
MANIFEST
van RUPS naar VLINDER
Dit manifest is aangeboden aan de fractievoorzitter van het CDA in  
de Tweede Kamer, Sybrand van Haersma Buma. Tegelijkertijd is  
het verzonden naar alle politieke bestuurders van CDA huize in  
Nederland als ook aan het nationaal partijbestuur, de provinciale  
besturen en de gemeentelijke afdelingen. Dit manifest borduurt 
voort op de resultaten van de commissies Frissen en Rombouts, 
maar roept in het bijzonder op tot versnelde actie en in figuurlijke 
zin tot het “verpoppen” van het CDA van RUPS naar VLINDER.

Het manifest beoogt in (tegen)stellingen keuzes helder te maken. 
Het zijn 34 (tegen)stellingen het aantal bestaansjaren van het CDA 
in het verkiezingsjaar 2014. De ondertekenaars zijn van opvatting 
dat het CDA van RUPS naar VLINDER moet bewegen. In beeldspraak 
van kwetsbaar tot aansprekend. De ondertekenaars zien het CDA 
als een Partij van de Samenleving, samen de schouders eronder en 
inzet plegen voor een sterker Nederland.

 Analyse
	 Crisis	nabij		 of		 crisis	in	vergaand	stadium
	 Eenheid	noodzaak		 of		 eenheid	in	verscheidenheid
	 Organisatie	in	control		 of		 out	of	control
	 Aanhang	is	conjunctureel		 of		 structureel	in	beweging

 Houding
	 Beginselpartij		 of		 volkspartij
	 Nationaal		 of		 federaal/regionaal
	 Minder	Haags		 en		 meer	tussen,	met	en	van	het	volk
	 De	macht	aan	het	congres		 of		 de	macht	aan	het	volk	(potentiële	kiezers)
	 Ledenraadplegingen		 of		 volksraadplegingen
	 De	lead	aan	de	partij		 of		 aan	de	fractie
	 Charismatisch	leiderschap	toeval		 of		 een	must
	 Leiderschap	wacht	af		 of		 neemt	de	lead
	 Van	wantrouwen		naar		vertrouwen	herstellen
	 Van	een	dirigistische	overheid		naar		een	uitnodigende	overheid
	 De	waan	van	de	dag		 of		 de	lange	termijn	visie

 Inhoud
	 De	C	afzweren		 of		 minder/	niet	/anders	vullen
	 Onderscheidende	thema		 of		 aansprekende	politieke	thema’s
	 Aansprekende	politieke	thema’	s	zonder		 of		 met	een	eigen	invulling
	 Dagelijkse	kost		 of		 thema’s	als	zorg,	arbeidsmarkt,	veiligheid,	woningmarkt
	 Zwarte	zwanen	ontkennen/ontlopen		 of		 juist	zichtbaar	maken
	 Gemeenschappen	verstatelijken		 of		 respecteren
	 Individualisering	ontkennen		 of		 in	samenlevingstermen	vertalen
	 Grip	verliezen	 of		 grip	terugkrijgen	op	maatschappelijk	relevante	zaken
	 Schaalvergroting		 of		 schaalverkleining

	 Organisatie
	 Verandering	(nationaal)	in	gang	zetten	in	maanden		 of		 in	weken
	 Meer	geld	in	kas	door	meer	leden		 of		 door	meer	zetels
	 Derde	geldstromen	uitsluiten		 of		 transparant	maken
	 Vertegenwoordigers	en	inhoud	centraal		 of		 federaal/regionaal	aansturen
	 Federaal	is	provinciaal		 of		 homogene	regio’s
	 Voorzitterschap	als	baan		 of		 bijbaan	
	 Van	binnen	uit		 of		 van	buiten	uit	veranderen	
	 Evolutie		 of		 revolutie

	 Communicatie
	 Zonder		 of		 met	doordachte	communicatiestrategie
	 Altijd	pieken		 of		 pieken	op	verkiezingsmomenten

Aangeboden door de CDA afdelingen van Boxmeer, Deurne, Horst aan de Maas en Venray

‘s-Gravenhage, 6 februari 2013

Jaap Wind - Boxmeer  •  Henk Kerkers - Deurne  •  Leon Litjens - Horst aan de Maas  •  Jan Loonen - Venray


