
 

 
NIDA’S STEMANALYSE  

VOOR DE LANDELIJKE VERKIEZINGEN 2017 
 

Nope. NIDA doet dus niet mee met de landelijke verkiezingen in 2017. Waarom eigenlijk niet? Dat lees je in het blokje hieronder.   
NIDA is autonoom en niet gelieerd aan landelijke partijen. Maar wat moet jij dán stemmen? Dat bepaal jij natuurlijk zelf.  

NIDA’s stemanalyse voor de landelijke verkiezingen van 2017 kan je hier misschien wel bij helpen.  
Deze stemanalyse vergelijkt NIDA in 1) profiel, 2) stijl/strategie en 3) inhoud met landelijke partijen.  

Het is aan jou om hierin jouw eigen afwegingen te maken. Wellicht dat dit je helpt! 
	
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Waarom NIDA niet landelijk?  

NIDA gelooft in een duurzame groei. Bottom-up: van beneden naar 

boven. Geleidelijk. Kwalitatief. Stap voor stap met diverse steden voorop. Daar maken we de 

toekomst. In de raadsperiode 2014-2018 ligt de primaire verantwoordelijkheid van NIDA in 

Rotterdam. De geboortestad waar NIDA het vertrouwen heeft gekregen van meer dan 

10.000 kiezers. Een eventuele uitbreiding van NIDA vindt op z’n vroegst plaats in 

samenwerking met sympathiserende bewegingen in andere steden voor de gemeenteraads-

verkiezingen in 2018.  NIDA doet dan ook niet mee aan de landelijke verkiezingen op 15 

maart 2017. De één vindt het teleurstellend, de ander verstandig, weer een ander allebei. Er 

is geen enkele partij met eenzelfde profiel, stijl en visie van NIDA op landelijk niveau actief. 

Wat dat betreft blijft het voor NIDA-sympathisanten een gemis. Wel zijn er op inhoudelijke 

punten/idealen raakvlakken met verschillende landelijke partijen. NIDA’s stemanalyse voor 

de landelijke verkiezingen van 2017 biedt hierin meer inzicht.  
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1) Welke partij heeft landelijk eenzelfde/vergelijkbaar PARTIJPROFIEL als NIDA?  
Een mix van Rotterdams DNA en een islamitische inspiratie. Dat is het profiel van NIDA. De vijf maatschappelijke doelen en principes vanuit een 
islamitische inspiratie geconcretiseerd in sterke verbondenheid met de plaatselijke omgeving. Het Rotterdams DNA is inwisselbaar voor het DNA 
van de plek waar desbetreffende afdeling actief is. Het partijprofiel van NIDA ligt dus in de samenkomst van de islamitische inspiratie en een 
sterke binding met wijk, stad of land. Van links tot rechts is er geen enkele partij op landelijk niveau die raakt aan dit profiel van NIDA.  
	
2) Welke partij heeft landelijk eenzelfde/vergelijkbare STIJL & STRATEGIE als NIDA? 
NIDA is kritisch, constructief en optimistisch. Kritisch en activistisch waar nodig, werkt constructief en samen waar mogelijk en blijft altijd 
hoopvol en optimistisch. Intellectueel met een vleugje straat. Van de straat naar de raad en andersom. Een revolutie van vertrouwen 
ontketenen, dat is de bedoeling. Manifestaties, demonstraties, ludieke acties en actieve communicatie in de stad en op sociale media. Ook 
buiten campagnetijd. En tegelijkertijd op inhoud met iedereen samenwerken: Leefbaar, PvdA, VVD, PvdD en SP, iedereen. Partijpolitiek 
overstijgend. Samen bouwen. Het is deze combinatie en balans die NIDA in haar stijl en strategie volgt. En ook NIDA lukt dit niet altijd. De 
balans tussen kritisch, constructief en optimistisch is een moeilijke. De felheid van het landelijke politieke debat in verkiezingstijd maakt het er 
niet makkelijker op. Partijen aan de flanken zijn kritisch, maar al gauw te hard, negatief of polariserend. De middenpartijen zijn dan wel 
constructiever, maar al snel te zacht, mak of slap. Je kunt jezelf afvragen in hoeverre dit de partijen zelf aan te rekenen is ofwel alle partijen hier 
gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn, inclusief de onvermijdelijke rol van medialogica. Wat dit betreft dus weinig voorkeur. De stijl en 
strategie van NIDA is een combinatie van het meer constructieve en optimistische karakter van het midden en het meer kritische en 
activistische karakter van de flanken. 	
 
3) Welke partij staat landelijk INHOUDELIJK het meest dichtbij NIDA? 
NIDA streeft naar harmonie tussen ieder mens, onze omgeving en de Bron van het leven. Op weg naar deze balans biedt NIDA een 
vernieuwende, alomvattende visie op vijf uitdagingen langs vijf pijlers: ecologisch, spiritueel, economisch, cultureel en familiair. Er is geen 
enkele landelijke politieke partij die deze visie holistisch uitdraagt op de wijze zoals NIDA dat doet. Dit vergt meer intensieve samenhangende 
hervormingen dan door welke partij ook worden voorgesteld. Wel geldt voor iedere pijler van NIDA dat de hieraan onderliggende principes en 
richtlijnen op onderdelen in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn met de visie en standpunten van verschillende partijen. Die zijn 
uiteengezet in het schema op de volgende bladzijde.  
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NIDA’s 5 PIJLERS EN 

UITDAGINGEN 
 

TOELICHTING OP 
THEMATIEK 

WELKE PARTIJ STAAT HET MEEST DICHTBIJ  
TOELICHTING/KANTTEKENINGEN: 

ECOLOGISCH   

Zorg voor het LEVEN van 
elkaar en de natuur 

 
Van een verstoorde 

omgang tussen mens en 
natuur, naar een natuurlijk 

evenwicht en harmonie 
 

Hieronder vallen de thema’s  
1) duurzaamheid en 2) zorg.   
De duurzaamheidsomslag die 
volgens NIDA nodig is, vraagt 
om radicale hervorming van 
de economie en het 
belastingstelsel ter stimulering 
van het schone en 
ontmoediging van het 
schadelijke.   

De is de enige partij die expliciet zegt, dat we niet meer moeten groeien, maar dat onze obsessie voor 
groei juist de kern van het probleem vormt in onze ecologische uitdagingen. In haar visie stelt deze partij 
hiervoor de planeet als geheel centraal. Reëel, broodnodig en radicaal anders. De  en 

 staan in hun partijprogramma’s wat dit betreft het meest dichtbij de . Duurzaamheid 
hangt tevens sterk samen met het economisch domein. Hierover meer in de derde pijler en zie voor verdere 
uitweiding ook de stemwijzer van duurzaambedrijfsleven1. Kritische kanttekening bij   op dit punt: de 
inzet van deze partij voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten ziet NIDA als een misstap. Bij verdoofd 
slachten denkt men aan een prikje in de bips van de koe of kip omwille van dierenwelzijn, terwijl het in de 
praktijk gaat om elektrocutie, kopschot of vergassing omwille van economisch gewin. Partijen als NIDA en 

dienen als bondgenoten2 op te treden ter verbetering van dierenwelzijn, ook waar het gaat om de 
rituele slacht. 

NIDA is voor wat betreft de 
zorg, voor zorg sociaal 
georganiseerd, dichtbij huis, 
het liefst met familie, sensitief 
voor religie en cultuur. 

De  loopt als geen ander voorop in de strijd voor betere en meer sociale zorg.  Ook de inzet van een partij 

als de  op de zorg is verre van zo gek nog niet. Dat neemt niet weg hoe fundamenteel 
laatstgenoemde en NIDA op andere thema’s, in profiel en stijl verschillen. Dat we hier ook deze partij noemen 
is om het eclectische karakter van deze inhoudelijke vergelijking van NIDA’s stemanalyse te benadrukken. Het 
aspect van religieus en cultureel sensitieve zorg valt verder onder het diversiteitsvraagstuk en komt aan de 
orde bij een partij als  in het vijfde/familiaire domein.   

#HoeDan? Toelichting op het schema  
De inhoudelijke vergelijking is niet alomvattend en niet uitputtend. Het is een meer grove 

oriënterende vergelijking tussen NIDA en landelijk verkiesbare partijen. De inhoudelijke 

vergelijking is om praktische overwegingen vooral getrokken met politieke partijen die reeds in 

de Tweede Kamer en peilingen vertegenwoordigd zijn. Opmerkelijke nieuwkomers zijn 

daarnaast op noemenswaardige punten vermeld in de toelichting. De inhoudelijke analyse kent 

vooral een positieve benadering. Dat betekent dat vooral gezocht is naar overeenkomsten, niet 

naar verschillen. We maken per onderwerp vermelding van de partijen die de meeste 

overeenkomsten vertonen met NIDA en dus niet met de partijen die op dat punt het meest van 

NIDA verschillen. Wel plaatsen we bij deze partijen op punten enkele kritische kanttekeningen 

ter verdieping van het contrast. Ook verwijzen we voor verdere verdieping op enkele thema’s 

door naar meer specifieke stemwijzers of artikelen (zie laatste bladzijde).   
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SPIRITUEEL   

Waardering en ruimte 
voor SPIRITUALITEIT 

 
Van GELOOF 

(ethiek/zingeving) als iets 
van vroeger of thuis, naar 
iets essentieels voor altijd 

en overal 

NIDA ziet geloof, zingeving, 
religie, spiritualiteit, ethiek, 
levensbeschouwing, als 
essentieel voor ieder mens. 
Voor de beleving en 
ontwikkeling hiervan dient alle 
nodige waardering en ruimte 
te zijn, niet alleen thuis, ook in 
het publiek domein, het 
onderwijs, de arbeidsmarkt, 
etc. 

Enkel de confessionele partijen ,  en  (minimaal) noemen de meerwaarde van geloof, 
spiritualiteit, zingeving etc. in hun partijprogramma. Alle andere partijen komen in hun programma’s niet 
verder dan dat je niet o.b.v. religie/levensbeschouwing mag discrimineren. Het is wel zonde om te zien hoe 
deze confessionele partijen minder principieel zijn in hun benadering en waardering waar het aankomt op de 
islam. Zie hiervoor discussies rondom het ‘salafismeverbod’, ‘moskeefinanciering’ of het ‘islam-manifest’ van 
de . Dit dringt ook door in misconcepties en de misplaatste en incomplete3 claim op de ‘joods-christelijke 
traditie van Nederland’ en zelfs tot in het buitenland-/Midden-Oostenbeleid.  De  is met 
betrekking tot grondrechten en het belang van religie in de samenleving doorgaans iets meer principieel dan 

 en , maar op kwesties als het ‘salafismeverbod’ of ‘niqabverbod’ is  weer minder 
principieel en liberaal dan niet-conventionele partijen als ,  en . NIDA staat voor een 
meer principiële benadering, dus: waardering en ruimte voor álle vormen van zingeving en spiritualiteit. Een 
noemenswaardige pleitbezorger hiervan die hier meer principieel in staat dan ,  en  is 

nieuwkomer: .   
 

ECONOMISCH   

Samen maken en delen 
we onze WELVAART 

 
Van overmatige focus op 

de korte termijn, 
financiële winst en groei, 
naar duurzame ontwikke-

ling, kwaliteit en bloei 

NIDA gaat voor het samen 
maken en eerlijker delen van 
welvaart door het belasten 
van vermogen, ontlasten van 
werk en investeren in 
armoedebestrijding. Geen  
focus op groei en 
kwartaalcijfers. Stel de mens, 
kwaliteit en bloei centraal. 

Onze welvaart dient eerlijker verdeeld te worden. Er is genoeg rijkdom voor ieders behoefte, niet genoeg voor 
ieders hebzucht. Om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen zijn meer drastische economische, financiële en 
ook monetaire hervormingen nodig. Daarnaast vergt de omslag minder controle, meer vertrouwen (meer 
regelvrije bijstand), experimenten met basisinkomen, publieke gemeenschapsbanken, belasting van vermogen 
en vervuiling en het ontlasten van arbeid. Je ziet aspecten hiervan het meest terug bij , , 

 en , maar zie ook de meer ‘out of the box’ visie en voorstellen op dit thema van 

nieuwkomers als  en de .   

 

CULTUREEL   

TALENT ontwikkelen en 
delen we met elkaar 

 
Van talentverspilling in 

dienst van de 
arbeidsmarkt naar 

waardering en ontplooiing 
in dienst van het talent 

Kwalitatief, toegankelijk, 
innovatief en maatschappelijk 
betrokken onderwijs, kunst en 
cultuur, voor arm en rijk, een 
leven lang. Naast inzet op 
cognitieve ontwikkeling, ook 
fysieke, spirituele, sociale en 
emotionele ontwikkeling. 

Alle partijen vinden onderwijs belangrijk.  loopt hierin voorop en staat hierin het meest dichtbij NIDA. Dit 
geldt tevens voor het kunst en cultuurbeleid, waarbij ook de  dicht in de buurt komt. Twee kritische 
kanttekeningen hierbij: 1) een bijzonder pijnlijk punt is de asociale keuze om de studiefinanciering om te 
ruilen voor een lening. Vooralsnog zijn enkel de partijen , , ,  en in de kamer 
voor het terugdraaien hiervan. 2)  pleit voor een ‘modernisering’ van art. 23 GW Vrijheid van onderwijs. 
In hoeverre deze discussie dan volgens deze partij moet worden gevoerd richting ‘afschaffing’ ervan zoals 
een partij als  bepleit is nog onduidelijk (NIDA is hier tegen). Aspecten met betrekking tot 

diversiteitsbeleid in het onderwijs en iets als aandacht voor ons ‘gedeelde verleden, gezamenlijke toekomst’4 
vallen onder de volgende pijler.    



NIDA’S STEMANALYSE VOOR DE LANDELIJKE VERKIEZINGEN 2017 

	
 

FAMILIAIR   

We zijn allemaal FAMILIE 
en buren van elkaar 

 
Van doorgeschoten 
individualisering en 
vervreemding naar 

gemeenschappelijkheid en 
inclusie van diversiteit 

NIDA gelooft in de familiaire 
oorsprong en daarmee ook de 
verbondenheid en 
gelijkwaardigheid van alle 
mensen. We investeren in 
onze gemeenschappelijk-
heden en onze onderlinge 
diversiteit dienen we niet 
alleen te respecteren, maar 
zelfs te koesteren en er 
rijkdom uit te putten. Op 
landelijk niveau vallen naast 
het thema 
samenleving/’integratie’ ook 
thema’s als het 
buitenlandbeleid, 
vluchtelingenbeleid en privacy 
hieronder.  
 

Het volledige politieke spectrum heeft deze thematiek laten kapen door ‘extreem’ rechts en is hierin te ver 
meegegaan of te vaak stil over gebleven. Partijen als  en  waren lang de enige gevestigde 
partijen met enig weerwoord, maar ook zij geven hieraan niet de nodige (familiaire/alternatieve) visie en 
prioriteit die het verdient.  heeft in de Kamer haar bestaansrecht gemaakt van de bestrijding van 
xenofobie, racisme en discriminatie en de inclusie van diversiteit. Een noemenswaardige nieuwkomer in 
deze is ook: . Deze thematiek heeft partijen in de Tweede Kamer nodig die hier alle prioriteit aan 
geven om de politieke verhoudingen en samenleving op dit punt meer in balans te brengen. Dit is tevens van 
belang voor een gelijkwaardige toegang en uitwerking van de overige pijlers die raken aan zorg, onderwijs en 
economie. Hetzelfde geldt voor een principieel buitenlandbeleid gebaseerd op internationaal recht, niet 
o.b.v. vriendjespolitiek of economisch gewin en vrij van ‘blinde vlekken’ voor onrecht en leed in ‘vergeten 
uithoeken’ van de wereld, zoals bijvoorbeeld de Rohingya’s in Myanmar. Zie voor een indruk van de 
verschillende partijen in bijvoorbeeld de kwestie Palestina-Israël de stemanalyse van de RightsForum5. Dit 
geldt net zo voor een ruimhartig en principieel vluchtelingenbeleid conform internationaal en Europees 
recht. Check hiervoor de stemwijzer van OxfamNovib6. Het laatste onderliggende thema aan deze pijlers 
betreft privacy. Door toenemende macht/kennis van overheid en multinationals op onze persoonlijke 
leefsfeer worden onze persoonlijke keuzes steeds meer door bedrijven en overheid bepaald en 
gecontroleerd. Terwijl dit volgens NIDA juist andersom zou moeten. Een noemenswaardige nieuwkomer die 
haar bestaansrecht van dit punt heeft gemaakt is: de . Check de privacystemwijzer.nl voor een 
indruk van de verschillende partijen op dit punt. 

 
 

STEM! 
Tot dusver. Het is aan jou om tussen de landelijke partijen jouw eigen afweging en keuze te maken. Neem je verantwoordelijkheid en stem!  

En los van bovenstaande meer rationele uiteenzetting, volg vooral je hart. Met wie identificeer je jezelf? Aan wie vertrouw jij jouw stem toe?  
Hoe dan ook, zorg dat jouw stem telt. STEM WOENSDAG 15 maart 2017!  

 
… en stem 21 maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam natuurlijk gewoon op NIDA.  
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LINKS:  
																																																								
1 http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/partner/kieswijzer-duurzame-economie 

2 http://nos.nl/artikel/705950-akkoord-moslims-en-dierenpartij.html 

3 https://wijblijvenhier.nl/26374/cda-luidt-klok-maar-waar-hangt-klepel/ 

4 http://www.nidarotterdam.nl/nieuwsberichten/geschiedenisles-over-slavernij-migratie-en-handelsgeschiedenis-op-rotterdamse-scholen/#.WL_87hLhA0p 

5 https://rightsforum.org/sites/rightsforum.org/files/bestanden/trf_verkiezingskrant_2017_web.pdf 

6 http://www.humanitychecker.nl/totaalscores 


