden ze slecht gefaciliteerd. Onze nieuwe ledendemocratie is nagenoeg mislukt.

Bij de overgang van de ledendemocratie van afgevaardigden naar ieder lid, één stem is, na een goede
eerste poging, verder verzuimd om de leden, de afdelingen en de gewesten daarin mee te nemen. 
Veel energie is in nieuwe technologie gaan zitten, om leden bij online bijeenkomsten te laten 
meekijken en mee te laten stemmen, en door digitale drempels op te werpen om iets in een fysieke 
vergadering te kunnen agenderen en te bepleiten. Tegelijkertijd is er het geloof verkondigd dat 
formele ledendemocratie ongezellig is en leden afstoot. Het werd zelfs – geheel onbewezen – 
aangewezen als oorzaak van de crisis in onze partij na de verpletterende verkiezingsnederlaag in 
2017 door het verder niet besproken en niet over besloten rapport Depla.



Alsof dat niet vooral met deels fout beleid, negeren van  onze idealen, mooi praten en daardoor 
ongeloofwaardige politiek te wijten was. Opnieuw werd daarbij kritiek op de inhoud verward met 
kritiek op personen. In een tijdperk van nieuwe visuele media, doorgeschoten individualisering en 
technocratisering van beleid is egocentrische politiek helaas mainstream geworden. Het gaat niet 
meer om de idealen, maar om de man of vrouw die het verwoordt. Juist in zo’n tijd is er een partij 
nodig die de idealen en de inhoud voorop stelt, en het aandurft het debat aan te gaan, over het eigen
verleden. Niet om schuldigen aan te wijzen, maar om ervan te leren, geloofwaardigheid te 
herwinnen en de eigen agenda aan ideeën te herijken.

Geloof in de toekomst

Wat moet er nu gebeuren met de ledendemocratie? 

Eén: er is niet minder, maar meer debat nodig. We gaan dus niet het aantal bijeenkomsten met leden
beperken, maar uitbreiden. Een nieuwe sociaaldemocratische agenda, met een vertaling voor 
concrete punten voor de verkiezingen nationaal in 2021 en gemeentelijk in 2022, moet daarbij het 
resultaat zijn. Dat debat organiseren we open, van onderaf, tussen leden en met spraakmakende en 
deskundige buitenstanders: wetenschappers, professionals, ervaringsdeskundigen, en potentiële 
bondgenoten – vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en partijen op links. 
Taboeloos en kritisch, ook naar onszelf, maar ook constructief, op de bal en niet op de m/v, met veel 
ruimte voor radicale, wervende, aansprekende nieuwe oplossingsrichtingen.

Twee: Organiseer collectieven van leden die zich met belangrijke thema’s wil bezig houden, geef hen 
zelf de regie en faciliteer ze daarbij – met praktische zaken, met zoeken en regelen van deskundigen, 
met het zorgen dat de goede vragen gesteld worden, met een open 24/7 online digitaal thematisch 
ledenplatform, met transparante trechtering naar breed gedragen conclusies. Maak hiervan een 
prioriteit bij de inzet van geld, personeel en andere middelen. Benut vooral de vele ervaring van 
leden als inzet als vrijwilliger hierbij. Vorm de bestaande landelijke netwerken om tot zulke 
collectieven. Veel leden zijn thematisch betrokken en aanspreekbaar. Organiseer dat actief. 
Registreer hun voorkeuren en stem daar informatie op af. Faciliteer dat leden elkaar kunnen vinden, 
door een privacybeleid dat uitgaat van zelf gekozen bereikbaarheid, tenzij men actief aangeeft dat 
niet te willen, zonder dat dit ontspoort in verstopte mailboxen.  

Drie: Maak een radicaal einde aan de vrijblijvendheid. Zorg dat besluiten er toe doen. De 
politiekleider is erbij in een actieve rol als er besluiten worden genomen. Zet verslagen direct online, 
laat ze democratisch vaststellen en rapporteer transparant periodiek over de uitvoering. Houd je ook 
aan de regels en afspraken en faciliteer dat de gremia in de partij kunnen doen en weten wat ze 
moeten doen volgens die regels en afspraken. Controleer en handhaaf daarop. Nu heeft 99% van het 
kader geen idee. Afdelingen en gewesten hebben een terechte statutaire rol bij de voorbereiding van
ledenraden en congressen, zorg dat ze dat (kunnen) waarmaken, ondersteun ze daarbij en organiseer
trainingen (ook bij introductie van nieuwe leden) hoe men mee kan doen, met praktische oefeningen
en de stimulering van actief lidmaatschap.

Vier: maak de besluitvormende bijeenkomsten van onze partij weer echt de gremia die dat doen als 
belangrijkste taak. Parallelle programma’s zijn prima bij ledenraden en congressen, maar zij moeten 
de kern niet overvleugelen. Geef veel meer ruimte tot debat en besluitvorming in de agenda, geef 
onze politieke vertegenwoordigers daar ook zelf meer een actieve rol in. Geef meer ruimte voor 
agendering door leden. Zo kan het stemlokaal kan geschrapt worden, als een voorstel tenminste 100 
ondersteuningen heeft of gesteund wordt door een gewest (voorcongres), landelijk netwerk of een 
nieuw collectief (zie hierboven). Agendeer het dan gewoon, want het betreft kwesties die bij de 
leden leven. Transformeer de Verenigingsraad tot een adviescollege over verenigingszaken voor het 
partijbestuur, en doe over de besluitvormende bevoegdheden over verenigingszaken, zoals ook 
vaststelling begroting, jaarplan en (financieel) verslag bij het congres.

Genoeg praktische oplossingen, maar centraal staat het besef dat onze partij, onze politieke 
vereniging staat of valt met de actieve inbreng en strijd van onze leden.


