Aan:
Commissie nieuwe woorden, nieuwe beelden: uitgangspunten CDA anno 2011
t.a.v. Mw. Drs. J. Geel, voorzitter
CDA Partijbureau
Postbus 30453
2500 GL ‘s Gravenhage

Eindhoven, 28 juni 2011
Geachte Mw. Geel,
geachte commissieleden,
Eind 2010 is in Noord Brabant een initiatiefgroep gestart “Hertalen en Nieuw Appel”.
We willen ons graag verstaan met de “Commissie Nieuwe Woorden Nieuwe Beelden”.
In de bijlage vindt u beknopt een weergave van de discussies zoals we die voeren.
Het gaat over de identiteit van het CDA en daar direct mee verbonden ons imago.
We zijn ons er van bewust dat beide, identiteit en imago, aanhoudend onder druk staan.
Niet alle partijleden voelen zich gelukkig bij regeringsdeelname, waarnaast de effecten van
bezuinigingen en kabinetsbesluiten komen staan, welke soms diep ingrijpen in het leven van
individuele mensen.
Vanuit een sterk bewustzijn van de rijkheid van de christendemocratie, zijn we nu reeds van
mening dat we ons sterker en consistenter moeten gaan profileren vanuit onze waardeoriëntatie. Dit is een ontwikkelingsproces dat hand in hand moet gaan met leiderschap en
met inhoudelijke boodschappen per thema.
In het licht van de taakopdracht van uw commissie willen we als initiatiefgroep graag met
uw commissie in contact treden. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan het revitaliseren
van de partij.
Met vriendelijke groet,
CDA Brabant, Initiatiefgroep Hertalen en Nieuw Appel:
mr .Souaad Chakor
dr. Annemarie Hinten-Nooijen
drs. Andreas Inderwisch
drs. Harry Kiwitz
mw. Elly Lammers
dr. Frank Petter
drs. Frans Smulders
drs. Dorien Sijm
drs. Mia Sol (voorzitter)
Contact adres:
M.A.J. Sol-van Berlo, Citrushof 1, 5632 XN Eindhoven T. 040 2903403 - M. 06 27565443 - E. miasol@dse.nl

BIJLAGE brief dd. 28 juni 2011
Van: Initiatiefgroep “Hertalen en nieuw Appel”
Aan: Commissie: “ Nieuwe woorden, nieuwe beelden: uitgangspunten CDA anno 2011”
___________________________________________________________________________
1. De uitgangspunten van het CDA staan recht overeind in onze hedendaagse samenleving.
De identiteit van het CDA als midden partij is verzwakt. Andere partijen kapen onze thema’s.
De identiteit moet weer stevig uitgedragen worden. Dat vraagt:
Adequaat leiderschap op alle niveaus: aan de top maar ook op locaal niveau.
Vaker normatieve uitspraken doen: dat hoort bij onze tijd.
En: boodschappen moeten helder en consistent uitgedragen worden.
2. Wat nieuw en anders is sinds de oprichting van het CDA zijn: globalisering, technologisering,
individualisering, secularisatie, en wat genoemd wordt postmodernisme.
(postmodernisme kent geen waarheid, er is geen norm, plaats- en tijdgebondenheid
verdwijnen, alles wordt relatief; een eindeloze variatie aan levensvisies ontstaat).
De CDA waarden zijn en blijven in deze wereld waardevast:
de uitgangspunten aan de basis van het CDA zijn door Piet Steenkamp als een tijdloos
‘metaframe’ neergezet. De principes van solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid,
publieke gerechtigheid, en rentmeesterschap zijn goede uitgangspunten om richting te
geven aan ons handelen en daarmee de samenleving richting te blijven geven.
3. Ieder mens groeit op tot een verantwoordelijk wezen. Mensen komen tot hun recht in
relatie met anderen – als participerend medemens. Dat betekent een bewustzijn van
‘bijdragen-naar-vermogen’ en niet alleen van ‘consumeren-naar-believen’.
Het CDA staat een samenleving voor waar ruimte is voor het nemen en dragen van
verantwoordelijkheid. Betrokkenheid op de samenleving geeft een zinvol bestaan.
Betrokkenheid op de toekomst van onze aarde is een waardigheid die inherent is aan het
CDA (intrinsieke waarde).
4. Het CDA als volkspartij:
• Wil een transparante partij zijn waar mensen serieus genomen worden;
• Wil een betrouwbare partij zijn wat betreft het nakomen van afspraken;
• Wil rekening houden met de eigen identiteit van mensen op het gebied van
overtuiging, passend binnen de Nederlandse wetgeving;
• Maakt zich sterk voor de integratie van nieuwkomers in de samenleving, zonder er
van uit te gaan dat ze zullen assimileren;
• Staat voor een Nederland dat een veilige thuishaven is voor al haar inwoners;
dat betekent dat (lokale) gemeenschappen alle kansen krijgen zich verder te
ontwikkelen.
• Is er op uit om mensen in hun kracht te zetten en hen te helpen om op eigen benen
te staan;
• Helpt mensen die het zelf niet redden;
• Heeft oog voor de positie van Nederland binnen Europa en in de wereld.
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5. Voorliggende accenten en daarmee voorlopig kenmerkend voor het CDA zijn:
1. Zorgzaamheid: onzekerheid en kwetsbaarheid in de samenleving die individualiseert
appelleert aan solidariteit en zorgzaamheid. We kunnen allemaal een beetje op elkaar
letten en zorgzaam zijn.
2. Spaarzaamheid: de consumptiedrang is ongeremd en we worden deelgenoot van een
mondiale economie. Hierdoor ontstaan tegelijkertijd een bedreiging en een uitdaging voor
de toekomst van onze planeet en de coherentie van onze maatschappij.
Omdat we verantwoordelijkheid dragen voor toekomstige generaties vraagt dit om ander
gedrag en ander beleid te kenmerken met het begrip spaarzaamheid.
3. Werkzaamheid: niet alleen wetten en regels dienen werkzaam te zijn. Uiteindelijk gaat het
om werkzame instituties, organisaties, bedrijven. Werkzaamheid betekent dat voldaan wordt
aan de criteria doelmatig en doeltreffend, waardoor het beste naar boven komt van mensen
en waar ze voor staan.
6. Perspectief
De CDA uitgangspunten zijn bron, baken en perspectief voor mensen binnen en buiten de
partij. Hierboven hebben we aangegeven dat de uitgangspunten een waardevast metaframe
(kader zo u wilt) vormen om richting te geven aan ons handelen en aan de samenleving.
Het CDA perspectief is het revitaliseren als partij ten behoeve van een goede samenleving.
De samenleving zal meer en meer bestaan uit dynamische netwerken: daarbinnen zijn
CDAers dienend en leidend vanuit christendemocratische uitgangspunten.
Dit betekent een voortdurend spiegelen van ons handelen aan die uitgangpunten door zowel
bestuurders als volksvertegenwoordigers.
Dit impliceert ook een impuls geven aan opleidingen en trainingen van mensen – zowel
vanuit bestaande partijstructuren als het WI en het SI, als ook met hulp van nieuwe media.
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