
Geachte commissie, beste Marnix,

Het  Gerbrandy Beraad is  een lokaal  christendemocratisch initiatief.  Wij  laten ons
kennen door vrijheid van denken, het open debat en verdieping.
Vanuit die betrokkenheid volgt hieronder ons advies aan uw commissie. U vindt een
aantal kernwoorden die telkens terugkomen. Articuleren staat daarin bovenaan.

Articuleren
Met articuleren bedoelen wij  dat onze kernwaarden ook duidelijk  uitgesproken en
verantwoord  moeten  worden.  De  kernwaarden  van  onze  partij  zijn  voor  het
Gerbrandy Beraad evident echter, zoals Frissen al noteerde, ze zijn verwaarloosd en
hebben geleid tot karakterverlies. Zonder duidelijke articulatie ontstaat vervreemding
van zowel kiezers als achterban. Articuleren is de start van de oplossing, waarbij
uiteindelijk  de  kernwaarden  in  het  spreken  en  handelen  van  het  CDA leiden  tot
herkenning.

Nu, hoe te articuleren? Articuleren begint bij denkwerk en vertaalt zich via dialoog
naar  handelen.  De  essentie  is  dat  we  structureel  en  cyclisch  ons  bezinnen  en
herbezinnen. Daarvoor is benodigd dat we binnen onze partij op alle niveaus elkaar
ontmoeten, naar elkaar luisteren en elkaar voeden.

Opdracht van de volksvertegenwoordigers
Het Beraad vindt dat onze volksvertegenwoordigers genoodzaakt zijn tot publieke
verantwoording.  Vertegenwoordigen betekent  dat  je  een publiek  ambt  vervult  ten
dienste van iemand anders. Daar hoort ook bij: een onafhankelijke positie innemen,
je durven uit te spreken en gebruik maken van het uitgebreide denkwerk vanuit de
partij. Dat leert ons rijk verleden.

Opdracht van de partij
Het Beraad vindt dat onze partij de volgende drie zaken moet organiseren:

1. Bevorderen van denkwerk.
2. Permanent scouten en behouden van talent.
3. Formuleren van een autonoom en herkenbaar geluid.

Kortom, vanuit het fundament van ruim 120 jaar Christendemocratie (1) kunnen
wij met de juiste mensen (2) articuleren wat ons zou moeten bewegen (3) .  Wij
hebben één enkel advies: in al ons handelen dient deze driestap gerespecteerd te
worden. Zo eenvoudig is het.
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