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Notulen voorjaarscongres 2019 
10 & 11 mei 2019 – Communicatiemuseum, Den Haag. 
 

1. Welkomstwoorden door dagvoorzitter Hans van den Heuvel 
Hans van den Heuvel stelt zichzelf voor en heet ons allen welkom op het voorjaarscongres.  
 

2. Huishoudelijke mededelingen 
Tom Scheepstra: morgen is pas het afscheid, maar eerst namens kapitein en 
bemanning, heet ik u van harte welkom aan boord van de Schipper IV. De vaartijd 
vanavond bedraagt ongeveer 3,5 uur, meegebrachte drink- en etenswaren zijn hier niet 
toegestaan. En blijf zoveel mogelijk op je plaats zitten, wil je weg dan hebben we een 
zaal bij binnenkomst. Dan de serieuze mededelingen. Wanneer je naar de microfoon 
gaat, noem vooral je naam. Er wordt niet live genotuleerd, dat wordt allemaal later 
gedaan. Is er geen naam en ook geen afdeling, dan komt er een vraagteken voor. Het 
feest, wees daar echt om 00:00 uur. Of iets daarvoor, anders wordt het moeilijk om 
binnen te komen. Morgen beginnen we hier weer om 09:30 precies. Wees op tijd, 
anders mis je misschien wel belangrijke stemmingen. Uitchecken in de hotels is uiterlijk 
10:00 uur. Het ontbijt vindt niet hier, maar in een van de drie hotels plaats. We gaan 
morgen digitaal stemmen, de code staat op je kaartje. Uitleg daarover vindt morgen 
plaats. En tenslotte, we hebben een actie van WNL. De kaart zit in de tasjes. Je kan lid 
worden voor 5,72 euro per jaar, je krijgt dan twee consumptie muntjes ter waarde van 
ongeveer 6 euro, dus je maakt al meteen winst. Het mooie is dat het CDJA voor ieder 
nieuw lid 30 euro krijgt van WNL. Dus dat is een goede actie. 
Hans van den Heuvel: ik dank Tom Scheepstra en bijna tell-sell presentator. 
Tom Scheepstra: van alle markten thuis. 
Hans van den Heuvel: dankjewel Tom, en dat was gelijk het reclameblok. Hebben we 
dat ook weer gehad.  
Er volgt een intermezzo over het interview van voorzitter Lotte Schipper in het Parool. 
Hans van den Heuvel: een app, ik geef graag het woord aan ons hoofd-website, Klaas 
Valkering. 
Klaas Valkering: ja, want stemmen gaan we morgen doen, en om dat nog wat 
makkelijker te maken online. Maar ook straks wanneer jullie mee kunnen stemmen over 
resoluties en mee kunnen praten over de koers van de partij of heel makkelijk 
lidmaatschapsgegevens willen wijzigen of zien welke activiteiten er zijn, hebben wij 
sinds nu een CDJApp. Die kun je vinden in de Apple store of in die van Google. Via die 
app kan je morgen stemmen. Lukt het je niet om de app te downloaden dan is Hans er 
om je te helpen. Lukt het ook Hans niet, dan kijken wij ernaar. En stemmen is ook 
mogelijk zonder de app, maar het gaat wel een stuk makkelijker.  
Hans van den Heuvel: haal je mobiele telefoon allemaal tevoorschijn. Mevrouw, u heeft 
een vraag, maar dan moet je wel naar de microfoon lopen. Dat is de officiële 
procedure. Wat is uw naam? 
Esther Francke: wat is mijn lidnummer of waar vind ik dat? 
Klaas Valkering: weet jij jouw lidnummer niet? 
Hans van den Heuvel: dat zou ik ook echt niet weten. Moet je dat namelijk invoeren?  
Klaas Valkering: we kunnen iedereen helpen aan zijn of haar lidnummer. Daarvoor moet 
je straks even bij mij langs lopen.  
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Hans van den Heuvel: dus voor degenen die hun lidnummer niet uit hun hoofd weten, 
en dat zal de hele zaal zijn, die kunnen langs Klaas voor een lidmaatschapsnummer. 
Klaas weet dat van iedereen uit zijn hoofd.  
 

3. Opening van de ALV en het instellen van de stemcommissie 
Hans van den Heuvel: ik weet niet zeker of ik het goed voorlees maar de 
stemcommissie bestaat uit: Joost Langhout, Marieke Pronk en Daniël Francke. Ze zitten 
ook nog eens bij elkaar. Hadden wij niet zo gepland. Wat gaan jullie doen, af en toe 
wordt er gestemd. Jullie worden dan door mij naar voren gevraagd en met mij 
meetellen hoe de stemverhouding is. Handig als het in blokken gebeurt. Marieke is de 
voorzitter. 
 

4. Vaststellen van de agenda van de ALV 
Hans van den Heuvel: beste mensen, even de agenda. Jullie hebben die in de 
congresbundel gezien, digitaal wat heel milieuvriendelijk is. Is iemand het oneens met 
de agenda? Of wil iemand er iets aan toevoegen? Dan kun je je nu melden, zo niet dan 
gaan we ons eraan houden.  
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Overdenking door Cees van der Laan, hoofdredacteur van dagblad Trouw 
 

6. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

Hans van den Heuvel: dan gaan we verder met onze dagorde van dit moment. We zijn 
toe aan de vraag of er mededelingen of ingekomen stukken zijn. Zijn deze er? Heeft 
niemand iets te melden? 
Jos van Ginneken: als ik dan toch aangemoedigd word om iets te zeggen. Tussen dit 
congres en het vorige congres heeft mijn gemeenteraadsfractie besloten dat ik 
fractievoorzitter mocht worden en los van dat ik dat mede wil delen, wil ik jullie daar 
allemaal heel erg voor bedanken omdat het CDJA een van de plekken is waar ik altijd 
heb kunnen oefenen met politiek, oefenen met debatteren, oefenen met het oneens 
zijn met mensen, ruzie maken en het dan weer bijleggen. Dat zijn allemaal talenten die 
ik ook als fractievoorzitter heel hard nodig heb, dus daar wil ik jullie erg voor bedanken. 
Hans van den Heuvel: mooi, dankjewel! Zijn er dan nog ingekomen stukken? Ook niet, 
spannende agenda dit. 
 

7. Vaststellen van de notulen van het najaarscongres van 23 en 24 november in 
Amersfoort. 

 
Hans van den Heuvel: dan gaan wij verder met het volgende punt op de agenda. Het 
vaststellen van de notulen. Iedereen heeft hem de avond van tevoren doorgespit. Rode 
aantekeningen gemaakt, uitroeptekens geplaatst, d’s en t’s er uitgehaald: echt een 
enorm commitment. En dan komt Jos als enige naar de microfoon. 
Jos van Ginneken: er zijn dingen waar ik altijd tijd voor blijf vrijmaken. In de vorige 
notulen had ik er best wel een probleem mee omdat mijn vrouw daar werd aangeduid 
als Amber Bindels in plaats van Amber van Ginneken. Inmiddels is er een meneer 
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Bindels in de notulen bijgekomen die toevallig wel mijn voornaam heeft. Ik zou daar het 
verantwoordelijk bestuurslid even voor op het podium willen hebben. 
Hans van den Heuvel: leuk! Het lynchen van een bestuurslid. Het heeft allemaal te 
maken met emancipatie en daar staan wij heel erg voor.  
Tom Scheepstra: nu kan ik heel makkelijk zeggen, dit was Monica.  
Hans van den Heuvel: je bent al aan het oefenen met het opnemen van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Dat was de vorige minister. 
Tom Scheepstra: ik stop he. Maar heb je een concrete wijziging?   
Jos van Ginneken: nouja goed. 
Hans van den Heuvel: ja, die willen we horen. 
Jos van Ginneken: ik zou graag mijn eigen achternaam weer terug willen hebben als dat 
mag. 
Hans van den Heuvel: daar wil ik een stemming over. 
Tom Scheepstra: nee, daar gaan we geen stemming over doen.  
 
Omdat er ingelopen wordt op de tijdsplanning wordt er besloten om voor de collegetour 
met Ed Nijpels een resolutie te behandelen. 
 
12. Resolutie: Bouwen aan jeugdzorg die we door willen geven 
 
Hans van den Heuvel: over hoe we het gaan doen. Indieners van een resolutie krijgen 
een minuut de tijd. Ik ga daar een beetje op letten, maar ga je wel de ruimte geven om 
je input te vertellen. Nadat de input geweest is, krijgt u de kans om naar de microfoon 
te gaan. Dan moet u naar de microfoon gaan, want daarna sluit ik hem ook weer. Zodat 
de rijen niet iedere keer weer langer worden, want dat is nooit zo prettig. In 10, 20, 30 
seconden moet u dan vertellen wat u op uw lever heeft. Daarna mag de indiener er op 
reageren. Als er echt behoefte is aan een tweede termijn kan dat daarna.  
Lars van Schooten: bedankt, klein beetje onverwachts maar we gaan het gewoon doen. 
Beste congresleden, vandaag en morgen komen we bijeen om gezamenlijk te spreken 
over de normen en waarden die we hoog in het vaandel hebben staan. Ten tijde van 
schrijven dacht ik dat we over een minuutje al in de feesthal stonden. Maar dat maakt 
niet uit. En dan proosten we op van alles en nog wat. En terwijl wij staan te proosten 
op van alles en nog wat, zijn er ook genoeg jongeren in Nederland die de avond heel 
anders tegemoet gaan. Donker en alleen. Moedeloos en onzeker. Bovenal niet wetend 
hoe het verder moet. Deze jongeren verdienen hulp, hulp die zij helaas al te vaak nog 
niet op tijd krijgen. In 2015 is er gekozen om te bezuinigen op de volgende generatie. 
Een generatie die het al moeilijk genoeg gaat krijgen met de ontwikkelingen die de 
samenleving tegemoet gaat. Enkele van deze jongeren gaan deze ontwikkelingen niet 
meemaken. Deze jongeren bevinden zich in een dermate situatie, zonder ook maar het 
gevoel te hebben op enig herstel of een toekomst. Te vaak moeten ouders en geliefden 
afscheid nemen van deze jongeren. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Hier 
en nu. Met het aannemen van deze resolutie kunnen we een kleine stap zetten op een 
weg voor een toekomst voor deze jongeren. Dat deze situatie tot het verleden behoort.  
Robert Klaassen: ik zal het kort houden, drie vragen. 1) In overwegende dat 6 zeg je dat 
het Deense zorgmodel effectief is gebleken, waar blijkt dat dan uit? 2) In spreekt uit dat 
2 heb je het over dat zowel het CDJA als het CDA verantwoordelijkheid moet nemen 
enzovoort, heb je ook gekeken naar wat het CDA daarin al doet, bijvoorbeeld ons 
actieve kamerlid Renée Peters? 3) Bij spreekt uit dat 3: hoe staat dat nou in verhouding 
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met de investering die het kabinet aankondigt te willen doen, in totaal 920 miljoen? Is 
deze spreekt uit dat nog relevant? 
Mark van de Fliert: Lars, ten eerste een groot compliment. Ik ben erg blij dat je een 
eerste resolutie schrijft en dat deze zo inhoudelijk is en zo goed in elkaar steekt wat mij 
betreft. Daarbij gelijk de opmerking te hebben gemaakt dat deze hervormingen door 
VVD en PvdA zijn gedaan zonder een idee erachter, maar enkel bezuinigen. Mijn punt 
is heel concreet. In spreekt uit dat 3 toevoegen om expliciet te zeggen ‘duurzame 
structurele hervormingen niet ten koste moeten gaan van de subsidiariteit’. Dat het 
heel erg goed is dat gemeentes bij de jeugdzorg zitten, maar dat ze wel genoeg geld 
moeten krijgen. 
Jos van Ginneken: een resolutie uit het hart gegrepen, dank. Als gemeenteraadslid zie ik 
bijna dagelijks voorbijkomen wat de desastreuze gevolgen zijn van de bezuiniging op de 
WMO en jeugdzorg. Daarvoor dus steun. Mark vraagt aandacht voor subsidiariteit. Wat 
je toe zou kunnen voegen is dat keuzevrijheid niet ingeperkt mag worden door de 
nieuwe hervormingen. 
Simon Dijk: ik wil jullie meenemen naar een praktijkvoorbeeld. Ik ben zelf militair en ben 
mijzelf aan het omscholen naar de maatschappelijke zorg. Daarom voel ik mij verplicht 
om hier wat over te zeggen. Ik werk met deze doelgroep. En wat je nu vooral heel erg 
ziet is dat gemeentes werken met indicaties. Dat wil zeggen, jongeren worden getest 
door de gemeente om te kijken of zij wel, laten we het zo zeggen, ‘slecht genoeg zijn’ 
om de zorg te krijgen. Voorheen werd dat gedaan door capabele mensen, maar nu 
wordt het gedaan door dezelfde persoon die ook de paspoorten controleert. Daarom 
wil ik mijn steun betuigen dat het een serieus probleem is. 
Reinder van Meijeren: ik heb in overleg met Tom en Lars een aantal amendementen die 
ik niet allemaal ga voorlezen, want dat kost te veel tijd. Die zijn allemaal al 
overgenomen. Tom heeft ze al, de boodschap heeft Lars al verkondigd. Inhoud wordt 
aangescherpt. 
 
Aanscherpingen van de resolutie zodat de geest van de resolutie nog beter tot zijn 
recht komt. Amendement 1: 
Overwegende dat: 
5. Aanscherping: “en de beoogde efficiëntie……. uitgebleven is” aanscherpen naar: “en 

de beoogde efficiëntievoordelen, en de daarbij behorende kostendalingen, voor wat 

betreft de jeugdhulp, zijn uitgebleven.” 

6. Deze zin aanpassen naar: “Het Deense zorgmodel interessante aanknopingspunten 

lijkt te bieden voor de inrichting van de jeugdzorg in Nederland.” 

 
Spreekt uit dat: 
2. Er staat dat het we iets gaan uitspreken namens het CDA, maar dat kan niet. We 

kunnen onze moederpartij wel oproepen tot iets. Daarom aanpassen naar: “Het CDJA 

zijn verantwoordelijkheid wil nemen en zich in zal spannen om de wachtlijsten in de 

jeugdzorg zo veel mogelijk te beperken. We roepen bovendien onze moederpartij op 

dit ook te doen.” 
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3. Aanscherpen: de woorden “met de WMO” om het wat duidelijker te maken 

aanpassen naar: “met de decentralisaties van de verschillende zorgtaken, met name 

de taken rondom de jeugdhulp” 

 
Inhoudelijke toevoeging. Amendement 2: 
Overwegende dat: 
7. Bezuinigen en sturen op de financiën in de jeugdzorg maar beperkt mogelijk is. Een 

belangrijk deel van de kosten komt voort uit het gedwongen kader: door de rechter 

opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en de zorg die daarmee samenhangt. 

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk om in deze zorg te voorzien. Sturen op 

financiën gebeurt dan ook vaak op de jeugdzorg in het vrijwillig kader, terwijl veel 

gemeenten dat inmiddels goed georganiseerd hebben. Daarmee ontstaat het risico 

dat er onnodige en averechts werkende financiële druk komt te staan op goed 

geregelde zorg. 

8. Eventuele verbetering van de jeugdhulp, ook financieel gezien, met name te 

verwachten is van het adresseren van specifieke ontwikkelingen in de samenleving. 

Bij jeugdigen in de jeugdhulp is vaak sprake van problematiek met meerdere factoren 

en in een belangrijk deel hiervan spelen schulden of relatie- of 

echtscheidingsproblematiek een rol. Bovendien is er nog weinig aandacht voor het 

oprukken van het aantal zorgaanbieders in de jeugdhulp. 

 
Spreekt uit dat: 
5. Het CDJA de gemeenten, de Rijksoverheid en de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport oproept studie te maken van, met een visie te komen op, en 

uitvoering te geven aan die visie op, specifieke ontwikkelingen in de samenleving met 

betrekking tot de jeugdhulp, tenminste de schuldenproblematiek, relatie- en 

echtscheidingsproblematiek en de toename van het aantal zorgaanbieders in de 

jeugdhulp. 

 
Hans van den Heuvel: Lars, dan aan jou om kort te reageren op de vragen voordat we 
overgaan tot stemming.  
Lars van Schooten: eerst de vraag over het Deense model. Denemarken heeft in 2008 
een soortgelijke transitie doorgemaakt maar hebben de eerste vijf jaar extra 
geïnvesteerd en daarna afbouwen. Nederland ging direct afbouwen. Over de vraag of 
we hebben gekeken naar wat er al gebeurt. Ik ben op de hoogte wat de heer Peters 
doet en dat lijken me ook hele goede zaken. Maar als Peters weg is, wie gaat het dan 
doen? Dan is dit misschien een mooi houvast De derde vraag was over de 
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investeringen, of het overbodig is. Ik denk het niet. Ik moet de investeringen eerst nog 
maar eens zien. Daarnaast is de vraag hoe dat geld geïnvesteerd gaat worden. Worden 
problemen kortstondig verholpen of wordt er structureel hervormd? Ook was er nog 
een vraag dat het niet ten koste moet gaan van de subsidiariteit. Daar sta ik volledig 
achter en neem ik over. Amendementen van de werkgroep waren kleine aanvullingen, 
aanscherpingen.   
Hans van den Heuvel: is er behoefte aan een tweede termijn? Niet aan de orde, dan 
naar de stemming.  
 
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen. 
 
8. Jaarverslag 2018 
 
Jorden van der Haas: Op pagina 14 van het verslag zie ik staan punt 3.4 overige taken. 
Dat gaat dan om taken die Klaas heeft verricht. ‘Daarnaast zijn in 2018 diverse knopen 
aan bloesjes genaaid, tassen vastgehouden en bekers thee gehaald’. Dat is natuurlijk 
heel interessant, maar de vraag is eigenlijk: kan dat ook gespecificeerd worden? 
Hoeveel bloesjes dat dan zijn en of dat ook in het takenpakket van het bestuurslid 
Communicatie hoort.  
Klaas Valkering: ik denk dat dat toch wel de meest relevante vraag van de avond is. Dus 
Jorden, dank! Knoopjes aangenaaid, vorig jaar waren dat er 3. Tasjes vastgehouden 
oneindig veel, bloesjes gestreken een gelijk aantal, koppen thee gehaald oneindig veel, 
eitjes gebakken heeft Job bijgehouden. Valt het binnen het standaard takenpakket? 
volgens Lotte wel.  
Sven Ebben: In hoofdstuk 2.5 staat internetcommunicatie en Interruptie, maar ik denk 
dat dat interne communicatie en Interruptie moet zijn.  
Klaas Valkering: de Interruptie staat tegenwoordig op internet. 
Sven Ebben: daaronder staat ‘onder interne communicatie vallen’.  
Klaas Valkering: we gaan daarnaar kijken, we nemen het mee.  
 
Het jaarverslag 2018 wordt per acclamatie aangenomen. 
 
9. Financieel jaarverslag 2018 
 
Hans van den Heuvel: zijn hier vragen over of opmerkingen over te maken? 
Nee? 
Marc Dorst: een laatste woord, dat gaat over de accountantscontrole. De 
auditcommissie heeft het financieel jaarverslag ook goedgekeurd, met de opmerking 
erbij, dat dat zo is mits de accountant het ook goedkeurt en dat gebeurt waarschijnlijk 
volgende week. 
 
Het financieel jaarverslag 2018 wordt per acclamatie aangenomen.  
 
10. CDJA Raad 
 
Harmen Krul: bedankt dat ik hier mag spreken en dat nog op de vrijdagavond. Dat is 
voor ons de dubieuze eer als CDJA Raad om vaak op zaterdagochtend de spits af te 
bijten. Dan is de zaal wat leger en iedereen druk bezig met het herkauwen van de 
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kapsalon. Leuk om zo’n volle zaal te zien, die schijnt uit Rotterdam te komen. Goed, de 
CDJA Raad werd in het najaar herrezen verklaard door Hans, de wederopstanding, de 
297ste keer werd mij verteld. Zo vaak dat de katholieken er graag Sint voor willen 
plakken. Maar het blijft een CHU-bolwerk, gelukkig. Maar er is wel degelijk iets gebeurd 
in de Raad, want we hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een visiestuk. En 
ook op een nieuwe manier, en daar wil ik jullie toch wel iets over vertellen. In 
tegenstelling tot het roemruchte verleden van de Raad, is ervoor gekozen om samen 
met een werkgroep te werken. Gijs, digitale pionier en voorzitter van de werkgroep DI 
heeft samen met zijn club keihard gewerkt aan het visiestuk. En dat is ook de toekomst 
van de CDJA Raad. Niet langer met een club oud-bestuursleden op zaterdagmiddag 
aan de keukentafel een stuk schrijven maar samen met een werkgroep een thema 
pakken en intensief over een korte periode vaker dan werkgroep avonden bij elkaar 
komen om meer visie te vangen dan in een resolutie. Vanavond hebben we weer wat 
pareltjes op het programma staan, maar je kan er nu eenmaal minder in kwijt dan in een 
visiestuk. En het is mijn genoegen om jullie even mee te nemen in dat visiestuk dat jullie 
natuurlijk allemaal al lang gelezen hebben. Dat doe ik wat vrijer dan de indieners van de 
resoluties vanavond. Dat zijn uw eigen regels. Het CDJA Raadscongres heeft het 
visiestuk al vastgesteld. Dus ik kan wat vrijer spreken. Eerste uitspraak (van de 22): Het 
CDJA maant het CDA om binnen het kabinet te pleiten voor een algeheel verbod op 
Android telefoons, want iedereen weet dat Appleproducten beter zijn. En als 
tegenprestatie moet Apple ervoor zorgen dat iedere verkochte IPhone in Nederland 
standaard wordt uitgerust met het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus.  
 
Toch even serieus, want dit hebben we natuurlijk niet echt opgeschreven en ik ga ook 
niet elke uitspraak met jullie doornemen. Digitalisering is wel degelijk een belangrijk en 
actueel onderwerp. 85% van wat wij op een dag doen is afhankelijk of ondersteund 
door digitale technologie. Zoals ik hier nu sta, zoals jullie je hebben aangemeld voor het 
congres of gaan stemmen. Zoals jullie je belastingaangifte hebben gedaan voor 1 mei. 
En er rent nu niemand weg, dus dat is goed. Maar juist door die grote afhankelijkheid is 
er ook een rol voor de politiek en de overheid. En voor wie bekend is met de Piramide 
van Maslow zou kunnen stellen dat toegang tot de digitale wereld, het internet, een 
voorwaarde is geworden om mee te doen in de samenleving. Om te kunnen 
participeren in onze maatschappij. En dat zegt nogal wat. Als we het daarover eens 
kunnen worden, is de vervolgvraag: wat voor rol moet de overheid en politieke partijen 
daarin nemen? Ik wil jullie toch in twee inhoudelijke punten meenemen over dit thema. 
1) technologie zorgt ervoor dat mensen dichter bij elkaar kunnen komen. Het zorgt 
voor verbindingen die anders niet ontstaan. Het zorgt ervoor dat jeugdvrienden elkaar 
weer terugvinden. Dat ouderen dicht bij de beleveniswereld blijven van hun 
kleinkinderen en kinderen. Daarmee heeft technologie en digitale technologie een 
inclusief karakter. Maar in dat inclusieve karakter schuilt wel een paradox. Want hoe 
inclusief is het voor Stefan van 8 jaar dat hij wel 100 felicitaties op Facebook krijgt, 
maar niemand op zijn verjaardagsfeestje komt? Hoe inclusief is het voor Ans van 87, 
ook een voorbeeld, die haar thuiszorgmedewerker ingeruild zag worden voor een IPad 
en haar enige menselijke contact is nog het Facetime gesprekje om 10:00 uur ‘s 
ochtends met de Thuiszorg? Die op die manier weer meer mensen kan bedienen. Hoe 
inclusief is dat nog? Het brengt ons heel erg veel en technologie maakt steeds meer 
mogelijk. Maar wij als CDA moeten altijd op blijven komen voor kwetsbare groepen en 
het feit is nu eenmaal dat de kwetsbare groepen niet mee kunnen. Omdat ze niet 
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vaardig genoeg zijn, of simpelweg de financiële middelen niet hebben. En het is onze 
plicht om als overheid, als CDA maar zeker als CDJA om na te denken over dat soort 
maatschappelijke vraagstukken. Dat is essentieel. Dus ja, party en kapsalons klappen tot 
dat de zon opkomt, doen. Maar ook politics. Dat is één. 2) digitalisering heeft invloed 
op onze democratische rechtsorde. Tom, in het leger zeggen we dan full stop. Dat kun 
je nu alvast opschrijven. Dat is geen mening of een oordeel, maar een feit. Nu al zijn 
Amerikaanse bedrijven actief in Europa die met algoritmes verkiezingsuitslagen kunnen 
voorstellen tot 80 à 85% nauwkeurig. Hoe vaker wij te vinden zijn in dat digitale 
domein, hoe meer er over ons bekend is. Hoe meer er over jou als individu bekend is, 
hoe makkelijker het wordt voor deze bedrijven om jou persoonlijk aan te spreken. Om 
te projecteren de tijdlijn die je de hele dag en nacht door scrolt om precies te 
selecteren wat jij wilt zien en wat jouw interesses zijn. Inherent daaraan is dat het voor 
politieke partijen minder belangrijk wordt om zelf een ideaal, moraal of verhaal te 
hebben. Het is heel simpel. Ik koop een pakket bij zo’n bedrijf en zij regelen de 
verkiezingsuitslag voor jou.  
 
Dit is geen doemdenken, dit is de toekomst. En die toekomst, CDJA’ers, is van ons, van 
de jongeren. We kunnen niet wachten met het zoeken naar antwoorden op deze 
vragen totdat we die toekomst overhandigd krijgen. We moeten zelf deze vragen 
blijven stellen en daarom is het zo belangrijk, dat het Dagelijks Bestuur en de 
werkgroepen, maar zeker ook de CDJA Raad bestaat die deze vragen blijft stellen. We 
zijn dus een nieuwe weg ingeslagen en bij een nieuwe weg horen ook nieuwe mensen. 
We waren dan ook erg verheugd met het aantal sollicitanten. Meer dan soms de 
opkomst bij de bijeenkomsten. Alleen maar positief, en ik wens dan ook iedereen in de 
toekomst erg veel succes. Een heel fijn congres, een mooi feest en natuurlijk een 
lekkere, wat je dan ook maar mag nemen. Fijne avond.  
 
11. Pitches kandidaten Europees Parlement 
 
De twee kandidaten Robert de Wit en Jimmy Bastings stellen zich voor en beantwoorden 
enkele vragen uit de zaal. 
 
13. Resolutie: #Doeslief 
 
Maartje Stahlie: ter voorbereiding van de PS zijn wij natuurlijk langs geweest in Den 
Haag en we zijn ook langs geweest bij Kamerlid Maurits von Martels en hij had nog wel 
een tip. Als jullie een resolutie willen schrijven, schrijf er dan een over de 
fatsoensnormen in de Tweede Kamer. Dat is ook iets waar CDJA Overijssel zich zorgen 
over maakt. Deze resolutie ligt nu voor jullie. We kennen allemaal de voorbeelden van 
politici die in het debat elkaar aanvallen en beleefdheid en respect zijn in toenemende 
mate zaken die niet meer te zien zijn in het debat. Het CDJA Overijssel vindt dat onze 
volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld moeten geven. Zij zijn bij uitstek de 
personen die moeten laten zien dat respect en fatsoen altijd van belang zijn. Dat kan 
ook al bij ons persoonlijk beginnen als CDJA. Als CDJA staan wij toch als partij voor een 
debat met inhoud, waarbij we persoonlijke aanvallen achterwege laten. We willen 
waken voor de kwaliteit van het debat, zeker ook naar de toekomst toe. Wij zien deze 
resolutie als een signaal.  
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Roosmarijn Lindner: hartelijk dank voor het indienen van deze resolutie. We hebben als 
Gelderse werkgroepen deze resolutie even goed bekeken. Echt heel tof. En zoals je zelf 
ook al aandroeg, het CDJA, daar begint het eigenlijk. Wij vonden dat deze resolutie 
eigenlijk nog wel een mooie toevoeging kon hebben, door hem ook op het CDA te 
betrekken. Daarom willen wij graag een amendement voorstellen. Met een aantal 
puntjes die we toevoegen. Aan de overwegende dat wordt toegevoegd: ‘elk lid van een 
politieke partij een voorbeeldfunctie heeft namens die partij in zijn of haar omgeving’. 
Overwegende dat ‘een goed begin, begint bij jezelf’. En bij de spreekt uit dat 
toevoegen: ‘CDA leden zich ook houden aan fatsoensnormen en hier elkaar op kunnen 
aanspreken’.  
Robert Klaassen: dank ook voor deze resolutie. Een goed onderwerp om het hierover 
te hebben. Een echt CDA-punt. Los van dat ik het een mooi thema vind, heb ik wel een 
beetje de vraag: wat bereiken we nu concreet als we deze resolutie aannemen als 
CDJA? Het is heel mooi als wij, wat Roosmarijn ook zei, ons met elkaar houden aan 
fatsoensnormen. Maar hoe gaan wij als CDJA we moeten de voorzitter van de Tweede 
Kamer steunen. Volgens mij kan Arib dat prima zelf. In hoeverre draagt het bij aan haar 
pogingen om er al een beetje controle over te houden? 
Jasmijn Duenk: ik denk dat Robert een goede vraag stelt. En ik denk dat deze resolutie 
eigenlijk al niet nodig zou moeten zijn. Maar we zien gewoon dat het wel nodig is. Want 
fatsoen is gewoon al ver te zoeken en ik denk dat met een statement maken we een 
boodschap afgeven dat we erachter staan dat hier harder op gehandhaafd wordt. Dat 
fatsoen van alle tijden is en dat we dat moeten terugzien in onze 
volksvertegenwoordigers. En als ik heel kort mag reageren op Gelderland, vind ik het 
een heel mooi idee om hem breder te trekken want een goed voorbeeld begint ook 
gewoon bij ons zelf. Fatsoen moeten we allemaal voordoen, dus dat lijkt mij een mooi 
amendement.  
Nick Hendriks: Super goed. Alleen ik zou hem nog breder trekken. Trek hem ook naar 
gemeentes, waterschappen en provincies. Want daar zit ook, bij bijvoorbeeld de PVV, 
de grofheid. Bijvoorbeeld in Zaanstad. En ik zou ook zeggen, ook richting de Tweede 
Kamerfractie om Arib extra ondersteuning te geven. Door Denk of FvD wordt zij alleen 
maar onderuitgehaald, dus deze Tweede Kamer wordt alleen maar erger, erger en 
erger.  
Maartje Stahlie: naar aanleiding van het amendement van CDJA Gelderland van 
Roosmarijn: wij zijn het hier mee eens en willen het ook graag overnemen. Dan als 
antwoord op de vraag van de heer Klaassen. Wat is nu uiteindelijk ook het doel 
hiermee, wat willen we hiermee bereiken? Wij geloven dat het een signaal is dat breder 
gedragen moet worden vanuit de Tweede Kamer en de voorzitter van de Tweede 
Kamer. Ik denk dat het hierom ook gaat dat wij mogelijk met elkaar toekomstige politici 
zijn, en wat je ziet in de Tweede Kamer is dat deze toon in het debat mogelijk ook kan 
bijdragen aan een bepaalde angstcultuur. Natuurlijk gaat het om morele waarden. 
Natuurlijk mogen we fel zijn naar elkaar, maar er moet altijd respect blijven. Ik denk dat 
dit een signaal is namens ons als jongeren dat we de politici hierin steunen en dat we 
de angstcultuur willen voorkomen. Dat we het debat respectvol willen houden. Als 
laatste de vraag of we het breder kunnen trekken naar waterschappen en provincies. Ik 
denk dat we het zeker breder kunnen trekken. Ik denk dat dat mooi is en dat dat moet. 
Dat we zoveel mogelijk politici en toekomstige politici hierop moeten aanspreken.     
 
Tweede termijn. 
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Nick Hendriks: misschien kunnen we het ook nog betrekken dit in de gedragsregels 
komt voor de nieuwe volksvertegenwoordigers. Dat we het CDA-partijbestuur hierop 
aanspreken, dat we dit als CDA-Jongeren er in willen hebben.  
 
Er wordt afgesproken om eerst te onderzoeken of zoiets al praktijk is. 
 
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.  
 
14. Resolutie: Nederlandse taal moet lijdend zijn in het onderwijs 
 
Tom Bouwmann: het academische magazine De Speld deelde gisteren mee dat 
Nederlands dit jaar in het Engels gegeven wordt. De Commissie voor toetsen en 
examens wil op deze manier de eindexamentoetsen aantrekkelijker maken voor 
internationale scholieren. Dit is natuurlijk satire, maar we liggen wel dichtbij het 
probleem. In de huidige wetteksten staat aangegeven dat alle lessen in het Nederlands 
moeten worden aangeboden, tenzij een andere taal noodzakelijk is. In de praktijk blijkt 
dit rekbaar te zijn. ¾ van de masteropleidingen wordt in het Engels gegeven. Van de 
bachelor studies is dat 23%. Dit gaat in rap tempo door, vaak zonder goede 
inhoudelijke redenen. De Nederlandse taal verliest hierdoor haar academische status en 
daarnaast zal de verengelsing de Nederlandse taalvaardigheid verschralen. Nederlands 
is en blijft nog steeds de belangrijkste voertaal op de arbeidsmarkt en in de praktijk. 
Daarom roep ik jullie op om deze resolutie aan te nemen. 
Esther Francke: in deze resolutie wordt eigenlijk een beetje gesuggereerd dat de 
Nederlandse student slechter af is als de studie in het Engels wordt aangeboden. Ik had 
het daar vanmiddag met Marieke Pronk over. Wij doen allebei aan de Erasmus 
Universiteit een internationale studie in het Engels. Volgens onze ervaringen willen heel 
veel studenten in het Engels studeren. Voor de Engelstalige tracks van bijvoorbeeld 
bedrijfskunde, Geschiedenis en economie melden zich 4 a 5 keer zoveel studenten zich 
aan dan kunnen worden toegelaten, en dan heb ik het over Nederlandse studenten. 
Dus waarom, als er vraag is om te studeren in het Engels en als mensen er de 
toegevoegde waarde van zien om te studeren in een internationale omgeving, waarom 
willen wij dat tegenhouden? Dus daarom hebben wij eigenlijk een amendement ‘de 
verengelsing van studies waar dat niet van toegevoegde waarde is moet worden 
afgeschaft of in ieder geval moet worden tegengehouden’.  En dan nog een 
amendement toevoegen aan spreekt uit dat 1: ‘voor studies waar een internationaal 
karakter geen meerwaarde heeft’.  
Daniël Francke: ik sluit me hier volledig bij aan, plus dat ik ook nog een puntje heb over 
constaterende dat nummer 3. Dat gaat over studenten waarbij een volledig Engelstalig 
opleiding hun Nederlands stagneert op het niveau dat zij bij het voortgezet onderwijs 
hebben behaald. Hier ben ik het volledig niet mee eens. Want mijn Nederlands is heel 
erg vooruitgegaan toen ik naar de universiteit ben gegaan ondanks een volledig 
Engelstalige opleiding. Ik vraag mij toch wel af waar dat op is gebaseerd.  
Helmich Heutink: hello, Helmich, your freechosen AB’er. Voor de hogescholen en 
universiteiten kunnen we de opleiding gewoon kiezen. Ik studeer zelf aan de RUG 
psychologie en kon kiezen uit een Engelse track of een Nederlandse, ik heb de 
Nederlandse gekozen. Volgens mij hebben we in Nederland vrijheid van onderwijs, 
deze resolutie gaat daar tegen in. Daarom ben ik tegen deze resolutie.  
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Robert Klaassen: als je de resolutie leest denk je, redelijk goede redenering. Ik heb het 
rapport van de KNAW erbij gepakt. Daar staat eigenlijk in dat verengelsing niet per se 
een probleem hoeft te zijn. Als een docent het Engels goed machtig is en als zodanig 
kan doseren, dan is het prima. Als een docent het Engels niet zo goed spreekt, dan pas 
gaat het een probleem worden. Dat zie ik vooral heel erg in het onderwijs. Het gaat dus 
meer om de kwaliteit van het onderwijs dan om de verengelsing van het onderwijs. Nu 
heeft mijn voorganger die achter mij staat een aantal amendementen die ik van harte 
ondersteun. 
Mark van de Fliert: ik wil allereerst stellen dat ik het een hele sympathieke resolutie 
vind, maar dat hij voor mijn gevoel wel de kern van het probleem mist en dat is de 
financiering van het onderwijs. Waarom er zoveel Engelstalige opleidingen worden 
gegeven, heeft ook heel erg te maken met de manier waarop universiteiten prijsprikkels 
krijgen om internationale studenten binnen te halen. Daar krijgen ze een bepaalde som 
geld voor. Daardoor gaan ze Engelstalige opleidingen aanbieden. Er zit dus een veel 
complexere werkelijkheid achter. 
Bart Bouwman: twee punten. 1) Uit onderzoek blijkt dat als Nederlandse studenten in 
het Engels studeren, dat de cijfers gemiddeld een halve punt lager zijn. 2) Daarnaast wil 
ik aangeven dat het niet tégen het Engels is, maar dat deze resolutie vooral bedoeld is 
vóór het Nederlands. Er zijn in Nederland een hele hoop maatschappelijke studies die 
onze maatschappij onderzoeken die niet meer in het Nederlands te doen zijn. Dat heeft 
ook gevolgen voor het onderzoek. Als studenten onderzoek gaan doen, doen ze dat 
onderzoek niet meer in Nederland maar in het buitenland. Dat heeft gevolgen voor 
onze eigen kennisvergaring. Daarom moeten we niet alleen Engels onderwijs hebben, 
maar ook Nederlands onderwijs.  
Niels Honkoop: ik heb twee korte vragen. 1) Is er niet een wijze waarop u deze 
resolutie kunt uitleggen die meer subsidiair is aan het probleem? Oftewel, is deze 
resolutie volgens u wel het juiste middel voor het probleem? 2) Hoe kijkt u naar de 
verhouding van uw resolutie ten aanzien van de vrijheid van onderwijs? 
Jorden van der Haas: in beginsel denk ik een goede resolutie omdat die zegt: 
Nederlands is belangrijk, we zien het Engels, maar Nederlands is ook belangrijk. Ik denk 
dat dat meer uit de resolutie naar voren mag komen. Juist omdat het belangrijk is zowel 
aan internationalisering te doen en tegelijkertijd voldoende Nederlandstalige 
opleidingen te houden. Vandaar dat ik voorstel om twee uitspraken toe te voegen. 1) 
dat het behoud van de Nederlandse taal en internationalisering hand in hand horen te 
gaan. 2) Dat er voldoende aantal opleidingen in de Nederlandse taal aangeboden 
moeten worden inclusief spreiding van het aanbod over het land. Daarnaast zie ik wel 
twee uitspraken staan waarin op zichzelf staat dat er nu een permanente stop moet zijn 
en gedragscodes. Voor een deel zijn die gedragscodes er al. Maar volgens mij moet het 
derde zijn: wie zorgt ervoor dat die gedragscodes gecontroleerd worden? Zodat 
verengelsing alleen gebeurt als het echt noodzakelijk is. Daarom de laatste uitspraak: 
dat de minister van OCW ieder voornemen tot het geven van onderwijs in een andere 
taal dient te beoordelen op basis van de noodzakelijkheidseis die al in de wet staat. Dus 
gewoon een stukje handhaving.  
Robbert van Ettekoven: ik las in de resolutie spreekt uit dat 1 ‘per direct’. Maar als je 
kijkt: internationalisering is daadwerkelijk het geval, dat gebeurt. Je ziet dat daar een 
vraag naar is vanuit de jeugd om daarop te anticiperen. Om beter Engels te leren zodat 
ze mee kunnen doen in de internationalisering. Dan gaat mijn vraag over ‘per direct’. 
Moeten we niet een minder directe vorm willen implementeren, waardoor niet onnodig 
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essentiële studies die heel waardevol zijn om in het Engels te worden gegeven, niet 
meer in staat zijn om noodzakelijke verengelsing door te voeren? 
Jasmijn Duenk: ik ben voor deze resolutie. Niet omdat ik tegen Engels ben, maar omdat 
ik zie dat het erg ver doorslaat. Ikzelf heb ook vakken in het Engels moeten volgen. 
Daarna ging ik het bedrijfsleven in en wist ik niet de Nederlandse terminologie. Ik ben 
zelf dyslectisch. Als je het al niet in het Nederlands weet wordt het extra lastig om 
jezelf goed uit te drukken. Het gaat dus om de balans tussen Nederlands en Engels.  
Sven Ebben: eerst een korte persoonlijke anekdote. Ik studeer een molecular life 
sciences, een soort scheikunde. Die studie is in het Engels en daar ben ik heel blij mee. 
Nederlands bestaat als wetenschappelijke taal praktisch niet in de scheikunde, vrijwel 
alles is praktisch in het Engels. Daarom denken we vanuit Gelderland dat spreekt uit dat 
1 wat verkeerd verwoord is. Want per direct zou desastreus zijn. We willen het daarom 
vervangen door ‘verengelsing alleen mogelijk zou moeten zijn wanneer het ten goede 
komt aan de kwaliteit van het onderwijs’. 
Goord van Merode: Nu studeer ik zelf in Brussel en wij hebben het recht om de vakken 
en examens te doen in het Nederlands maar ik stel vast dat veel van de literatuur in het 
Engels is. Ik denk dat verengelsing onvermijdelijk is. Toch denk ik dat bij de verengelsing 
ook een verschraling inzit. Ik kom zelf uit Zuid-Limburg, als je daar iets wilt doen is het 
ook wel handig dat je Duits spreekt. Ik denk juist dat in het Verenigde Europa wij een 
land zijn dat we moeten investeren in taalvaardigheid waaronder ook het Frans en 
Duits. 
 
Er wordt besloten om de resolutie terug te trekken en te kijken in ander verband naar de 
resolutie en de amendementen mee te nemen.      
 
Tom Bouwmann: toch wil ik nog kort ingaan op een paar vragen. Ik heb niet gezegd dat 
Engels niet belangrijk is. Het staat buiten kijf dat een goede beheersing van Engels in 
het onderwijs van belang is. Dat betekent echter niet dat we afscheid moeten nemen 
van de Nederlandse taal. Het kan hand in hand. Een grote toestroom van buitenlandse 
studenten, vooral veroorzaakt door verengelsing, heeft tot gevolg dat er minder geld 
beschikbaar is. Kind van de rekening zijn dus de studenten zelf, die slechter onderwijs 
genieten en geen Nederlandse taalvaardigheid op academisch niveau ontwikkelen. Dat 
is verschraling van culturele en persoonlijke vorming. Op dit moment is er de keuze 
tussen het Nederlands of Engels. Maar als verengelsing in dit tempo doorzet dan is die 
keuze er straks niet meer.  
 
15. Resolutie: Een kapsalon uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan 
 
Esther Francke: 17 jaar geleden is de kapsalon in Rotterdam uitgevonden en tot onze 
grote schrik en ongenoegen kwam het ons een maand geleden ter ore dat de kapsalon 
in 020 als Amsterdamse specialiteit wordt aangeprezen onder toeristen. En ik quote 
hoe Rotterdammers hier op straat op reageren. ‘Nee broer, geen specialiteit in 
Amsterdam broer, broer alles is hier lekkerder, dat weet je toch boer.’ ‘17 jaar geleden 
hier uitgevonden en dan kom jij als 020’er met leugens dat jij die kapsalon hebt, dan 
ben je gewoon een zielepoot.’ En de stadshistoricus, en directeur van het Rotterdams 
Museum/professor op de universiteit zegt: ‘kijk, waar is Amsterdam nou echt bekend 
om. Amsterdam is de plek waar je goed kunt snuiven. Maak er dus een snuifsalon van 
of zoiets, bedenk iets nieuws’.  Na deze heftige en toch wel emotionele reacties van 
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onze stadsgenoten wilden wij dit toch wel op het hoogste niveau aankaarten en 
vandaar dat het CDJA Rotterdam jullie wil oproepen om het Rotterdams erfgoed te 
beschermen en recht te doen aan Rotterdam.  
Niels Honkoop: in het jaar 1489 kwam jonker Frans, de Rotterdamse veldheer met een 
leger richting Gouda en daarbij zijn de buitenwijken van onze mooie kaasstad tot op de 
bodem afgebrand. Tot op de dag van vandaag is er in Rotterdam de jonker Fransstraat. 
Wilt u de steun uit Gouda, die u mogelijk hard nodig heeft vandaag, dan zou ik graag 
uw medewerking willen bij het verwijderen van deze straatnaam. 
Niels van der Molen: ik zou graag willen beginnen met een vraag. Waar hebben jullie 
die kapsalons gekocht?  
Esther Francke: export, daar zijn we goed in. 
Niels van de Molen: daar wil ik wel wat repliek op leveren. Ik quote een voetbal coach 
Fabio Capello, heeft onder meer Juventus en Real Madrid gecoached. Ploegen die Ajax 
heeft uitgeschakeld in de Champions League, ‘all I know about Feyenoord is that they 
are from the country of Ajax’. Niet zo goed voor de export. Tulpen, meer iets voor het 
Westland. Maar het liedje dan: tulpen uit Amsterdam. Rotterdam zou blij moeten zijn 
dat Amsterdam de kapsalon op zich wil nemen en wil verheffen tot een product dat 
internationaal wordt geëxporteerd, zodat ik ook bij de gemiddelde Dönertent in het 
buitenland mijn kapsalon kan bestellen.  
Daniel Dekker: wij vinden dit toch bijna een beetje jammer. Er was een tijd dat 
Feyenoord-Ajax de klassieker was. Niet alleen in de voetbaltechnische zin, maar 
eigenlijk in elke zin zijn we dat een beetje ontgroeid. Mag ik het woord pathetisch 
gebruiken? Dat men in Rotterdam zo geobsedeerd is wat er blijkbaar in één Turkse 
pizzeria aan de Overtoom gebeurt en wij zijn ondertussen gewoon bezig met onze 
eigen zaken. Maar goed, om heel eerlijk te zijn. Ik snap het wel. Want als je in de oorlog 
bent gebombardeerd en er niets meer rest van je erfgoed, dat je je hele identiteit gaat 
ophangen aan een bak vlees. Als onze vrienden uit 010 dit nodig hebben dan is het hun 
gegund.  
Olivier Korthals Altes: wat ik leuk vind om te weten. Mede als belanghebbende. 
Hebben jullie zelf de snackbar al op de hoogte gebracht van deze resolutie? Hebben 
jullie ook zijn instemming? 
Jorden van de Haas: ik ben opgegroeid in Pijnacker. Voor ons was Rotterdam wel een 
beetje de stad waar je naar toe ging. Maar even serieus. Dat ook het voetbal er weer bij 
wordt gesleept, dan kun je altijd wel zeggen Ajax is het vaakst kampioen geweest maar 
dat is weer een tijdje geleden en wanneer was Feyenoord kampioen? 2017 en Ajax 
2014. Als Amsterdam dan toch weer erfgoed aan het stelen is zoals ook Amsterdam 
beach, Amsterdam castle. Dan heb ik toch misschien al wel een nieuwe naam als 
Amsterdam ook dit steelt: Amsterdam beef.  
Jos van Ginneken: wat is precies eredivisievoetbal?  
Esther Francke: om te beginnen, ik weet helemaal niets van voetbal. Over de jonker 
Fransstraat, zolang hij niet in stadsdeel Delfshaven ligt vind ik dat prima, om daar van af 
te komen. Het feit dat wij Amsterdam nodig zouden hebben om de kapsalon 
internationaal te exporteren is niet waar. De kapsalon wordt nu al op Wallstreet 
verkocht als Rotterdamse kapsalon. En om de spot te drijven dat Rotterdam is 
gebombardeerd kan niet door de beugel, zeker niet nu we komende week 14 mei het 
bombardement herdenken.   
 
De resolutie wordt per stemming aangenomen. 
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Extra resolutie: Lotte Schipper, lid van bijzondere verdienste 
 
Tom Scheepstra: er is nog een laatste resolutie binnengekomen. Die is niet in de 
congresbundel. De resolutie is aangedragen twee weken geleden bij de laatste AB-
vergadering. Voorafgaand was het toetjesbuffet, wat Lotte niet weet is dat daar ook 
hard geschreven is aan een resolutie en dat alle aanwezige AB’ers daar hun 
handtekening bij mij hebben ingeleverd. Dus er is die resolutie, in de beste CDJA-
traditie die we hebben. Namens het AB vraag ik Mark van de Fliert naar voren. 
Mark van de Fliert: lieve Lotte, ik wilde jou een waardig afscheid geven. Dat wilden we 
allemaal als AB, dus we hebben een leuke resolutie voor jou. En om kort de 
achtergrond te schetsen. Mij is gevraagd, ongeveer 1,5 jaar geleden, om alle oude 
resoluties in te scannen. Om te kijken wat wij als CDJA eigenlijk vinden. Een hele leuke 
resolutie is een resolutie die een paar keer aan een voorzitter is aangeboden als blijk 
van waardering. En deze resolutie is daarop gebaseerd. Dus bij het AB hebben we hem 
niet behandeld, omdat ik het toch een beetje een verrassing wilde laten zijn. Deze 
resolutie is gebaseerd op resoluties uit 1988 en 2006 en ik hoop dat het een 
terugkerend patroon gaat worden. Want wat ik zie is dat DB’ers keihard werken voor 
onze vereniging. En daarvoor krijgen en verdienen ze volgens mij een blijk van 
waardering. Dus met het AB dienen we deze resolutie in. Constaterende dat Lotte als 
voorzitter aftredend is en niet herkiesbaar. Zij daarmee 2 jaar voorzitter heeft 
volgemaakt. Overwegende dat de christendemocratie op eenieder een appél doet om 
niet enkel voor jezelf te leven maar voor een ander. Lotte Schipper, samen met haar 
vicevoorzitters, Jorden van de Haas, Klaas Valkering en Marc Dorst en haar andere 
DB’ers een grote bijdrage heeft geleverd aan de christendemocratie. Zij zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het CDJA. Haar inzet het ultieme voorbeeld is van iet 
voor jezelf leven. Het CDJA een traditie kent uit 1988 en 2006 om waardering voor 
haar voorzitterschap te uiten uit te spreken doormiddel van het uitspreken van een 
passende resolutie aan het einde van haar termijn. Spreekt uit dat (heel kort gezegd) 
Lotte Schipper benoemd wordt tot lid van bijzondere verdienste en de opvolger van 
Lotte Schipper door moet gaan tot het bijdragen van een levendige jongerenvereniging 
en niet enkel leven voor jezelf. 
 
De resolutie wordt per acclamatie aangenomen.   
 
Hans van den Heuvel schorst de ALV tot zaterdag 11 mei 2019 09:30. 
 
16. Behandeling rapport Grondslagencommissie 
 
Jorden van der Haas: wij hebben inderdaad het grondslagenrapport geschreven. Met 
zijn zessen zijn we begonnen. Vorig jaar januari begonnen en wat extra tijd genomen 
omdat we een goed rapport wilden hebben. Onze vier grondslagen opnieuw uitwerken 
met wat meer aansluiting naar de dag van vandaag. Het vorige rapport kwam uit 2012.  
Hugo Westerlaken: ik wil een amendement indienen bij de inleiding. Dat wij ons puur 
en alleen inspireren vanuit het Protestantisme en dat dat het ware geloof is.  
Het amendement is verworpen. 
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Niels Honkoop: Op wat voor manier geeft u invulling aan het subsidiariteitsbeginsel? 
Dat is wat mij betreft een van de grondbeginselen in het christendemocratisch denken 
en vanaf het begin af aan al van groot belang. 
Jorden van der Haas: dat belang is er. Wij hebben het kopje gespreide 
verantwoordelijkheid aangevlogen vanuit subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring. 
Subsidiariteit is dat je verantwoordelijkheid zo laag mogelijk neer legt. Kleinschaligheid 
en menselijk. Het gaat niet om het systeem centraal maar dat mensen 
verantwoordelijkheid nemen op een zo laag mogelijk niveau. 
Olivier Korthals Altes: als we denken aan de christendemocratie denken we aan 
solidariteit met iedereen. Misschien kun je nog specifieker toelichten wat solidariteit 
inhoudt. Beperking tot eigen gemeenschap, lokale schaal of nationale schaal. Kun je dat 
afbakenen? 
Robert Klaassen: we hebben met solidariteit, we beginnen abstract en werken het 
steeds verder uit. We beginnen met de relatie tussen mensen onderling. We gaan 
ervanuit dat mensen relationele wezens zijn. Mensen zijn niet een individu zoals we bij 
D66 wel eens horen. Dan alleen kun je tot je recht komen. Dan kun je samenleving zijn. 
Dan geef je ook invulling aan het woord samenleving. Het gaat dus om die relationele 
basis van solidariteit. Dus niet zoals de PvdA soms invult van, iedereen gelijk en we zien 
wel hoe het verder gaat. Het gaat ons echt om de relationele basis. 
Jorden van der Haas: als ik daarop mag aanvullen. Het is ook niet voor niets. Hoe 
dichter je bij iemand staat, zoals familie, hoe groter de solidariteit met diegene is. Dat 
betekent niet dat je mensen die het slecht hebben in Afrika of Azië moet vergeten, 
maar daar heb je een ander soort solidariteit mee die ook wat verder van je weg staat. 
Omdat je die personen ook niet kent. 
 
Het stuk is per acclamatie vastgesteld.  
 
17. Verkiezingen Commissie van Beroep 
 
Jasper van Uden (voorzitter), Marieke Nass en Joyce Esser. 
 
De kandidaten zijn niet aanwezig waardoor persoonlijk voorstellen niet plaatsvindt. 
 
18. Verkiezingen CDJA Raad 
 
Paola Alkemade (voorzitter), Robbert van Ettekoven (vicevoorzitter), Olivier Korthals Altes 
(vicevoorzitter) en Aidan Smith (vicevoorzitter). 
 
De kandidaten worden op het podium gevraagd. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. 
 
19. Verkiezingen Algemeen Bestuur 
 
19A. Drenthe.  
Effectief: Danny Smit. 
Plaatsvervangend: Iris Bouwers. 
 
19B: Groningen. 
Effectief: Justin Bus. 
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Plaatsvervangend: Elmen Westerdijk. 
 
19C: Limburg. 
Effectief: Tim Koetsenruijter. 
Plaatsvervangend: Ruben Claus. 
 
19D: Overijssel. 
Effectief: Laura Mak. 
Plaatsvervangend: Lars van Schooten. 
 
19E: Zeeland. 
Plaatsvervangend: Gijs van Wijk. 
 
Niet alle kandidaten zijn aanwezig. 
 
Hans van den Heuvel: een korte vraag, wat ga jij voor ons betekenen als AB’er. 
Danny Smit: wat ik ga doen, is mijn klus afmaken. Dat wij zeker vanuit Drenthe een 
goede en kritische blik blijven houden op de bestuursorganen binnen onze vereniging. 
Of alles wel via de rechte paden verloopt. 
Lars van Schooten: naast alle algemene taken heb ik gisteren een resolutie mogen 
verdedigen. Daar wil ik mee verder. Meer resoluties indienen. 
 
20. Sollicitaties Dagelijks Bestuur 
 
20A. Secretaris  
 
Abel van de Sluis licht zijn kandidatuur toe. 
 
Jorden van der Haas: je treedt ook een beetje in mijn voetsporen en dat vind ik wel 
mooi. Je hebt veel in je brief staan. Het punt van de Interruptie vind ik natuurlijk erg 
interessant. Je wilt de digitalisering verder op poten zetten zonder de 
redactiecommissie in de weg te zitten. Heel fijn, want volgens onze statuten heeft de 
redactiecommissie een onafhankelijke positie. Maar hoe zie je dat precies voor je? 
Danny Smit: kun je ook een rem gaan zetten op de digitalisering van alles? 
Niels van der Molen: van mijn afdeling kreeg ik een mail van CDA met jubilea van 
leden.  
Abel van de Sluis: over de Interruptie. Ik ben niet langer hoofdredacteur, dat betekent 
dat redactiecommissie verder kan kijken hoe de digitalisering vorm te geven. Daarbij ga 
ik niet sturen, maar ik kan wel meedenken. We hebben genoeg ideeën. Mijn rol is meer 
adviserend. Over de rem op digitalisering van alles. Het congres houden we nog steeds 
fysiek. We gaan dus niet alles digitaal doen. Nog steeds mogelijk dingen op papier te 
ontvangen. Ik zeg toe dat Danny op zijn verjaardag van mij een kaartje krijgt. Over de 
verjaardagen en jubilea, gaan we zeker naar kijken maar dan moet DIRK eerst op orde 
zijn bij alle afdelingen. 
 
20B. Penningmeester 
 
Robin Niemeijer licht zijn kandidatuur toe. 
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Marc Dorst: ik ben benieuwd wat je anders gaat doen dan je voorganger.  
Reinder van Meijeren: ik heb begrepen dat er financiële uitdagingen zijn vanuit de 
moederpartij. 
Robin Niemeijer: lijn voortzetten zoals we nu doen, eerst kijken welke posten en 
activiteiten moeten we stimuleren. De afdelingen staan voorop. Over de moederpartij, 
of dat echt gaat plaatsvinden is nog onzeker, we moeten goed in gesprek gaan en 
maatregelen nemen waar nodig. 
 
20C. Communicatie & Campagne 
 
Pauline Maat licht haar kandidatuur toe. 
 
Job van den Broek: we weten dat Klaas veel heeft gewerkt. Wil je evenveel tijd 
besteden? Tweede vraag, komt er onder jou een nieuwe huisstijl? Derde vraag, wat zijn 
jouw concrete ideeën voor campagnes? 
Pauline Maat: Klaas heeft inderdaad veel gedaan en dat wordt pittig om te evenaren. 
Maar het is belangrijk om te kijken wat nu eigenlijk bij welke functie hoort. Over de 
huisstijl, ik vind het onwijs mooi. Maar ik zie ook een concreet punt. Op Twitter en 
Facebook lukt het ons nog niet om met alle afdelingen dezelfde huisstijl te gebruiken. 
Dus ook om de tafel met bestuursleden communicatie lokaal. Instagram moeten we ook 
actiever mee bezig. Foto’s en filmpjes. En streven groter CDA Instagram. LinkedIn ook 
handig, maar er is niet echt iets om te linken. CDJApp online en behouden. Dat waren 
zo even een paar punten. 
 
Jorden van der Haas: klopt het nu dat we van 7 naar 6 bestuursleden gaan, als ik zo 
even meereken? 
Klaas Valkering: dat klopt, een kandidaat voor HRM & Afdelingen vond in het AB zijn 
Waterloo. Wat betekent dat de kandidaat niet is doorgeleid naar het congres. Het 
nieuwe DB gaat interim iemand benoemen in samenwerking met het AB. Het nieuwe 
DB gaat zich in de eerste vergadering, waarschijnlijk maandag, over buigen.  
Jorden van de Haas: dus dan gaan we weer naar 7? 
Klaas Valkering: het idee is om dan weer naar 7 te gaan, maar nogmaals dit is echt iets 
aan het nieuwe DB om te beslissen.  
Bart Bouwman: is er actief gezocht naar een tegenkandidaat? 
Klaas Valkering: nee. Dat heeft ook een reden. Het moment van niet doorgeleiden in 
het AB was op zo’n moment dat het statutair niet meer mogelijk was. Bij het CDA kan 
dat wel, bij het CDJA niet. 
 
21. Uitreiking ledenwaarderingsprijs 
 
Lotte Schipper, voorzitter, reikt de ledenwaarderingsprijs uit aan Wim Duitman. 
 
22. Afscheidsspeech Lotte Schipper, voorzitter CDJA 
 
Lotte Schipper: ik zit eigenlijk de hele morgen al met een gek gevoel vanbinnen. Want 
na zeven jaar is het goed om te gaan en om nu het CDJA over te dragen aan een 
nieuwe generatie en ik zie er een heleboel hier zitten. Een heleboel nieuwe gezichten 
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van onze introductieweekenden, dus ik kan het met een heel goed gevoel achterlaten. 
Maar voor mijzelf is het nog een beetje een gek gevoel vanbinnen. Maar ik wil jullie nog 
wel met een paar woorden hier achterlaten. CDJA’ers, twee jaren als voorzitter van de 
in mijn ogen mooiste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Ze zitten erop. 
Bitterzoet is het wel, maar het zoete overheerst. Zoet omdat ik mag terugkijken op 
twee geweldige jaren, succesvolle jaren door ons harde werk van zoveel CDJA’ers. 
Onze inzet, onze ideeën en onze inspanningen hebben onze vereniging, en ik durf zelfs 
te zeggen het CDA, een stuk verder gebracht. We presenteerden 700 
jongerenkandidaten, haalden honderden nieuwe leden binnen en waren niet te missen 
in de media en drukten daarmee een hele grote stempel op het CDA. 700 
jongerenkandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, 700! Ik kan mij nog goed 
herinneren dat ik dat aantal mocht presenteren bij Buitenhof. Het CDJA had namelijk 
meer jongerenkandidaten dan alle andere politieke partijen bij elkaar. Ik was daar zo 
ontzettend trots op. En alsof dat nog niet genoeg was tijdens de Provinciale 
Statenverkiezingen deden we het opnieuw met 120 jongerenkandidaten en weer had 
het CDA de meeste jongerenkandidaten van alle politieke partijen. Dus wat nou suf, 
saai, stoffig CDA? Volgens mij hebben wij de toekomst. En dan die nieuwe leden, vier 
nieuwe ledenweekenden heb ik mee mogen maken en ze waren allemaal uitverkocht. Ik 
vind het super om te zien dat ik zoveel nieuwe gezichten ook hier weer zie. Voel je van 
harte welkom hier bij het CDJA, want dat ben je. Dus ik hoop dat je je hier ook van 
harte welkom voelt. En die 250 media momenten, we kunnen er volgens mij echt mee 
in de boeken. Het falende leenstelsel, dividendbelasting, loondispensatie, 
studieschulden, kindhuwelijken, wij zetten het op de agenda.  
 
Met het afscheid sluit ik niet alleen mijn voorzitterstermijn van twee jaar af. Maar 
eigenlijk mijn hele CDJA tijdperk. Dat begon zo’n zeven jaar geleden toen ik negentien 
jaar oud was. Veel over de politiek wist ik nog niet, maar ik wist wel zeker dat ik niet 
passief langs de zijlijn wilde toekijken, maar meedoen. Ik wilde bijdragen aan de partij 
die bij mij paste, het CDA, en ook aan ons land, Nederland. En vanuit die idealen koos ik 
voor een realistische, brede volkspartij. Daar heb ik heel weinig momenten spijt van 
gehad, want het is onze partij die je links en rechts van het midden kunt vinden, waar 
discussie plaatsvindt zonder vooroordelen altijd mogelijk is en waar altijd naar elkaar 
geluisterd en omgekeken wordt. Zo heb ik dat altijd ervaren bij het CDA. En ik zei tegen 
een journalist van het Parool tijdens mijn allerlaatste interview, ik geloof dat er in 
iedereen een CDA’er schuilt. En jullie herkennen dat misschien wel als je met je 
vrienden het gesprek aangaat. Of dat niet saai is, vroeg de journalist. Vind je dan als 
partij nog wel iets? Ik zei daarop volmondig ja. In een tijd waarin populisme en 
polarisatie hoogtijdagen viert en de flanken steeds populairder worden is volgens mij 
dat stevige middengeluid heel hard nodig. Een geluid dat realistisch is, want politiek is 
nooit zwart/wit. Het geluid wat inclusief is, want alleen lukt het niet, past bij een 
volkspartij. En een geluid wat van ons is, want samen vormen wij dat verhaal. Dat ik mij 
voor deze volkspartij heb mogen inzetten is echt een voorrecht geweest. Twee jaar 
lang mocht ik jullie stem en gezicht zijn en die van honderden van onze leden. En dat 
probeerde ik mij altijd te realiseren. Ook als ik van 3 tot 5 op radio 1 moest verschijnen. 
Of om 06:00 uur alweer in de make-up zat voor Goedemorgen Nederland van WNL. 
Dat mocht ik toch wel mooi doen. Mensen een stem geven, wanneer anderen stil 
bleven. Dat vond ik het allermooiste van de afgelopen twee jaar en dat is iets wat ik 
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ook op het CDA-congres heb benoemd. Want dat was echt opkomen voor mensen, 
iets betekenen voor mensen. Dat is waar ik mijn voldoening uit heb gehaald.  
 
Schrijvend aan deze speech vroeg ik mij af wat ik jullie nog wilde meegeven. Ik mag 
tenslotte nog een keer ongevraagd advies doen. En dat is, CDJA, onderschat jezelf niet. 
Onderschat niet de invloed die je hebt op het CDA. Het CDA staat wat mij betreft op 
een keerpunt. Onze partijvoorzitter heeft het startsignaal gegeven met de v voor 
vernieuwing. Het is aan ons, de jongeren, om hieraan bij te dragen en om meer lef en 
durf te tonen als dat nodig blijkt. Voor mij is vernieuwing ons verhaal en dat verhaal 
vraagt om een verhaal van het midden. Duidelijk, zodat mensen weten waar ze aan toe 
zijn. Open, we zijn immers een volkspartij en moeten ook nieuwe mensen aanspreken. 
En luid omdat het CDA moet spreken waar anderen zwijgen. Zo vernieuwen we een 
oud, maar nooit verouderd verhaal. Want het verhaal van het CDA en de 
christendemocratie begon in Nederland met een man, Abraham Kuyper, die in de 
scholenstrijd mensen een stem gaf waar anderen zwegen. Het zit dus in ons DNA. Dat 
is niet het enige stukje DNA van Kuyper dat hoort bij het vernieuwen van een nooit 
verouderd verhaal. Ook het niet alleen leven voor jezelf, maar ook voor de ander, was 
iets wat ook Kuyper al koesterde. Hij weigerde langs de zijlijn te staan en voegde de 
daad bij het woord toen hij langs de mensen ging met collectebusjes om een eigen 
universiteit te kunnen starten. Dat DNA moet ons dierbaar zijn en dat is voor velen van 
ons ook dierbaar. Die boodschap wil ik jullie meegeven. Vernieuw een nooit verouderd 
verhaal en blijf mensen een stem geven wanneer anderen zwijgen. En dat is nu aan 
jullie. Want ik neem afscheid van deze hele mooie club. Stiekem dacht ik nog wel eens, 
ze hebben me helemaal nog niet door want ik kan dit helemaal niet. Twee jaar terug 
werd ik, heel dankbaar, met een heel groot mandaat verkozen. Met een eigen 
programma en daarvan is eigenlijk alles zo’n beetje gerealiseerd en daar ben ik best wel 
trots op. Daarmee hebben we volgens mij hele grote stappen gemaakt als CDJA, als 
team. Want even voor de duidelijkheid, ik krijg vaak de credits maar ik doe natuurlijk 
helemaal niets alleen. Achter mij lopen al maanden het DB, Klaas, Marc, Renate, Job, 
Tom, Robert. Hopelijk vergeet ik nu niemand. Zonder jullie waren we gewoon niet waar 
we nu zijn. Dat geld ook voor alle andere DB’ers en AB’ers met wie ik heb 
samengewerkt. Heel erg bedankt! Maar ik ga vanmiddag nog genoeg lieve woorden 
zeggen. Niet huilen. 
 
En dan het thuisfront, ze zitten er ook. Zeker vond ik het in de eerste maanden als 
voorzitter niet altijd even makkelijk, maar jullie stonden altijd voor mij klaar. Met 
gevraagd en ongevraagd advies waar ik achteraf dan heel erg blij mee was. Er was geen 
krantenartikel, radio interview of tv optreden geweest die jullie hebben gemist of 
doorgestuurd naar vrienden. Daarvoor ben ik jullie heel erg dankbaar. Maar ook mijn 
vriendinnen die achterin de zaal zitten ben ik ook heel erg dankbaar. Jullie hebben mij 
vaak genoeg uitgelachen in de kroeg als ik weer een discussie startte over de 
vluchtelingen crisis of over Sybrand Buma, maar ik vond het heerlijk om in het weekend 
soms even niet over politiek te hoeven praten met jullie. Dank jullie wel daarover. En 
dan als laatste jullie CDJA’ers. Het was echt een enorme eer om jullie voorzitter te 
mogen zijn. Dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart. Daar ben ik erg dankbaar 
voor dat ik dit twee jaar heb mogen doen. Ik voel mij een bevoorrecht mens dat ik jullie 
en vele anderen mocht vertegenwoordigen.  
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Dan wil ik afsluiten met: CDJA, blijf wie je bent. Open als een volkspartij. Een 
leerschool voor iedereen die een stem geeft aan mensen. Kritisch, zodat we een land 
kunnen creëeren dat we echt willen doorgeven. Sociaal, omdat de samenleving niet 
alles zelf kan oplossen. Gemotiveerd om de meest actieve jongerenorganisatie van 
Nederland te blijven. Gedreven om mensen een stem te geven. Dankjewel!  
 
23. Uitreiking Peetoomprijs 
 
Ruth Peetoom, oud-voorzitter CDA, reikt de eerste Peetoomprijs uit aan Jos van Ginneken.  
 
25. Afscheid AB’ers en afscheid DB’ers 
 
Lotte Schipper dankt de aftredende AB’ers. Alle vertrekkende AB’ers worden gevraagd om 
op het podium te komen. Dit is Abel van de Sluis.       
 
Lotte Schipper dankt de aftredende DB’ers: Klaas Valkering, Marc Dorst en Tom 
Scheepstra. 
 
26. Afscheid Lotte Schipper, Voorzitter CDJA 
 
Er wordt afscheid genomen van Lotte Schipper, voorzitter CDJA. 
 
27. Uitslag verkiezingen CvB, CDJA Raad, AB & DB 
 
Commissie van Beroep Jasper van Uden (voorzitter) 
Voor: 54 
Tegen: 19 
Onthouding: 17 
 
Commissie van Beroep Marieke Nass 
Voor: 57 
Tegen: 15 
Onthouding: 18 
 
Commissie van Beroep Joyce Esser 
Voor: 57 
Tegen: 15 
Onthouding: 18 
 
CDJA Raad Paola Alkemade (voorzitter) 
Voor: 79 
Tegen: 7 
Onthouding: 4 
 
CDJA Raad Robbert van Ettekoven (vicevoorzitter) 
Voor: 77 
Tegen: 6 
Onthouding: 7 
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CDJA Raad Olivier Korthals Altes (vicevoorzitter) 
Voor: 74 
Tegen: 9 
Onthouding: 7 
 
CDJA Raad Aidan Smith (vicevoorzitter) 
Voor: 71 
Tegen: 11 
Onthouding: 8 
 
AB Drenthe Danny Smit  
Voor: 84 
Tegen: 4 
Onthouding: 4 
 
AB Drenthe plv. Iris Brouwers 
Voor: 74 
Tegen: 7 
Onthouding: 9 
 
AB Groningen Justin Bus 
Voor: 67 
Tegen: 7 
Onthouding: 16 
 
AB Groningen plv. Elmen Westerdijk 
Voor: 78 
Tegen: 9 
Onthouding: 13 
 
AB Limburg Tim Koetsenruijter 
Voor: 67 
Tegen: 8 
Onthouding: 15 
 
AB Limburg plv. Ruben Claus 
Voor: 76 
Tegen: 8 
Onthouding: 16 
 
AB Overijssel Laura Mak 
Voor: 80 
Tegen: 2 
Onthouding 8 
 
AB Overijssel plv. Lars van Schooten  
Voor: 84 
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Tegen: 3 
Onthouding: 4 
 
AB Zeeland plv. Gijs van Wijk 
Voor: 77 
Tegen: 5 
Onthouding: 8 
 
DB Secretaris Abel van de Sluis 
Voor: 81 
Tegen: 7 
Onthouding: 2 
 
DB Penningmeester Robin Niemeijer  
Voor: 80 
Tegen: 8 
Onthouding: 2 
 
DB Communicatie en Campagne Pauline Maat 
Voor: 85 
Tegen: 3  
Onthouding: 2 
 
Alle voorgedragen kandidaten zijn verkozen. 
 
Lotte Schipper reikt de ledenwaarderingsprijs uit aan Esther Leferink. 
 
Woorden van dank van Lotte aan alle vrijwilligers: Abel, Danny, Nick, Roosmarijn, Daniel, 
Pauline en de drie DB’ers die daarbij hebben geholpen: Tom, Renate en Marc. 
 
Woorden van dank van Lotte aan dagvoorzitter Hans van den Heuvel.  
 
28. Uitslag voorzittersverkiezing 
 
Hielke Onnink is verkozen als nieuwe voorzitter van het CDJA. 
 
708 stemmen in totaal. 
63 blanco. 
452 voor Hielke Onnink. 
193 voor Job van de Broek. 
 
Toespraak Hielke Onnink: 
 
Wauw dankjulliewel!  
 
Dit is dan voor mij ook voorlopig de laatste keer dat je op een congres om 11 uur kan 
binnen kakken.   
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Beste CDJA’ers,  
 
Hier zo op dit podium staand moet ik terugdenken aan het moment waarbij voor mij 
het vuur begon te branden om voorzitter te willen worden van het CDJA.  
 
In november hadden we herindelingsverkiezingen in Groningen. En hoe hard en hoe 
professioneel we ook met tientallen jongeren campagne hebben gevoerd, hebben we 
ons vaker voor onze keuze voor het CDA moeten verantwoorden dan dat we begrip 
kregen voor onze keuze.  
 
Jullie zijn toch christelijk? Jullie zijn niet meer echt christelijk? Zijn jullie een 
boerenpartij? En het ergste verwijt:  
 
Jij als jongere bij het CDA?  
 
We hebben ze allemaal voorbij horen komen en wie denkt dat deze verwijten alleen in 
Groningen voorkomen heeft het mis.  
 
Later in de voorzitterscampagne heb ik het ook gemerkt. Of je nou met Sarah en Ellen 
op Rotterdam Centraal staat, met Wouter en Stijn in Maastricht of met Wim en Jasmijn 
in Kampen.  
 
Overal waar we komen moeten we ons verantwoorden.  
 
Maar waarom eigenlijk? Dat verantwoorden… Daar heb ik geen zin meer in! Ik dank 
jullie voor het vertrouwen om daar samen verandering in te gaan brengen.  
 
Als jonge CDA’ers staan wij in een bijzondere traditie. Christendemocraat zijn is iets 
wat we met trots mogen uitdragen. Het betekent staan voor idealen. Voor een betere 
samenleving en een betere wereld. Voor vooruitgang en samenwerking.  
 
Onze partij is de drager van het Europese ideaal. De grondslag voor Europese 
samenwerking.  
Onze partij loopt niet weg in tijden van crisis.  
Onze partij stond op tegen polarisatie in de tijden van Fortuyn.  
En onze partij is verantwoordelijk voor de invoering van de basisbeurs… en ook de 
terugkeer van de basisbeurs.  
 
We zijn de opvolgers van Ruud Lubbers, Dries van Agt en Angela Merkel.  
 
Laten we daarom trots zijn. En laten we daarom onszelf zijn, want daar ligt onze kracht. 
Het CDJA is voor mij een partij van waarden. Een verband van enthousiaste, unieke, 
talentvolle jongeren. Jongeren met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jongeren 
die ook een bepaalde levenshouding hebben. Een bepaald gevoel, wat niet altijd onder 
woorden valt te brengen. Jongeren waar ik mij bij thuis voel.  
 
Van die jongeren, van jullie, aanvaard ik graag het voorzitterschap van het CDJA!   
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We hebben met Lotte, Klaas, Marc, Job, Tom en alle anderen van team Schipper 2 
schitterende jaren gehad. Namens iedereen hier op dit congres bedanken voor jullie 
inzet.  
 
Tegelijkertijd is het nu tijd om vooruit te blikken. We sluiten vandaag een hoofdstuk en 
beginnen een nieuwe.  
 
We gaan twee interessante jaren tegemoet. Twee jaren met een moederpartij die 
organisatorisch aan het vernieuwen, een wetenschappelijk instituut dat aan het 
herbronnen is… en met een kabinet dat aan het eind van die twee jaar haar termijn 
erop heeft zitten.  
 
Hoe stappen we dat nieuwe hoofdstuk in? Wat mij betreft door bij onszelf te blijven, 
want daar ligt onze kracht. We gaan aan de slag vanuit ons eigen DNA. En als ik dat 
DNA basaal mag omschrijven, dan staat dat voor Dichtbij Nuchter en Ambitieus.  
 
Ik kijk ernaar uit om vanuit die waarden met een nieuw team aan de slag te gaan. Om 
specifiek 3 dingen voor ons voor elkaar te krijgen.  
 
We gaan de stem zijn van jongeren  
We gaan politiek talent vleugels geven  
We gaan meer jongeren voor het CDA terug zien in de politiek 
 
Ten eerste wil ik dat we de komende twee jaar een stem geven aan jongeren en de 
stem zijn van jongeren. Want met toenemende stress, woningnood, oplopende 
schulden en een generatie ouderen die denken dat de AOW-leeftijd nog echt terug kan 
naar 65 en de rekening van het klimaat bij de toekomst kunnen neer leggen, is het 
vanuit onze idealen onze taak om op te staan voor onze generatie!  
 
En zeg nou zelf: welke politieke jongerenorganisatie kan dat beter dan de 
jongerenorganisatie met afdelingen in Ermelo, Woudenberg en vanaf woensdag ook in 
West-Friesland!  
 
Ten tweede wil ik jullie zien groeien en politiek talent vleugels geven. Dat doen we 
door meer en slimmer in te zetten op scholing. Vaker het land in te gaan. Ruimte te 
bieden voor nieuwe initiatieven en online en offline meer debat te faciliteren.  
 
In november komen we met een nieuw politiek programma. We gaan ervoor zorgen dat 
ieder lid mee kan denken over onze politieke koers.  
 
Als laatste wil ik er zeker van zijn dat na afloop van mijn periode, meer jongeren 
namens het CDA actief in de politiek zijn. Als raadslid, kamerlid, minister of achter de 
schermen hoop ik jullie terug te zien! En waarom zouden we dat niet eisen?  
 
De landen waar de christendemocraten het goed doen, doen ze het goed door 
talentvolle jongeren een kans te geven. Daarbij is het Oostenrijk van Sebastian Kurz het 
ultieme voorbeeld.  
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En als ik zo rondkijk in deze zaal hebben wij het talent en de capaciteiten om hetzelfde 
voor elkaar te krijgen. We zijn er klaar voor!  
 
Want om af te sluiten en terug te komen op mijn begin.  
 
Dank jullie wel voor het in mij gestelde vertrouwen.  
 
Het is tijd om een nieuw hoofdstuk te schrijven. Laten we samen aan de slag gaan voor 
een vereniging die dichtbij nuchter en ambitieus is. Voor een CDJA dat opkomt voor 
onze generatie, voor een CDJA dat zich niet meer hoeft te verantwoorden.  
 
We gaan het samen doen, we zijn er klaar voor, ik heb er zin in.  
 
Dankjewel.  
 
 30. Rondvraag en sluiting ALV 
 
Hans van den Heuvel sluit de vergadering in samenwerking met Hielke Onnink. 
 
Het congres wordt afgesloten met het zingen van het eerste en zesde couplet van het 
Wilhelmus. 


