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SYMPOSIUM

Inleiding

Het Symposium is deze keer gewijd aan 

de dalende ledenaantallen van politieke 

partijen. Slagen zij er nog in hun belang

rijkste functie – rekrutering en selectie 

van volksvertenwoordigers – te vervullen? 

Gerrit Voerman trapt af. Bram Wauters 

beschrijft de situatie in Vlaanderen. Ten 

slotte komen twee rekruteerders aan het 

woord die in de dagelijkse politieke prak

tijk met dit probleem worstelen.

Hoeveel ledenverlies kan 
een partij verdragen?

Gerrit Voerman

Begin dit jaar bereikte het gezamenlijke 

ledental van de in de Tweede Kamer ver

te genwoordigde politieke partijen een 

naoorlogs dieptepunt. In totaal hadden 

zij niet meer dan 286.990 leden.1 Met de 

nodige fluctuaties daalde het totale leden

tal van de partijen vanaf het midden van 

de jaren tachtig structureel. De orga nisa

tiegraad (het percentage kiesgerechtigden 

dat lid is van een partij) neemt al vanaf 

de jaren vijftig van de vorige eeuw af: 

van ongeveer 12,5% in 1956 tot 2,2% in 

2016. Niet alle partijen gaan er overigens 

op achteruit: het zijn vooral de traditio

nele rege ringspar tijen CDA, PvdA en VVD 

die aanhoudend aanzienlijk verlies lijden. 

Dat neemt niet weg dat in de afge lopen 

decennia bijna alle andere partijen ook te 

maken heb ben gehad met een krimpende 

ledenaanhang, afgewisseld met perio

den van groei. Par tijen lijken hun maat

schappelijke worteling kwijt te raken, 

wat vragen oproept over hun positie in 

het politieke bestel. Hoeveel ledenverlies 

kunnen de partijen nog lijden voordat hun 

essentiële functies in gevaar komen? Kan 

de politieke partij in een representatieve 

democratie wel met weinig – of geen – le

den toe?2

Het belang van leden voor partijen

Om deze vragen te kunnen beantwoor

den is het in de eerste plaats van belang 

aan te geven welke functies de partijen 

in het politieke bestel vervullen. Deze 

functies han gen nauw samen met de in

termediaire positie die partijen innemen 

tussen open baar be stuur en samenleving. 

Ten eerste brengen partijen belangen, 

wensen, voorkeuren en dergelijke die in 

de maat schap pij leven bijeen in een sa

menhangend politiek programma. In de 

tweede plaats rekru te ren en selecteren 

zij kan didaten voor vertegenwoordigende 

organen en voor andere politieke functies 
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in het openbaar bestuur, op alle niveaus: 

ge meentelijk, provinciaal, nationaal en 

Europees. In de aanloop naar de verkie

zingen proberen zij steun bij de kiezers te 

verwerven voor hun programma en voor 

hun kandi daten; deze electo rale mobilisa

tie is de derde functie. Voor al deze taken 

hebben partijen leden nodig, die te onder

scheiden zijn van bijvoorbeeld donateurs 

of sympathisanten vanwege het feit dat zij 

door het betalen van contributie gerech

tigd zijn in de interne be sluitvorming van 

een partij te participeren.

Leden dragen daarnaast bij aan de legi

timiteit van de partij en ipso facto van het 

partijstelsel. Niet alleen de stem van kie

zers maar ook het hebben van partij leden 

getuigt van de steun die de partij geniet 

in de samenleving (Scarrow, 2000, p. 84). 

Het lidmaatschap als zodanig is daarvan 

een be wijs: hoe meer leden bereid zijn 

zich te binden aan hun partij en daarin 

geld (en soms ook tijd) te investeren, des 

te overtui gen der het maatschappelijke 

draagvlak. Leden kunnen zich ook actief 

in hun eigen mi lieu laten gelden als loyale 

‘am bas sadeurs’ van de partij en zo bij

dragen aan haar sociale appreciatie (Seyd 

& Whiteley, 2004, p. 361). Een nationale 

zichtbaarheid als gevolg van een zo groot 

mogelijk deel van het land omspannend 

organisatorisch netwerk van afdelingen 

alsmede de deelname aan lokale verkie

zingen in zoveel mo ge lijk gemeenten kan 

daaraan eveneens een bijdrage leveren.

Naast deze pluspunten kunnen leden 

voor de partijtop overigens ook hinderlijk 

zijn (Mazzoleni & Voerman, 2016). Het feit 

dat de leden ten aanzien van belangrijke 

zaken als de opstelling van verkiezings

programma’s, kandidatenlijsten en (in en

kele gevallen) regeringsdeelname gerech

tigd zijn hun oordeel te geven, beperkt 

immers de manoeuvreerruimte en de 

slagvaardigheid van de partijleiding. Niet 

voor niets is een or ganisatie als Green

peace geen vereniging maar een stichting 

en heeft die formeel dus geen rekening 

te houden met de achter ban. Dat laatste 

geldt ook voor de leden loze Partij voor de 

Vrijheid (PVV) van Wilders.

Kunnen partijen zonder leden?

Toch lijken alle in de Tweede Kamer ver

tegenwoordigde partijen met uitzon dering 

van de PVV het belang van leden in te 

zien, niet alleen omdat partijen om voor 

overheidssubsidie in aanmerking te ko

men minstens 1000 betalende leden die

nen te hebben en de hoogte van die sub

sidie deels wordt bepaald door het aantal 

leden. Om hun intermediaire rol in de 

repre sentatieve democratie op autonome 

wijze te vervullen en hun legitimi teit te 

waarborgen, achten zij ledenorganisaties 

nodig, zo bleek bijvoorbeeld een jaar of 

vijf geleden bij de parlementaire behan

deling van de Wet subsidiëring politieke 

partijen. Maar in hoeverre zijn leden echt 

nodig? Partijen be schikken ten aanzien 

van deze functies naast de inzet van leden 

immers alter na tieve mogelijk heden.

Het aggregeren en integreren van 

maatschappelijke preferenties gebeurt 

ook al op basis van de bericht geving in 

de massamedia, aan de hand van opinie

onderzoek en door contacten met belan

gengroepen. Daar hebben partijen niet 

noodzakelijk leden voor nodig, zoals ook 

de PVV laat zien: deze partij weet vele 
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kiezers te trekken met een pro  gramma 

waar geen partijlid aan te pas is geko

men. Wanneer de partijen zich wat be

treft hun programmatische functie wel 

ge heel zouden willen verlaten op hun 

leden als schakel met de kiezers, lijken 

zij op het eerste gezicht niet al te veel 

last te hebben van het dalende ledental 

– zo blijkt althans uit onderzoek van de 

politicologe Josje den Ridder (2014). Zij 

onderzocht de opvattingen van de leden 

van CDA, D66, PvdA en VVD aan de 

hand van enquêtes die in 1986, 1999 en 

2008 werden gehouden. In deze periode 

nam het ledental van deze vier partijen 

af van ongeveer 333.000 in het midden 

van de jaren tachtig naar zo’n 150.000 

nu, een daling van meer dan de helft, 

maar de opvattingen van deze weliswaar 

slinkende groep leden van deze partijen 

bleef in een aantal opzichten in hoge 

mate re pre sentatief voor de opinies van 

hun respectie velijke kiezers. Belang rijke 

uitzon de ringen waren echter immigratie 

en inte gratie alsmede Europese een wor

ding – wat waarschijnlijk minder samen

hangt met de kwantiteit van de ledenaan

hang dan met de samenstelling ervan. De 

meeste leden zijn immers hoger op geleid; 

partijen slagen er veel minder in om on

der lager opgeleiden leden te trekken, 

die op deze actuele thema’s afwijkende 

stand punten innemen.

De rekru tering van het politieke perso

neel is zonder leden zonder meer proble

ma tisch. De vele conflicten in de PVV met 

volksvertegenwoordigers in de Kamer, de 

Staten, de beide gemeenteraden en het 

Europees Parlement lijken dat aan te to

nen – de kandidaten waren niet of te wei

nig bekend om te weten wie men binnen 

haalde; wellicht te weinig kandidaten met 

kwaliteit, waardoor de keus gering was. 

De dalende ledentallen (in com binatie 

met de vergrijzing van de ledenaanhang, 

waar mee in ieder geval het CDA, de PvdA 

en de VVD te maken hebben), zorgen 

in een aantal partijen al sinds de jaren 

negentig voor problemen. Bij een parti

ci patiegraad van 15 à 20% van de bijna 

290.000 partijleden hebben zij te maken 

met een tekort aan kandi daten, zowel 

voor het bezetten van functies binnen de 

partijen (zoals de afde lingsbe sturen) als 

voor de volks vertegenwoor digende orga

nen. Bij elkaar genomen gaat het om en

kele tiendui zenden politieke en partij or

ganisatorische functies, waartegenover in 

principe onge veer het dubbele aantal be

schikbare par tijle den staan. De pro blemen 

doen zich vooral voor in kleinere gemeen

ten, waar het voor partijen steeds moei

lijker is geworden om onder hun leden 

voldoende geschikte kandidaten te vin

den voor de gemeente raads  verkiezingen 

(Voerman & Boogers, 2014). Gemeentelij

ke fusies met als gevolg een daling van het 

aantal raadszetels kunnen voor verlich

ting zor gen. Daarnaast lijken par  tijen er

voor te hebben gekozen nietpartijleden te 

rekruteren: in 2014 bijvoorbeeld deed een 

derde van de afdelingen van de landelijke 

partijen een beroep op nietleden (die dan 

vervolgens wel lid moeten worden wan

neer zij zich kandideerden). Ook hebben 

partijen moeite om voldoende bestuurders 

voor hun afde lingen en andere organen te 

vinden. Sommige partijen rea geren hier

op door de anti cumulatiebepalingen te 

versoe pelen of door afdelingen samen te 

voe gen, om zo de vraag naar actieve leden 

beter op het aanbod af te stemmen.
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Voor de functie van electorale mobilisa

tie lijken partijen tegenwoordig even min 

leden nodig te hebben. Moderne, profes

sionele verkie zings campagnes zijn meer 

kapitaalintensief dan arbeidsintensief. Zij 

spelen zich voor velen grotendeels op te

levisie af; in de lijsttrekkers debatten kun

nen reputaties worden gemaakt en gebro

ken. Via de radio, internet en de sociale 

media kunnen partijen zich eveneens aan 

de kie zers presenteren. Ook al is er de 

laatste tijd een zekere herwaardering be

speurbaar van het belang van persoonlijk 

contact en van het canvas sen, de PVV 

laat bij de Tweede Kamer en Europese 

verkiezingen zien in staat te zijn miljoe

nen kiezers te trekken zonder dat leden 

of vrijwilligers op grote schaal campagne 

voeren.

De legitimiteit van partijen kan in het 

geding komen wanneer partijen geen 

leden hebben of hun ledental erg laag 

wordt: enerzijds omdat het maatschappe

lijke draagvlak dan wel erg smal wordt, 

anderzijds omdat de partij door de da

lende contri butieinkomsten meer af

hankelijk wordt van andere financiële 

bronnen, zoals over heids sub sidies en do

naties. De PVV is geheel afhankelijk van 

externe materiële steun. Van de overheid 

krijgt zij subsidie voor haar Tweede Ka

merfractie, maar niet voor de activitei

ten van haar partijorganisatie – daarvoor 

moet zij private geldschieters vin den, die 

er mogelijk een eigen agenda op na hou

den. Of en in welke mate dat gebeurt, is 

mistig. De PVVkiezer lijkt met dit alles 

overigens weinig moeite te hebben. Een 

spe ciaal opgerichte vereniging die druk 

op Wilders wilde uitoefenen om zijn partij 

voor leden te openen en democratischer 

en transparanter te maken, trok slechts 

enkele tientallen leden.

Wat te doen bij ledenverlies?

Uit het bovenstaande is al enigszins dui

delijk geworden dat partijen verschil

lende mo ge lijkheden hebben wanneer 

zij met aanhoudend ledenverlies worden 

geconfron teerd. De meest extreme optie 

biedt de PVV: afschaffing van het partij

lidmaatschap. Wat betreft de programma 

en mobilisatiefunctie lijkt dat nog te gaan, 

maar met be trekking tot de rekrutering 

kan een ledenloze partij op problemen 

wachten, zoals de PVV heeft laten zien, 

en helemaal wanneer zij in zoveel mo

gelijk van de bijna 400 Nederlandse ge

meenten aan de raadsverkiezingen wil 

deel nemen (de PVV heeft bij deze verkie

zingen tot nu toe slechts in Den Haag en 

Almere meegedaan). Een lan delijke struc

tuur met afdelingen is dan onmisbaar, en 

de continuïteit daarvan lijkt beter gewaar

borgd met leden die zich for meel, finan

cieel en inhoudelijk aan de partij hebben 

ge committeerd dan met een organisatie 

die uitslui tend met incidentele vrijwilli

gers werkt. Daarbij komt dat het maar 

zeer de vraag is of de achterban van be

staande par tijen de ledenloze variant net 

zo gemakkelijk zouden aanvaarden als 

de aanhangers van de PVV dat kennelijk 

doen – het zou de legitimiteit van deze 

partijen wel degelijk kunnen aan tasten. 

De ledenloze partij is dus geen aanbeve

lingswaardige optie, wat overigens niet 

wegneemt dat dit model recht van be

staan heeft en dus niet door de overheid 

door middel van formele bepalingen zou 
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moeten wor den tegengewerkt (zoals de 

minimum eis van 1000 leden ter verkrij

ging van over heidssubsidie) (Voerman & 

Lucardie, 2015).

Veel realistischer dan de ledenloze 

partij zijn aanpassingen in de organi satie 

van ledenpartijen, enerzijds om zo nodig 

met minder (actieve) leden toe te kunnen, 

en an derzijds om te proberen hun basis 

in de samenleving te vergroten door een 

herde fi niëring van het lidmaatschap – met 

andere woorden: door de vraag en aan

bodzijde van het partijlidmaatschap te be

invloeden. In de eerste categorie vallen de 

hierboven al genoemde maatregelen als de 

af schaffing van de anti cumulatiebepalin

gen en de fusie van afde lingen. Zij hebben 

als doel het aantal be stuursfuncties bin

nen een partij te redu ceren, waardoor er 

minder actieve leden nodig zijn.

Wat betreft de aanbodzijde – de verho

ging van het ledental – hebben partijen de 

keuze uit verschillende strategieën (Scar

row, 2015). In de eerste plaats kunnen zij 

proberen de baten van het lidmaatschap 

te vergroten. De meeste Nederlandse par

tijen heb  ben dat vanaf het begin van deze 

eeuw gedaan door de individuele leden 

meer di recte zeggen schap in de besluit

vorming te geven (Voerman, 2014). Leden 

kunnen tegenwoordig de lijsttrekker bij 

de Tweede Kamerverkiezingen en de par

tijvoorzitter verkiezen en ze kunnen zich 

vaak in refe renda over inhoudelijke zaken 

uitspreken. Dit formele empowerment is 

overigens niet geheel zonder risico voor 

de cohesie van de par tijen. Onduidelijk 

daarbij is of de versterking van de interne 

democratie de partijen attrac tiever heeft 

gemaakt voor nieuwe leden. Het kandide

ren van nietleden bij raads ver kiezin gen 

op voorwaarde dat zij tot de partij toetre

den kan eveneens worden be schouwd als 

een vergroting van de aantrek kelijkheid 

van het partijlid maat schap, zij het voor 

een heel spe cifieke groep.

De tweede strategie is verlaging van 

de kosten van het lidmaatschap. Voor 

de hand liggend zijn lagere contributies, 

soms specifiek voor verschillende doel

groepen (jongeren, ouderen). Naast de 

financiële aspecten proberen partijen de 

formele drem pel te ver lagen om daadwer

kelijk lid te worden, door de minimum

leeftijd te verlagen en door prak tische 

belemmeringen zoveel mogelijk weg te 

nemen door partijlidmaatschap via de 

website mogelijk te maken.

De derde mogelijkheid is de ver

breding van het concept partijlidmaat

schap, waarbij het absolute karakter 

ervan verdwijnt en de grenzen tussen 

partijorganisa tie en buitenwereld per

meabel worden (Bolleyer, 2009). Par

tijen – ook de Nederlandse, maar wat 

minder dan elders – bieden tegenwoor

dig vaker ander soortige, lichtere en tot 

minder verplichtende bindingsmogelijk

heden aan, soms met ad hocmogelijk

he den om te participeren (Gauja, 2014; 

Scarrow, 2015), zoals proefl eden, lokale 

leden, donateurs, vrijwilligers, vrienden, 

sympathisanten – categorieën die elkaar 

in de prak tijk zullen overlappen. Via de 

sociale media gaan partijen en hun poli

tici virtuele rela ties aan. Rechten binnen 

de partij hebben deze nieuwe geaffilieer

den doorgaans niet, maar ook dat lijkt te 

veranderen: hier en daar in WestEuropa 

hebben partijen primaries ingevoerd, 

waar nietleden kunnen meestemmen bij 

de aanwijzing van presidentskandidaten 
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of lijstaanvoerders – de PvdA speelt ook 

met deze gedachte. Dit betekent wel het 

einde van het monopolie van de leden op 

de aanwijzing van wat als de meest cruci

ale functie van partijen wordt gezien: de 

selectie van de partijleider – waarmee het 

partijlidmaatschap aan exclusiviteit zal 

inboeten.

Conclusie

Het is moeilijk aan te geven bij hoeveel 

leden essentiële functies van partijen in 

ge vaar komen. Niet alleen ligt dat voor 

de ene functie anders dan voor de andere, 

ook verschilt het per partij, per verkiezing 

en per afdeling. Zo is wat betreft de re

krutering voor de raadsverkiezingen in 

een aantal kleinere gemeenten voor een 

deel van de par tijen de kritische grens al 

lang bereikt. Mede in reactie op het le

denverlies (maar ook door andere facto

ren, zoals de sterk toegenomen elec torale 

volatiliteit) zijn de partijen van karakter 

veran derd. Afgezien van de SP en de 

SGP zijn de Nederlandse partijen sinds 

de eeuw wis seling meer inclusief gewor

den – zowel wat betreft de affiliatie met 

de partij (zij het internationaal bezien in 

bescheiden mate) als de par tici patie bin

nen de partij. Voorals nog lijken deze her

vormingen nog geen eenduidig positieve 

uit wer king op de leden ontwikkeling van 

de partijen te hebben gehad. De vraag is 

wat de partijen in de toekomst nog aan 

mogelijkheden resteert. De ledenloze par

tij à la Geert Wilders valt af, zoveel is wel 

duidelijk, maar wat te denken van de vari

ant van de Ca nadese pre mier en liberale 

partijleider Justin Tru deau? Begin april 

stelde die voor de Liberal Party of Ca

nada te ‘openen’ door het partijlid maat

schap af te schaffen en in plaats daarvan 

iedereen de mogelijkheid te geven om 

zich gratis te registreren, waarna men 

kan parti ci peren in de opstelling van het 

verkiezingsprogramma en de aan  wijzing 

van de parlementskan di daten en de par

tijleider. Het is een logische vol gende stap 

in het hierboven gememo reerde tweevou

dige proces van toenemende in clu siviteit, 

maar het betekent wel het einde van de 

ledenpartij.

Noten

1. Het Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen meldde in een persbericht 

van 9  februari in een gezamenlijk ledental 

van 285.851. DENK, dat eerder niet had ge

reageerd, gaf daarna haar ledental op (1139). 

Dit aantal is in het hierboven weergegeven 

totaal inbegrepen. 

2. Deze bijdrage is in belangrijke mate ge

baseerd op Voerman & Van Schuur (2011).
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Ledenverlies in Vlaanderen
Bram Wauters

Partijen verliezen in snel tempo leden. Zo 

hebben de Vlaamse partijen op een kleine 

30 jaar bijna de helft van hun leden verlo

ren: van ongeveer 400.000 leden in 1987 

naar 233.000 in 2015. Deze zware daling 

heeft zich vooral voorgedaan bij de tra

ditionele partijen (CD&V, sp.a en Open

VLD). Bij nieuwere partijen zoals Groen 

en NVA was er recent een stijging, maar 

dit heeft de algemene daling van het aan

tal partijleden niet kunnen tegenhouden. 

De helft van de partijleden is bovendien 

niet actief in de partij, zo blijkt verder uit 

onderzoek. Lokale partijen worden daar

door meer en meer lege dozen: in verkie

zingstijden mogen ze uitpakken met de 

partijnaam om zetels te verwerven, maar 

daarbuiten valt er steeds minder activiteit 

te bespeuren bij die lokale afdelingen. 

Dit zijn allemaal geen unieke fenomenen 

voor Vlaanderen: ook in andere landen 

zien we bijvoorbeeld een zeer uitgespro

ken daling in de partijledenaantallen. De 

vraag is nu hoe dramatisch voor de wer

king van het politieke systeem deze cri

sis van de ledenpartij is. Door deze crisis 

komt de verbindingsfunctie van partijen, 

waarbij ze een intermediaire rol spelen 

tussen beleid en bevolking, onder druk te 

staan. Partijleden vervullen immers ver

schillende functies die cruciaal zijn voor 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



238
DE rEKrUTErIngSFUnCTIE VAn PArTIJEn In gEVAAr? 

RES PUBLICA • 2016 – 2

R
U

B
R

IE
K

EN
R

U
B

R
IE

K
EN

 •
 S

Y
M

PO
SI

U
M

het goed functioneren van een partij, en 

bij uitbreiding van het politieke systeem. 

Deze kunnen opgedeeld worden in drie 

grote categorieën: functies naar de bevol

king, functies naar het beleid en functies 

ten aanzien van de eigen partij.

Een eerste groep functies legt de focus 

bij de bevolking. Het gaat hier meer be

paald over het informeren, socialiseren 

en mobiliseren van kiezers. Partijleden 

spelen vooral in verkiezingstijden een 

belangrijke rol. In informele gesprekken, 

door affiches te plakken en door folders 

uit te delen, kunnen ze kiezers informeren 

over de standpunten van hun partij en hen 

overtuigen om voor de partij te stemmen. 

Partijleden kunnen als ambassadeurs van 

hun partij vaak cruciaal zijn voor winst 

of verlies bij verkiezingen. Nochtans zijn 

er tegenwoordig heel wat andere manie

ren om kiezers voor je te winnen. De me

dia, en de sociale media in het bijzonder, 

bieden daar in toenemende mate kanalen 

voor aan. Anders dan via face-to-face-

contacten kan zo ineens een grote massa 

aan kiezers bereikt worden. Dit maakt dat 

goed verschijnen in de media vaak een 

belangrijkere impact op de verkiezingsuit

slag heeft dan het hebben van veel leden. 

Bovendien hoef je niet per se partijlid te 

zijn om te helpen bij campagneactivitei

ten. NVA was bij de jongste verkiezingen 

veruit de grootste partij in stemmen, maar 

heeft ondanks een recente toename niet 

de meeste leden in Vlaanderen. Lijst De

decker (LDD) haalde enkele jaren geleden 

erg mooie electorale resultaten, ondanks 

een zeer beperkte ledenbasis. Partijleden 

zijn zo ten hoogste een waardevolle aan

vulling op de mediagerichte aanpak van 

campagneprofessionals en partijkopstuk

ken. Partijleden vormen daarnaast een 

groot en stabiel reservoir aan stemmen 

waaruit een partij kan putten, al dient 

voor ogen gehouden te worden dat par

tijleden niet altijd voor hun eigen partij 

stemmen.

Ten tweede zijn er de functies ten aan

zien van het beleid. Een niet onbelangrijk 

deel van de leden ziet in zijn partijlidmaat

schap een instrument om de programma

punten van deze partij mee vorm te geven, 

en zo onrechtstreeks te wegen op het over

heidsbeleid. Partijleden kunnen dit doen 

door het woord te nemen op lokale partij

bijeenkomsten of op nationale congressen, 

door amendementen in te dienen, door 

mee te schrijven aan het verkiezingspro

gramma, enz. Ze hebben zo een impact op 

de ideologische positionering van partijen. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat 

partijleden ideologisch standvastiger zijn 

dan de partijleiding die inhoudelijk flexi

beler is om zo verkiezingen te winnen en 

tot de regering te kunnen toetreden. Par

tijleden vormen tevens een dynamische 

indicator van waar een partij voor staat: 

partijleden sluiten zich aan bij een partij 

waarin ze zich inhoudelijk kunnen vin

den, en omgekeerd zal een partij leden re

kruteren waarvan zij denkt dat ze in haar 

programmatorische verhaal passen.

Maar ook hier zijn er kapers op de 

kust: door de professionalisering van 

partijen zijn hun standpunten meer dan 

vroeger gebaseerd op statistieken en hard 

cijfermateriaal, zowel wat de keuzes van 

standpunten betreft als de uitwerking er

van. Een partij heeft zo geen partijleden 

meer nodig om te weten wat er in de sa

menleving leeft en om na te gaan welke 

voorstellen zullen werken en welke niet. 
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Naast cijfermateriaal, kunnen sociale me

dia de temperatuur voor bepaalde maat

regelen in de samenleving weergeven, net 

zoals opiniepeilingen dat kunnen doen.

Een laatste groep functies heeft betrek

king op de partij zelf. Partijleden hebben 

in de laatste twintig jaar een steeds be

langrijkere rol gekregen bij het aanduiden 

van de partijvoorzitter en de kandidaten 

van de partij en bij het bepalen en wij

zigen van de partijregels (zowel op na

tionaal als op lokaal vlak). Op nationaal 

vlak worden er voorzittersverkiezingen 

gehouden, kandidatenlijsten worden ter 

goedkeuring aan partijleden voorgelegd 

en statutenwijzigingen dienen te worden 

goedgekeurd op een partijcongres waar

aan partijleden kunnen deelnemen. Op 

lokaal vlak geldt hetzelfde, al kunnen par

tijleden daar op een informelere manier 

betrokken worden. Naast het uitbrengen 

van hun stem, hebben partijleden nog een  

andere rol bij de selectie van partijvoor

zitters en kandidaten voor parlements of 

gemeenteraadsverkiezingen. Zij vormen 

immers een reservoir waaruit potentiële 

kandidaten voor het partijvoorzitterschap 

of voor een plaats op de kieslijst kunnen 

gerekruteerd worden.

Voor deze groep van functies knelt het 

schoentje: er is daar immers niet direct 

een alternatief voorhanden. Laten we be

ginnen met het laatste element, namelijk 

een reservoir voorzien waaruit kan geput 

worden bij het samenstellen van kandi

datenlijsten bij verkiezingen. Een partij 

die geen of weinig leden heeft, heeft het 

moeilijk om (volledige) lijsten in te die

nen bij verkiezingen. Dit geldt bij uitstek 

voor lokale verkiezingen, waar partijen 

met weinig (LDD in Vlaanderen) of geen 

(PVV in Nederland) leden er maar zeer 

moeilijk in slagen om waardevolle kan

didaten te vinden in alle gemeenten van 

het land. Ook voor nationale of regionale 

verkiezingen is dit niet altijd eenvoudig. 

Het voorbeeld van Dirk Vijnck van LDD is 

in dat opzicht tekenend. Hij mocht bij de 

verkiezingen van 2007 lijsttrekker worden 

voor LDD in de kieskring Leuven, omdat 

hij de enige was die 5000 euro van zijn ei

gen middelen wilde investeren in de cam

pagne. Later reed hij een brokkenparcours 

bij elkaar door over te stappen naar Open

VLD, om even later na heel wat ophef 

weer terug te keren naar LDD. Een partij 

die een ruime ledenbasis heeft, heeft een 

ruimere keuze aan potentiële kandidaten, 

kan strengere eisen stellen aan aspirant

kandidaten en weet door eerdere samen

werkingen in de partij welk vlees zij in de 

kuip heeft.

Voor het tweede aspect, legitimiteit 

afdwingen voor de partij, is wel een al

ternatief voorhanden, maar dit is niet 

zonder problemen. Het idee om leden 

te betrekken bij voorzittersverkiezingen 

bijvoorbeeld had onder meer te maken 

met legitimiteit. Door de steeds kleiner 

wordende ledenbasis, brokkelt ook die 

legitimiteit verder af. Door ook nietpar

tijleden te betrekken, hopen partijen het 

aantal mensen dat goedkeuring geeft aan 

hun opties opnieuw te verruimen en er zo 

voor te zorgen dat hun legitimiteitsbasis 

in de samenleving groter wordt. Onder 

meer de vernieuwingsoperaties ‘Jij maakt 

morgen’ van sp.a, de Innestooperatie van 

CD&V en het recente programmacongres 

van OpenVLD probeerden zo buitenstaan

ders bij de partij te betrekken.
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Deze oplossing houdt tegelijkertijd 

evenwel verdere gevaren in voor de partij 

als ledenorganisatie. Wanneer nietleden 

ook bepaalde rechten in de partij krijgen, 

rijst immers de vraag waarom iemand nog 

lid zou worden van een politieke partij. 

Daarom balanceren partijen momenteel 

op een slappe koord: langs de ene kant 

proberen ze hun aanhang in de samenle

ving te verruimen door nietleden te be

trekken, langs de andere kant beperken ze 

hun invloed om ervoor te zorgen dat er 

voldoende redenen overblijven om partij

lid te worden.

Duidelijk is wel dat er vandaag sprake 

is van ‘partijen met verschillende snelhe

den’ (volgens de terminologie van Susan 

Scarrow). Dit houdt in dat er verschillen

de vormen van affiliatie met de partij zijn, 

waarvan partijlidmaatschap er maar één 

is. Daarnaast zijn er nietleden die ideeën 

aanleveren op programmacongressen, die 

boodschappen op Twitter liken, die par

tijfolders uitdelen, die programmapunten 

bediscussiëren met partijleiders, enz.

De vraag is in hoeverre deze evolutie 

zich verder zal doorzetten en of partijlid

maatschap ook in de toekomst een be

langrijke en omvangrijke vorm van par

tijbetrokkenheid zal blijven, dan wel of 

partijen verder zullen evolueren naar net

werkorganisaties met veel ad hocbetrok

kenheid van heel wat buitenstaanders.

Stemmen uit de praktijk
Jeroen van der Kolk en Martijn Brandenburg

Is de bodem bereikt? Hebben politieke 

partijen te weinig leden om hun kernfunc

tie – de rekrutering van kandidaten voor 

volksvertegenwoordigende lichamen – te 

vervullen? We vroegen het aan twee par

tijrecruiters.

Jeroen van der Kolk is Hoofd HRM & 

Ontwikkeling bij het CDA. Hij ziet twee 

uitdagingen van deze tijd. “Enerzijds is 

het zo dat mensen in het algemeen min

der geneigd zijn ergens lid van te wor

den. Mensen willen zich niet altijd meer 

voor langere tijd binden en dat zie je dus 

ook bij politieke partijen. Grosso modo 

loopt het ledenaantal terug en dus wordt 

de vijver kleiner. Anderzijds kun je spre

ken van wat ik noem de ‘inflatie van 

het beroep van politicus’: het aanzien 

neemt af en na een carrière als politicus 

is het niet altijd meer vanzelfsprekend 

dat je gelijk weer een goede baan vindt. 

Dat geldt niet voor iedereen hoor – de 

meesten vinden prima een baan of kun

nen weer terug in hun oude, maar het 

speelt wel mee. Daar komt dan nog de 

verharding bij van de politieke discussie. 

Dat maakt het minder aantrekkelijk om 

te doen. Aan de andere kant zie je dat de 

politiek weer op de kaart komt: het gaat 

wel ergens over. Dat kan mensen ook 

weer motiveren.”

“Dit lijkt een beetje een somber ver

haal, maar dat is het toch niet helemaal”, 

zegt Van der Kolk. “Ik zie veel talent 

rondlopen binnen onze partij en ook op 

lokaal niveau is er volop ontwikkeling.” 

Hij is zelf betrokken bij de rekrutering van 

kandidaatTweede Kamerleden en daar 

zijn nog altijd meer dan genoeg mensen 

voor te vinden.

Het CDA probeert lokale afdelingen te 

helpen in hun functioneren en daarmee 

weer extra talent aan te trekken. “We heb
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ben een instrument ontwikkeld voor af

delingen”, vertelt Van der Kolk. “Hiermee 

kunnen ze zelf meten hoe ze ervoor staan. 

Er zijn vier criteria. Hoe zichtbaar is de 

afdeling in de pers, op de markt, in sociale 

media? Hoe zit het met de interne partij

cultuur, is het leuk om daar rond te lopen? 

Hoe zit het met de formele organisatie, 

zijn alle functies bezet? En hoe werkt de 

afdeling samen, met andere CDAafdelin

gen en fracties, maar ook met maatschap

pelijke organisaties? Zo kun je zien wat 

goed gaat en waar de pijn zit. Als een af

deling op alle punten goed scoort, lukt het 

meestal ook om kandidaten te vinden voor 

de lijst. Als een afdeling op veel punten 

achterblijft – en dat komt ook voor – dan 

is het veel lastiger. Dan heb je één of twee 

mensen nodig die de boel weer gaan aan

zwengelen. Mijn ervaring is dat het snel 

kan gaan als je die trekkers kunt vinden.”

Worden de eisen voor kandidaten wel 

eens naar beneden bijgesteld? “Ik denk 

dat dat wel gebeurt af en toe”, zegt Van 

der Kolk. “Je wilt ook nog diversiteit in je 

lijst, dus de kans bestaat dat je concessies 

gaat doen. Maar vaak hoor ik dat een afde

ling achteraf spijt heeft van zo’n keuze als 

blijkt dat de kwaliteit achterblijft. Veel be

langrijker is het om naar buiten te treden 

en actief talent te spotten. Op lokaal ni

veau komen we soms mensen tegen, ‘local 

heroes’,  van wie we denken: wat raar dat 

die persoon nog geen CDAer is. Dan kan 

het soms ook snel gaan. In de gesprekken 

let ik zelf vooral op twee dingen: ga je voor 

de samenleving en de uitgangspunten van 

het CDA? En twee: ben je bereid jezelf te 

blijven ontwikkelen en kun je goed sa

menwerken? Als mensen een goed verhaal 

hebben zijn ze van harte welkom.”

“We laten zien dat je je in een politieke 

partij als die van ons op allerlei manieren 

kunt ontwikkelen. Er zijn functies naar 

buiten toe, zoals raadslid en wethouder. 

Maar er zijn ook intern gerichte functies, 

die meer of minder tijdelijk zijn. De web

site bijhouden, meewerken in de cam

pagne, de fractie ondersteunen. Mensen 

kunnen bij ons hun talenten inzetten en 

zich verder ontwikkelen. Dat is ook wat 

we stimuleren.”

Martijn Brandenburg is HRmedewerker 

bij de PvdA. Wat merkt hij van het rekru

teringsprobleem? “De PvdA is een brede 

volkspartij en ze heeft ruim 45.000 leden. 

Een groot deel van onze leden is actief 

als politicus of actief in de vereniging. De 

PvdA heeft circa 350 lokale afdelingen. 

Als je het ledenaantal afzet tegen het aan

tal functies dat vervuld zou moeten wor

den, dan lukt dat in de regel wel. De PvdA 

maakt zich echter wel degelijk zorgen 

over het effect van de dalende ledenaan

tallen van alle partijen op de kwaliteit van 

volksvertegenwoordigers.  Wij zitten nu 

nog ruim in ons jasje, maar op de lange 

termijn heeft onze constitutionele demo

cratie gebaseerd op rekrutering van volks

vertegenwoordigers via een partijstruc

tuur wel degelijk een aantal interessante 

uitdagingen.”

“Als je kijkt naar de PvdA, kun je het op

knippen in twee delen: landelijke posities. 

EK, TK, Europees Parlement. Daarvoor is 

het partijbestuur verantwoordelijk. En pro

vinciale/gemeentelijke politiek; daar gaan 

de gewesten dan wel afdelingen over. Ge

westen en afdelingen zijn autonoom.”

“De landelijke politiek heeft de meeste 

aandacht. Daar gaat het om grote onder
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werpen. Mensen die lid worden, voelen 

zich aangetrokken tot onze ideologie en 

waarden. Heel veel mensen weten niet 

dat er naast het politieke deel van alles te 

doen is in de partij. Wij bellen alle nieuwe 

leden direct na aanmelding. Dan leggen 

we uit wat ze allemaal kunnen doen en 

leggen we de vraag neer waar iemands 

interesse naar uitgaat. Er zijn duizend

enéén manieren om actief te worden. 

Afdelingswerk, bezoeken van landelijke 

evenementen, het belteam, flyeren, mee

denken met de fractie. Ook op landelijk 

niveau. Daar hebben we netwerken, bij

voorbeeld op de onderwerpen onderwijs, 

zorg en arbeid. Op elk thema hebben we 

wel een netwerk zitten waar mensen in 

mee kunnen praten. We nodigen mensen 

uit om zelf actief te worden. We bieden de 

ROSAleergang aan, een oriëntatiecursus 

voor nieuwe leden.”

“Als een afdeling, maar dat geldt ook 

voor landelijk, ervan verzekerd wil zijn 

dat zij kan beschikken over voldoende 

(politiek) potentieel, dan moet je constant 

bezig zijn met het werven, scouten en 

begeleiden van talent. Als je daar gedu

rende de jaren tussen verkiezingen niets 

aan doet, moet je het doen met de mensen 

die zich melden. En dan kun je wel eens 

weinig of een eenzijdig aanbod hebben.”

Hoe loopt het tegenwoordig met de rekru

tering?

Brandenburg: “Er is ten eerste een 

open loket waar mensen zichzelf kunnen 

melden. Als ze ambitie hebben: van heel 

gericht Kamerlid willen worden tot ie

mand die in brede zin politieke ambities 

heeft maar nog onvoldoende scherp ziet 

waar hij of zij het beste tot zijn/haar recht 

komt. Of als ze nieuw lid zijn en gewoon 

meer willen weten. Ten tweede gaan we 

zelf op zoek. En je moet zorgen dat andere 

mensen met je mee zoeken. Kamerleden 

die iemand zijn tegengekomen   van wie 

ze zeggen ‘praat er eens mee’. Raadsle

den begeven zich in het maatschappelijke 

middenveld, die komen ook allerlei men

sen tegen. Burgerinitiatieven. De mensen 

die dat opzetten zijn zeer interessant, ook 

voor politieke partijen.”

Brandenburg denkt niet dat burger

initiatieven politieke partijen uit de markt 

concurreren. “Burgerinitiatieven en poli

tieke partijen zouden elkaar moeten ver

sterken. En vanzelfsprekend zijn mensen 

die de gevoelens en meningen van groe

pen mensen samen weten te brengen, ac

tie voeren en resultaat bereiken ook inte

ressant voor politieke partijen.” 

“Wie lid wordt van de PvdA kan in 

principe meteen aan de slag in alle re

gionen van de partij”, vertelt Branden

burg. “Nieuwe leden krijgen na een paar 

weken actieve en passieve ledenrechten. 

Dat betekent dat zij zich verkiesbaar kun

nen stellen voor posities in de partij en 

mee kunnen beslissen. Op het afgelopen 

congres zijn nieuwe manieren van directe 

democratie ingevoerd. Ieder lid is er één, 

kan stemmen en hoeft niet per se aanwe

zig te zijn in de congreszaal. Het is ook 

mogelijk om vanuit huis het congres te 

volgen en mee te stemmen met de app.”

“Onze partij bestaat uit allerlei ver

schillende mensen. De PvdA hecht waar

de aan diversiteit qua geslacht, regio, 

achtergrond, leeftijd. Primair gaat het om 

kwaliteit maar vervolgens: hoe verhoudt 

zich dat tot het hele plaatje. Een fractie is 

meer dan de som der delen. Het moet een 
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team zijn. Onze kandidaatstellingscom

missie is vorig jaar al begonnen en zal 

eind dit jaar rapporteren. Die commissie 

is divers samengesteld. Het is belangrijk 

om ruim de tijd te nemen om het proces te 

overzien, de profielschets door te spreken, 

gezamenlijk tot noties te komen, etc.”

Ziet Brandenburg ook mensen die het 

om het geld doen? “Als jij raadslid bent in 

een kleine gemeente, krijg je een zeer be

scheiden vergoeding. In een stad als Am

sterdam is de hoogte van de vergoeding 

van dien aard dat iemand daar een dag 

minder van kan gaan werken. Maar dan 

nog, van een gemiddelde raadsvergoe

ding kun je niet al je rekeningen betalen. 

Wij selecteren op motivatie, betrokken

heid en overtuigingskracht. En we kijken 

bij die motivatie ook wat er achter kan 

liggen. Mensen stellen zich kandidaat 

vanwege hun maatschappelijke betrok

kenheid.”
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