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7A. Naar de TK-verkiezingen van 12 september 2012 

 

Inleiding  

Tijdens dit agendapunt informeert het Landelijk Bestuur, conform het Reglement Kandidaatstelling en 

Verkiezingen (RK&V), het Uniecongres over de af te leggen route naar de verkiezingen van 12 

september 2012.. Ingevolge art. 4 lid 1 RK&V, agendeert het Landelijk Bestuur de volgende 

onderwerpen:  

 

1. een voorstel tot de totstandkoming van het verkiezingsprogramma,  

2. een voorstel betreffende de profielschets van de fractie en kandidaten,  

3. een voorstel voor de samenstelling van de selectiecommissie en  

4. een voorstel tot of een bespreking van eventuele lijstverbinding of lijstineenschuiving.  

 

Daarnaast  

 

5. stelt het Landelijk Bestuur aan het Uniecongres voor om in te stemmen met de voordracht van 

TK-fractievoorzitter Arie Slob als lijsttrekker voor de komende verkiezingen 

 

en volgt informatie over: 

 

6. de gewijzigde termijnen voor de kandidaatstellingsprocedure (ingevolge art. 19 RK&V) en de 

wijze waarop het Uniecongres geïnformeerd en betrokken wordt in de aanloop naar het extra 

Uniecongres van D.V. 30 juni 2012. 

 

Ad 1, 2 en 3: ter bekrachtiging 

Naar de letter van het RK&V, zou het Uniecongres over de punten 1 tot en met 3 moeten beslissen. 

Gezien het geplande Uniecongres op 30 juni a.s. (de laatst mogelijke datum voor de vakantietijd), is 

de tijd echter zo krap, dat het Landelijk Bestuur met het oog op een goede en zorgvuldige 

procesvoortgang zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en al het nodige in gang heeft gezet.  Een 

en ander is in lijn met art. 19 (niet-periodieke verkiezingen) en art. 21 (hardheidsclausule) RK&V. 

 

Het Landelijk Bestuur zal het Uniecongres vragen om deze besluiten te bekrachtigen. 

 

Ad 4: ter bespreking 

Onderdeel 4 wordt ter bespreking aan het Uniecongres aangeboden.. 

 

Ad 5: ter besluitvorming 

Onderdeel 5 wordt in de tekst hieronder toegelicht. 

 

Ad 6: ter informatie 

Onderdeel 6 is wordt ter informatie aan het Uniecongres aangeboden. 

  

1. Totstandkoming van het verkiezingsprogramma (art. 4 lid 2 sub d RK&V)  

 

Besluit Landelijk Bestuur 1: Totstandkoming van het verkiezingsprogramma  

Het Landelijk Bestuur heeft besloten om -zoveel als binnen de beschikbare tijd mogelijk- conform het 

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, de procedure voor de totstandkoming van het 

verkiezingsprogramma als volgt vast te stellen:  
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1.1 Opdracht programcommissie  

De opdracht aan de programcommissie luidt als volgt:  

Ontwikkel en schrijf een verkiezingsprogramma dat:  

- gebaseerd is op Uniefundering, Unieverklaring, kernprogramma en bovenal de bijbel als de 

betrouwbare openbaring van God de Schepper over de wereld waarin wij leven,  

- een duidelijk christelijk-sociaal profiel heeft,  

- herkenbaar inspeelt op de huidige problemen in de samenleving,  

- appellerend is in die zin dat het uitdaagt en nieuwsgierig maakt door praktische politieke 

voornemens,  

- door te rekenen is voor het CPB,  

- een terminologie en verwoording van politieke actiepunten bevat die maximaal bijdraagt aan 

het voorkomen en slechten van onterechte vooroordelen,  

- aansluit bij de speerpunten, 

- actiepunten bevat die te herleiden zijn tot de hoofdtekst,  

- een pakkende, samenvattende inleiding heeft, 

en maak daarbij gebruik van de door de Tweede Kamerfractie ontwikkelde notitie Idealen in crisistijd 

en van eerdere verkiezingsprogramma’s, vooral die van 2010. Rapporteer uiterlijk  12 juni 2012 aan 

het Uniebestuur.  

 

1.2 Profiel programcommissie en werkwijze  

Aanpak en opdracht stellen specifieke eisen aan de samenstelling en het profiel van de commissie.  

Zo zal de commissie moeten kunnen beschikken over expertise op het gebied van:  

- christelijk-sociaal denken,  

- de hedendaagse cultuur,  

- macro-economische ontwikkelingen,  

- de politieke trends en verhoudingen,  

- marketing en communicatie en  

- schrijven en eindredactie.  

 

1.3 Samenstelling programcommissie  

Op basis van het gewenste profiel, de opdracht en de gehouden inventarisatie van namen, heeft het 

Landelijk Bestuur de volgende programcommissie ingesteld:  

1. Piet Adema, waarnemend burgemeester Achtkarspelen, beoogd Landelijk Bestuurslid 

2. Steven Datema, coördinator beleidsmedewerkers Tweede Kamerfractie 

3. Jacob Pot, ambtelijk secretaris Tweede Kamerfractie 

4. Simone Kennedy, lid curatorium Wetenschappelijk Instituut, fractievoorzitter Amersfoort  

5. Pieter Grinwis, bestuurlijk en financieel adviseur van de deltacommissaris  

6. Carla Dik, fractievoorzitter Provinciale Staten van Utrecht 

 

Met het oog op de procesbewaking, is de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst, bijzonder 

adviseur van de commissie. In deze hoedanigheid zal hij voor de vergaderingen van de commissie 

worden uitgenodigd. Als overige adviseurs van de programcommissie treden op: Arie Slob (voorzitter 

Tweede Kamerfractie), Peter Ester (Eerste Kamerlid), Peter van Dalen (delegatieleider ChristenUnie 

in het Europees Parlement), Gert-Jan Segers (directeur Wetenschappelijk Instituut en 

campagneleider), Niels Rijke (politiek bestuurslid PerspectieF, ChristenUnie jongeren) en Ard Kleijer 

(voorzitter Bestuurdersvereniging).  
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2. De profielschets van fractie en kandidaten (art. 4 lid 2 sub a en b RK&V)  

 

Besluit Landelijk Bestuur 2: Profielschets van fractie en kandidaten 

Het Landelijk Bestuur heeft tot het volgende fractie- en kandidatenprofiel besloten:  

 

2.1 Profiel fractie  

De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer:  

- kent variatie in leeftijd, deskundigheid, geslacht en regio van herkomst,  

- bevat een gezonde mix van ervaren Kamerleden en gedreven nieuwkomers,  

- vormt een goed te managen en hecht team van dienstbare mensen, die het partij- en 

fractiebelang willen stellen boven het individuele belang,,  

- is gedegen maar waar mogelijk ook vernieuwend in het Kamerwerk,  

- is in staat om voor een herkenbaar profiel de juiste prioriteiten te stellen en daar creatief en 

ondernemend mee om te gaan,  

- is in staat om situaties te herkennen of te creëren om de unieke ChristenUnie-inhoud relevant 

en zichtbaar in de media uit te dragen  

- staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en discussie met de 

achterban en  

- opereert in een netwerk van maatschappelijke organisaties al dan niet verwant op het punt 

van identiteit.  

 

2.2: Profiel kandidaten  

Naast de bekende formele vereisten om lid te worden of de partij te kunnen vertegenwoordigen (zie 

Bewilligingverklaring en Gedragscode) geldt voor Tweede Kamerleden namens de ChristenUnie een 

profiel op het punt van kwaliteit en uitstraling. Het Landelijk Bestuur stelt voor om het volgende 

‘kandidatenprofiel’ te hanteren:  

 

Ten aanzien van bewezen of vermoede kwaliteiten:  

Een Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie:  

- is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer beleidsvelden die voor 

het profiel van de ChristenUnie relevant en gezichtsbepalend zijn,  

- heeft een goed analytisch denkvermogen,  

- kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren,  

- is vaardig in woord en geschrift,  

- is zorgvuldig, transparant en integer,  

- is een teamworker,  

- is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie,  

- staat open voor coaching en kritiek,  

- is een netwerker,  

- is in staat om groepen in de samenleving te mobiliseren,  

- is een goede debater en onderhandelaar,  

- moet in staat zijn om vanuit inhoud doordachte one-liners af te geven,  

- kan pieken bij drukte en op cruciale momenten,  

- is vaardig in het simultaan hanteren van onderwerpen en het schakelen daartussen en  

- weet moderne media te benutten.  
 

Om aan deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen zijn een goede gezondheid en een evenwichtige 

thuissituatie noodzakelijk.  
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Ten aanzien van uitstraling en impact:  

Een Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie:  

- is herkenbaar als christen en staat voor Unieverklaring, Uniefundering en het partijprogramma 

en is bereid de Bewilligingverklaring te ondertekenen;  

- moet minimaal één en bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken;  

- heeft een eenvoudig en voor iedereen begrijpbaar taalgebruik;  

- is in staat om het verkiezingsprogramma helder en relevant uit te dragen;  

- is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes;  

- is betrouwbaar en vertrouwenwekkend,  

- komt goed over op radio en TV en weet zich zo nodig een eigen plek in de media te 

verwerven.  

 

 

3. De samenstelling van de selectiecommissie (art. 4 lid 2 sub e RK&V)  

 

Besluit Landelijk Bestuur 3: De opdracht en samenstelling van de selectiecommissie: 

 

3.1 Opdracht selectiecommissie  

De selectiecommissie voor de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen krijgt de volgende 

opdracht mee.  

- Voer een selectieprocedure uit volgens het geldende Reglement Kandidaatstelling, voor zover 

binnen de beschikbare tijd mogelijk is, uitmondend in een rapportage met een toelichting op 

het gevoerde proces, een advieslijst voor de overige plaatsen op de lijst en de motivatie voor 

de geadviseerde volgorde voor de top-10.  

 

- Hanteer voor de beoordeling van kandidaten als toetsingscriteria de in deze nota 

geformuleerde profielen voor de fractie en individuele kandidaten.  

 

- Streef naar een kandidatenlijst die een zodanige afspiegeling van de diversiteit van de 

doelgroepen kent, dat huidige en potentiële kiezers zich daarin kunnen herkennen.  

 

- Rapporteer uiterlijk 12 juni 2012 aan het Uniebestuur.  

 

 

3.2 Samenstelling selectiecommissie  

Gegeven het bovenstaande, stelt het Landelijk Bestuur voor om, conform het Reglement 

Kandidaatstelling en Verkiezingen, de volgende selectiecommissie in te stellen:  

1. Leen van Dijke, oud-Tweede Kamerlid, voorzitter 

2. Jan Westert, voorzitter curatorium Weteneschappelijk Instituut, fractievoorzitter Provinciale 

 Staten van Overijssel 

3. Sandra Korteweg, vice-voorzitter Landelijk Bestuur 

4. Ton Hardonk, partner wervings- en selectiebureau 

5. Loes Zandbergen, oud landelijk bestuurslid 

6. Robert Heij, voorzitter PerspectieF 

  

Met het oog op de procesbewaking, is de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst, bijzonder 

adviseur van de commissie. In deze hoedanigheid zal hij voor de vergaderingen van de commissie 

worden uitgenodigd.  
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4. Bespreking van eventuele lijstverbinding of lijstineenschuiving (art. 4 lid 2 sub c RK&V)  

 

Ten aanzien van stembussamenwerking, is bij de Tweede Kamerverkiezingen een lijstineenschuiving 

niet aan de orde; de ChristenUnie zal met een eigen lijst aan de verkiezingen meedoen. Voor wat 

betreft een eventuele lijstverbinding, volgt het Landelijk Bestuur de partijlijn dat samenwerking met 

andere christelijke partijen tot de mogelijkheden behoort. 

 

5. Aanwijzen van de lijsttrekker 

Het Landelijk Bestuur heeft in zijn vergadering van 26 april j.l. in grote eensgezindheid besloten om 

TK-fractievoorzitter Arie Slob aan het Uniecongres voor te dragen als lijsttrekker voor de verkiezingen 

van 12 september aanstaande.  

Het Landelijk bestuur ziet in Arie Slob de breed gedragen politiek leider van de ChristenUnie en een 

gezaghebbend politicus, die in staat is de lijst aan te voeren en leiding te geven aan de fractie. 

Het Landelijk Bestuur vraagt het Uniecongres om met deze voordracht in te stemmen. 

 

6. Proces naar 30 juni 2012 

De belangrijke data in de aanloop naar het Uniecongres van 30 juni 2012 zijn als volgt: 

Termijnen selectieprocedure 

do 26 april 2012 Instelling selectiecommissie 

di 1 mei 2012  Start sollicitatie en voordrachtprocedure. Sollicitaties kunnen worden gericht 

   aan het partijbureau (Postbus 439, 3800 AK, Amersfoort), ter attentie van 

   Bianca van der Horst (secretaresse selectiecommissie)  of per   

   email: biancavanderhorst@christenunie.nl 

vr 25 mei 2012  Uiterste datum waarop sollicitatie of voordrachten bij de selectiecommissie 

   binnen moeten zijn. 

di 12 juni  Selectiecommissie rapporteert aan Uniebestuur 

Comminicatie met en betrokkenheid van kiesverenigingen 

do 14 juni 2012  Het Uniebestuur stelt een voorstel vast voor een verkiezingsprogramma en 

   een kandidatenlijst 

za 16 juni 2012  Het Uniebestuur publiceert de voorstellen op de website 

wo 27 juni 2012  Uiterste datum (12u00 stipt) waarop amendementen op het   

   verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst binnen moeten zijn (via  

   bestuur@christenunie.nl).  

   (onder voorbehoud) Amendementavond (19u00) waarop indieners van  

   amendementen met bestuur in gesprek gaan over de amendementen, met het 

   oog op een soepele bespreking op het Uniecongres. 

 


