
Stefaan durft!  Met uw steun maken WIJ van Open VLD  een 
transparante LEDENpartij. 

Het uiteindelijke doel van elke politieke partij is voldoende relevant en geloofwaardig te zijn om 
het Ledenbestand te doen groeien en verkiezingen te winnen.  En zo op het beleid te wegen en haar 
programma maximaal te realiseren.  

Stefaan durft te stellen dat discussie en overleg met elk Open VLD lid moet gefaciliteerd worden. 

Stefaan durft te stellen dat het Open VLD Congres het laatste woord moet krijgen!  

Ontdek hieronder het inhoudelijk concept voor een vernieuwde én vernieuwende Open VLD 
ledenwerking.

1. Ode aan elke individuele militant - Het klavertje vier van de Open VLD leden democratie! 

1. Elk Lid Open Vld is een ambassadeur van het liberale gedachtengoed;
2. Elk Lid heeft toegang tot informatie en maximale steun vanwege de studiedienst;
3. Elk lid wordt aangemoedigd ideeën en standpunten te formuleren en door te geven; 
4. Elk lid heeft recht op waardering en gelijke kansen binnen de Partij.  

Sterke ego’s mogen er zijn maar het mag niet draaien om de ego’s die iemand van de Partijcoryfeeën 
kent om zonder meer een mandaat te bekomen.

Correct en volledig ledenbestand in beveiligde database
We kennen niet echt al onze Leden. Dit is een handicap voor campagnes rond Ledenretentie, om 
te kunnen netwerken onder elkaar, om expertise te vinden binnen de partij bij het uitwerken van 
standpunten rond maatschappelijk thema’s, maar ook om campagnes rond Ledenwerving te doen.

Absolute prioriteit bestaat er dan ook in om het Ledenbestand 100% op orde te krijgen en zoveel 
als mogelijk te digitaliseren. Meer dan 90% van de bevolking heeft toegang tot internet. Het is dan 
ook perfect mogelijk dat de Leden aan de hand van identificatie met ID-kaart/kaartlezer of Itsme 
hun identiteit bevestigen en als zij/hij het wensen - met uitdrukkelijke toestemming én respect 
voor GDPR – hun profiel verrijken met andere operationeel nuttige informatie. Om misbruiken 
te voorkomen en zekerheid te hebben omtrent de correctheid van het lidmaatschap worden alle 
jaarlijkse lidgelden enkel elektronisch betaald op dezelfde centrale bankrekening van Open Vld.

Als gradaties bij de registratie voor opname in het bestand kan gekozen worden uit 
volgende opties:

Optie 1: BASIS
Enkel de NAL-gegevens (i.e. Naam, adres, locatie), geboorte –datum, -plaats en land worden 
meegedeeld. Het lid kiest zelf zijn Lokale Afdeling uit listbox met het overeenstemmend lidgeld of 
sluit Centraal aan. Het wordt aangemoedigd om ook opgave te doen van persoonlijk Email adres en 
telecomgegevens. De Centrale diensten én het lokale Partijbestuur hebben via beveiligde log-in en 
te volgen procedure toegang tot de persoonsgegevens van het Lid.

Optie 2: BASIS PLUS
Idem als Optie 1 maar het Lid kan expliciet bijkomende toelating geven:
a) voor de registratie van extra gegevens zoals beroep, opleiding, expertisegebied, interessegebied 
rond beleidthema’s, website van haar/zijn beroepsactiviteiten;
b) om uitgenodigd te worden op initiatieven in functie van bepaalde voorbereidende werkzaamheden 



door werkgroepen rond beleidthema’s, partijwerking, ledenwerving, ….;
c) om deel te nemen aan enquêtes/bevragingen over moties, standpunten rond parlementaire 
werkzaamheden, etc… al dan niet voor alle enquêtes of selectief in functie van de persoonlijk eerder 
opgegeven interesses.

Optie 3: ALL IN
Basis Plus én bijkomend de mogelijkheid om andere Open Vld leden de toelating te geven de  gegevens 
te consulteren via zoekfunctie (bijvoorbeeld voor B2B aangelegenheden).

Op die manier krijgen de Leden die het wensen volledige inspraak. Intern overleg, partijstandpunten, 
congressen en zo veel meer kunnen zo efficiënter worden voorbereid, afgetoetst en georganiseerd.
Met de 3e optie kan zelfs “Koop zoveel mogelijk Lokaal én Liberaal” gepromoot worden. 

Politici moeten “idealen en visie” uitstralen in hun beleid, beschikken over “dossierkennis, kunde 
en ernst”, maar moeten ook stevig de vinger aan de pols houden van hun achterban en bescheiden 
genoeg zijn om te beseffen dat ze ook niet alles kunnen weten. Laat ons eerst en vooral weten bij wie 
en voor wat wij in de eerste plaats bij de eigen Leden terecht kunnen.

2. Ledenwerving

Zoals bij andere traditionele partijen staat ook het liberale gedachtengoed onder toenemende druk 
met verlies aan kiezers tot gevolg. In deze “TRUMP-tijden” met “Fake-news” verspreid via “social 
media” is het al te vaak “populisme” troef in plaats van correcte, begrijpbare analyses te geven en 
haalbare voorstellen te bepleiten.

Wanneer een partij kiezers verliest gaat de partij meestal in gesprek met het eigen verleden. De partij 
grijpt terug naar de kernwaarden waaruit ze is ontstaan. Daar is op zich niets mis mee, maar het is 
wel onvoldoende!  Het blijft toch opletten om vanuit het eigen identiteitsdenken geen versimpeld 
standpunt te formuleren met verlies van nuance en te weinig gericht op het gewijzigde speelveld. 
Niet alle recepten uit het verleden zijn vandaag inzetbaar. 

Een partij onder druk kan eigenlijk twee dingen doen: 
• proberen meer kiezers te werven die op je traditionele achterban lijken (denk aan: we halen 

kiezers terug van de N-VA), of 
• proberen te verbreden en met liberale principes stemmers en leden overtuigen die 

niet eerder op ons stemden. Actuele problemen linken aan een goede liberale oplossing die 
gedragen wordt door een breed publiek (bv. Flexi Job voor iedereen die wil werken / voor elke 
ondernemer die extra werk op een soepele manier wil opvangen).

Zeker met het oog op ledenwerving zullen strategische afwegingen moeten worden 
gemaakt naar de BURGERS die wij willen bereiken. VANDAAG moeten wij Open Vld 
als een partij in crisis zien. In crisistijd moeten alle opties open blijven.  Een wit blad, 
een architect(enteam) en een tekentafel moeten een ontwerp opleveren dat toelaat 
het liberaal gedachtengoed en Open VLD actueel en relevant te laten blijven!

Om verandering te bewerkstellingen is het van belang dat we eerlijk zijn met elkaar en durven te 
zeggen waarop het staat. Juist daarom is het belangrijk dat een Voorzitter zich tevens kan informeren 
bij de leden die voor hun carrière niet afhankelijk zijn van gevestigde politici.

De maatschappij is grondig veranderd. De start van de CORONA-crisis is de aanzet tot verdere 
veranderingen. 

Om het populisme te fnuiken moeten we veel meer rekening houden met burgerinspraak en de 



burger ook veel meer betrekken. Samen moet een beleid, een visie ontwikkeld worden. Waar willen 
we samen naartoe en volgens welke stappenplan? Veel te veel gaan de politici uit van hun 
eigen gelijk of pretenderen ze dat zij alleen de beslissingen kunnen nemen. Maar als het te delicaat 
wordt, dan verschuilen ze zich achter de experten om geen lastige keuzes te moeten maken. Onze 
maatschappij en onze partij telt veel mondige en verantwoordelijke mensen. Hen niet betrekken is 
een zonde.

Om te groeien zal Open Vld haar vele lokale afdelingen zeer hard nodig hebben voor 
ledenwerving. Om te weten welke liberale verenigingen, waar, wat doen, wie de leden en hoe 
ze te bereiken zijn heeft vandaag veel weg van “mission impossible”.  Een centrale databank 
met alle Liberale Verenigingen, leden en bestuursleden met hun contactgegevens is 
noodzakelijk en dus urgent.

Op de website van Open Vld worden onder de veelzeggende titel “Onze mensen” alleen de Voorzitter, 
de Ministers en de parlementairen vermeld. Elke link naar Burgemeesters en lokale mandatarissen, 
laat staan naar de liberale verenigingen, de Voorzitter en de leden ervan ontbreekt.
Er is ook geen link naar het Liberaal Vlaams Verbond evenals de Jongeren-, Vrouwen- en Senioren-
verenigingen, laat staan de Regionale of Lokale afdelingen.

Ook al gaat het bij de lokale afdelingen veel concreter over hoe het is, toch mag het belang van 
de nationale politiek op het lokale niveau niet onderschat worden. Het is dan ook nodig om 
centraal de lokale verenigingen en gemeenten veel meer te ondersteunen om het 
liberale gedachtengoed en de Open Vld beleidsplannen op het voorplan te krijgen. Dit 
kan ook door lokale succesvolle projecten en initiatieven in de kijker te plaatsen en ze actief met 
elkaar te delen.

Een te oppervlakkige marketing en enkele goed gemikte quotes, net voor het verkiezingsmoment, 
zullen niet langer volstaan. De resultaten van gisteren zullen niet langer een voorbode zijn voor 
voortzetting van minstens hetzelfde morgen. Wie de burger, kiezer, niet tijdig en planmatig engageert 
en enthousiasmeert tot een gezamenlijk project zal genadeloos in de steek worden gelaten.

Er moet op een georganiseerde manier werk gemaakt worden om samen met 
geëngageerde Leden rond “Senioren-werking”, “Jongeren-werking” en “Liberale 
én Ondernemende Vrouwen” wervende initiatieven te ontplooien. Dit kan in de eerste 
plaats best via gerichte en passende events gebeuren waarbij onze Liberale leden de gelegenheid 
krijgen ook hun vrienden, buren, kennissen en sympathisanten warm te maken voor het Liberale 
gedachtengoed en de Liberale oplossingen voor de maatschappelijke problemen.

Open Vld zou een trekkersrol moeten vervullen en initiatieven ontwikkelen om politieke 
participatie van de burgers te stimuleren.  Noem het sympathisanten welke niet persé lid 
hoeven te zijn van Open Vld om ook specifiek deel te nemen aan het debat en hiertoe vaardigheden 
ontwikkelen. Dit is een belangrijke kweekvijver voor toekomstige leden maar ook voor mensen die 
lid worden van een partij een te grote stap vinden. Meer burgers dan we denken willen leren over 
politiek maar dan in een meer “neutrale” setting waarbij ook niet politiek gekleurde informatie, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een lezing door een expert aangereikt wordt.  Dit kan zowel sociale, 
maatschappelijke of bedrijfsgerelateerde onderwerpen betreffen. 

Hoe dan ook de inventaris moet gemaakt worden. De lokale organisaties dienen voor hun 
ledenwerving vanuit de centrale diensten actief ondersteund te worden. Ook via opleiding rond het 
bepalen van doelgroepen, het formuleren van passende boodschappen en speerpunten, de passende 
communicatie-strategie, de implementatie van actieplannen, de opvolging/bijsturing ervan en de 
ervaringsuitwisseling.



3. Debatpartij en partijwerking

Gezien de vele maatschappelijke uitdagingen is een actieve betrokkenheid van de leden een absolute 
voorwaarde om véél meer democratische besluitvorming binnen de partij te brengen.

De “steen der wijzen” is ook door ons nog niet gevonden. Dit neemt niet weg dat we toch eerst zoveel 
mogelijk informatie moeten ter beschikking stellen van onze leden en afdelingen om na debat en 
discussie tot coherente beslissingen te komen. Hierbij wordt beroep gedaan op eigen experten Open 
Vld leden maar tevens op externe experten/academici.

De informatie, het beslissingsproces en de voorstellen moeten voor elk lid toegankelijk zijn, inclusief 
een korte samenvatting waardoor elk lid er in slaagt om in eenvoudige bewoordingen het uiteindelijk 
weerhouden partijstandpunt maar ook elke gestemde motie in het parlement uit te leggen.

Er zullen uiteraard nog afwijkende meningen zijn. Elk lid heeft ook het recht om over een bepaald 
thema een andere visie te hebben. Alleen moeten wij met ons allen de afspraak kunnen maken dat in 
dit geval het lid wanneer die afwijkende mening wordt geuit het lid ook fair aangeeft in persoonlijke 
naam te spreken.

Wie aantreedt als nieuwe Voorzitter zal niet onmiddellijk de ganse Partijwerking over boord kunnen 
gooien. Wel moet een veranderingstraject ingezet worden en dienen hiertoe voorstellen geformuleerd 
die ook voorgelegd worden aan het Ledencongres.

Lokale Afdelingen en Liberale Organisaties

Hoe dan ook blijven alle Voorzitters van de Lokale en Regio-afdelingen, maar ook de Voorzitters 
Jong Vld en andere Liberale afdelingen (hierna de Voorzitters), van groot belang voor de lokale 
verankering, de ledenwerving en als kweekvijver voor nieuw talent. 

Alle Voorzitters van alle afdelingen moeten de plaatselijke antennes zijn van de 
Nationale Voorzitter die zich ook zo organiseert om minstens de helft van zijn 
tijdsbesteding ter plaatse te gaan.

De Nationale Voorzitter moet overal even visibel zijn wat kan door een optimale spreiding van 
overlegmomenten in de verschillende provincies waarbij naargelang de agenda en de thema’s, 
transparant en tijdig op voorhand aangekondigd (inclusief aandacht voor avondvergaderingen), alle 
betrokkenen aanwezig kunnen zijn.

Het zijn de Leden zelf die de thema’s die belangrijk zijn op de agenda zullen plaatsen en verdere 
informatie zullen aanreiken aan de respectievelijke Voorzitters. Op die manier wordt elk geëngageerd 
én actief lid een beleidsmedewerker van de Partij.

Studiedienst en provinciale medewerkers

De studiedienst van de Partij moet zich voldoende autonoom kunnen opstellen. Dit geeft haar 
de ruimte om kritisch het beleid van de Partij te observeren/analyseren, voorstellen te doen en waar 
noodzakelijk externen bij voorstellen rond beleidsontwikkeling te betrekken. Deze experten zijn niet 
persé partijlid.

Ze beheren ook de databanken zodat ze de Nationale Voorzitters en parlementairen kunnen adviseren 
over wie ze best kunnen consulteren en betrekken als klankbord of voor advies rond bepaalde thema’s 
die in commissies of de parlementen behandeld worden.



De studiedienst zorgt ook voor opmaak van boordtabellen en managementinformatie. 
Vragen en doorlooptijden van antwoorden worden consequent bijgehouden en waar nodig wordt 
bijgestuurd. Het kan niet langer dat bepaalde vragen onbeantwoord op kabinetten blijven liggen 
waardoor het lokale lid in het ongewisse blijft en zich moet beklagen.

Onze provinciale medewerkers zijn de stafmedewerkers van de Studiedienst, assisteren 
en adviseren voor Marketinginitiatieven en ondersteunen voluit alle liberale afdelingen. Ze 
bewaken ook het correcte beheer van het Ledenbestand welke steeds up to date moet zijn. Provinciale 
medewerkers bewaken ook de doorlooptijden van antwoord bij vragen en zijn Kwaliteitsmanager 
voor hun Provincie want waar operationeel van belang zal de kwaliteit worden gemeten en 
gerapporteerd.

Partijbestuur

Het Partijbestuur moet compleet worden herdacht en de afspiegeling zijn van onze Leden. Een 
realistisch aantal moet worden vastgelegd maar allesinds zouden Senioren, Vrouwen en ook 
de Jongeren elk minstens één kandidaat per provincie moeten kunnen doen zetelen. 
Tevens zou één zetel voorbehouden moeten worden voor één van de Regio-Voorzitters uit elke 
provincie. 

De controle op de correcte implementatie van de partijlijn conform met de besluiten van het 
Partijcongres, de controle op het correcte democratisch verloop van de samenstelling van de 
verkiezingslijsten (waarbij elk Lid de kans moet krijgen te kandidateren voor een plaats op de lijst), 
de controle op het werkingsbudget en de jaarrekening dient exclusief door de vertegenwoordigers 
van de Open Vld leden te gebeuren.

De Leden van het Partijbestuur moeten dan ook allemaal Open Vld leden zijn zonder 
politiek mandaat. Om een maximale objectiviteit en onafhankelijkheid te waarborgen moeten 
alle interne mandaten binnen het Partijbestuur (secretaris, penningmeester, ….) verplicht gegund 
worden onder de verkozen Leden van het Partijbestuur. Het komt de Voorzitter ook niet toe zelf 
een ondervoorzitter aan te duiden. De volledige bevoegdheid hiervoor moet liggen bij het voltallige 
Partijbestuur.

Ministers, parlementairen, mandatarissen kunnen naar gelang de agenda uitgenodigd worden op de 
vergadering voor specifieke punten die tot hun beleidsdomein behoren en/of waaromtrent advies 
noodzakelijk is. Noch de Voorzitter, Ministers, parlementairen, mandatarissen die een 
uitvoerend mandaat hebben, mogen logischer wijze stemrecht hebben.

Het Partijbestuur moet in alle onafhankelijkheid kunnen beslissen. Op vraag van de meerderheid 
van de leden moet het mogelijk zijn een geheime stemming te organiseren. 

Om het belang van de lokale afdelingen te onderlijnen gaan de vergaderingen volgens 
beurtrolsysteem periodiek provinciaal door. De dagen en tijdstippen dienen pragmatisch 
ingevuld waardoor de Leden van het Partijbestuur in de mogelijkheid zijn effectief voorbereid deel 
te nemen.

Een lokale verankering en visibiliteit is essentieel. Als hierdoor de groep te groot zou worden kunnen 
alternatieven uitgewerkt worden waarbij bijvoorbeeld de Provinciaal Verkozen vertegenwoordigers 
van Jongeren, Senioren en Vrouwen zetelen indien het Partijbestuur vergadert in de eigen Provincie. 
Vergadert het Partijbestuur centraal dan beslissen de verkozen Jongeren, Senioren en Vrouwen zelf 
wie ze afvaardigen.

Ter herinnering: Stefaan zal als Voorzitter het debat omtrent Partijwerking faciliteren met zijn 



voorstellen en suggesties. Uiteindelijk zijn het de Leden zelf die over de nieuwe Partijwerking de 
nieuwe Blauwdruk zullen beslissen. 

Stefaan Nuytten 
Kandidaat Voorzitter Open-VLD
www.nuytten.be 
stefaan@nuytten.be

 


