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Twaalfkoppige werkgroep moet pijnpunten CD&V blootleggen
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De Vlaamse christendemocraten zakten op 26 mei weg naar een historisch dieptepunt. In het Vlaams Parlement tuimelde CD&V van 20,5 procent in 2014 naar 15,4 procent (27 naar 19 zetels). In de Kamer zakte de partij van 18,6 naar 14,2 procent (18 naar 12 zetels). De partij stelde zich de afgelopen twee weken dan ook erg terughoudend op. Eerder werd al aangekondigd dat een werkgroep zich over de ontgoochelende scores en het verloop van de campagne zou buigen.
Dinsdag gaf de partij meer details. “Zoals eerder aangekondigd, vraagt de ontgoochelende verkiezingsuitslag van CD&V om introspectie”, klinkt het bij CD&V. “Een diepgaande analyse van de resultaten is vandaag meer dan ooit aan de orde. Met dat doel voor ogen heeft het politiek bestuur van CD&V, samen met de parlementaire fracties, besloten een werkgroep op te richten.”
Nieuwe weg
De werkgroep bestaat uit twaalf leden. Naast Limburgers Raf Terwingen en Nawal Farih zijn dat Vincent Van Peteghem, Robrecht Bothuyne, Bart Dochy, Nathalie Muylle, Peter Van Rompuy, Els Van Hoof, Jef Van den Bergh, Griet Smaers, Cindy Franssen en Joris Poschet. De meesten onder hen hebben al ervaring in het Vlaams Parlement of de Kamer.
Het eindrapport van de twaalf moet tegen september klaar zijn. Hun taak is erg belangrijk, want ze zullen de weg bepalen die de partij de komende jaren moet inslaan om opnieuw uit het dal te kruipen. Tegelijk moeten ze ook de grondslag leggen voor een nieuwe werking en de voorzittersverkiezingen dit najaar. Huidig voorzitter Wouter Beke gaf al aan dat hij zichzelf niet wil opvolgen. De vraag is vooral wat de rol zal zijn van leading lady Hilde Crevits. Wil de partij haar goudhaantje opofferen aan het partijvoorzitterschap, of wil Crevits opnieuw een uitvoerend mandaat?
Relatie met vakbond
Concreet werd aan de werkgroep gevraagd om de positie van CD&V als middenpartij te evalueren “tegen de huidige maatschappelijke achtergrond”. Tegelijk moet ook de verhouding met het middenveld onder de loep worden genomen. De relatie met Beweging.net, en vooral de christelijke vakbond ACV, is danig vertroebeld door het protest tegen het beleid van de regering-Michel in de afgelopen jaren. Daarnaast moet ook de campagne geëvalueerd worden, zowel op inhoud (levenskwaliteit) als stijl (redelijkheid). De partij vraagt zich ook af hoe ze het beter had kunnen doen op sociale media en nieuwe kiezers had kunnen aantrekken. Vandaag, woensdag, komt de werkgroep een eerste keer samen.

