
Visie en Missie van de Onafhankelijke SenaatsFractie
(definitieve versie)

De statuten van de OSF spreken over vier doelen
- De vertegenwoordiging in de Eerste Kamer op een onafhankelijke wijze te 

doen vervullen en te ondersteunen.
- Het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van provinciale

politieke groeperingen.
- Het doen uitvoeren van politiek wetenschappelijk onderzoek.
- Democratisering van de politieke cultuur en structuur, het uitdragen van de 

gedachte dat het besturen van gemeenten en provincies bij voorkeur 
geschiedt door onafhankelijke lokale en regionale politieke groeperingen. 

Deze statutaire uitgangspunten zijn te vertalen in een visie en een missie:

Visie
De OSF streeft naar een politiek klimaat waarin een zo groot mogelijk deel van de 
burgers zich vertegenwoordigd voelt door de onafhankelijke politiek.
Dit betreft In eerste instantie vertegenwoordiging in provinciaal bestuur en Eerste 
Kamer.  De OSF wil hierbij een initiërende, coördinerende en enthousiasmerende 
organisatie zijn en samenwerking zoeken met gelijkgestemden.

Missie 
De OSF is een politiek federatief platform voor de onafhankelijke politiek. 
Senaatsfractie en provinciale politieke groeperingen streven naar synergie op basis 
van respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid. 

De OSF is een politieke organisatie die werkt vanuit de grondgedachte dat de politiek 
bestaat om de burgers te dienen, niet andersom.

Onafhankelijke politiek is dé manier om de burgers beter te betrekken bij de politieke 
besluitvorming. Vanuit het belang van de burger, zo transparant mogelijk politiek 
bedrijven.

Door niet alleen zelf deze gedachte uit te dragen, maar ook anderen te ondersteunen 
om vanuit dit principe politiek te bedrijven, wil de OSF de invloed van de 
onafhankelijke politiek in Nederland vergroten.

Vanuit de visie en de missie wordt dagelijks gewerkt aan de realisatie van de 
(politieke) doelen. 

DNA
De OSF kiest voor een “bottom up” benadering binnen een federatieve setting. 
Samenwerken op basis van afspraken die de deelnemers met elkaar maken.
In de praktijk betekent dit dat er voor de provinciale politieke groeperingen, naast een 
aantal centrale politieke uitgangspunten, niettemin een grote mate van vrijheid is. 
Onafhankelijk en toch gebonden!



De federatiegedachte zou voor de OSF ook moeten gelden voor de staatsinrichting 
van Nederland en Europa. Dit past goed bij de door de OSF gewenste evenredige 
vertegenwoordiging met daarnaast een districtenstelsel. 

Tegenwoordig worden in Nederland veel taken van de rijksoverheid overgeheveld 
naar de provincies en gemeenten. Dit OSF vindt dit een goede ontwikkeling, maar 
bevoegdheden moeten hand in hand met budgetten worden overgedragen.

Onafhankelijke Politiek
Voor de OSF is ‘onafhankelijke politiek’ het besturen van de overheid door mensen 
die niet verbonden zijn aan de traditionele politieke stromingen*. 

Onafhankelijke politiek kiest er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke 
maat te beoordelen en om de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te 
leggen.

Binnen het politiek federatief platform OSF kan elke partij, op elk moment, zijn eigen 
beslissingen nemen. Maar als er toezeggingen gedaan worden, dienen die ook 
nagekomen te worden.

Aangesloten partijen kunnen op elk moment uit de OSF stappen.

Politieke Uitgangspunten OSF
1. De OSF is een democratische partij die streeft naar een gemeenschap waarin 

de burgers op een respectvolle manier samenleven en kunnen meebeslissen 
op alle niveaus van het bestuur. 

2. De OSF wil dat mensen directe invloed hebben op de besluitvorming van hun 
overheid en daarmee de democratische controle bij de gemeenschap leggen. 

3. De OSF streeft naar een betere taakverdeling tussen de bestuurslagen 
(Europa, Nederland, provincie, gemeente), gebaseerd op haar politieke 
uitgangspunten; meer decentralisatie van bestuur en meer autonomie voor 
provincies en gemeenten.

4. Wat lokaal kan, moet ook lokaal gedaan worden. Wat beter centraal geregeld 
kan worden, moet centraal geregeld worden. In het verlengde hiervan vindt de 
OSF dat Europa niet hoeft te regelen wat in de nationale staten geregeld kan 
worden. En andersom.

5. Regio's verschillen sterk in cultuur en identiteit, sociale en economische 
structuur en in het normen- en waardepatroon. De OSF vindt dat dit, naar 
vermogen, tot uitdrukking moet komen in de verdeling van taken over de 
bestuurslagen.

6. De OSF streeft naar decentralisatie van bevoegdheid en middelen op het 
terrein van de eigen taal, cultuur, onderwijs, landschap, financiën. 

7.        De OSF staat voor een staatsinrichting die lokale gemeenschappen de   
           bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zelf vorm te



           geven. 

8. Regio’s moeten meer zeggenschap krijgen over de inkomsten die in die regio 
worden gegenereerd (bijvoorbeeld aardgasbaten, aardwarmte). 

9. De OSF staat voor onafhankelijke politiek en zal per politiek vraagstuk haar 
standpunt bepalen en haar medestanders kiezen. Daarbij wordt geen 
verschil gemaakt tussen coalitie of oppositie.

10. De OSF wil transparante politiek bedrijven. Volledige openheid is de basis van 
vertrouwen, van een breed draagvlak en van het komen tot een optimale 
oplossing van en probleem.

11. De OSF wijst verdere door de rijksoverheid opgelegde bestuurlijke 
schaalvergroting af.

12. Internationale samenwerking is een ‘must’. De OSF wil zich binden aan 
Europese afspraken als die op een democratisch legitieme wijze tot stand 
komen.

13. De OSF stelt de “menselijke maat” centraal en zal dit uitgangpunt bij alle 
besluitvormingsprocessen zwaar laten meewegen.

14. De OSF wil de mogelijkheid van referenda open houden. Bijvoorbeeld als een 
onderwerp in verkiezingsprogramma’s niet duidelijk is behandeld.

15. De OSF staat zeer kritisch tegenover privatiseren of verzelfstandigen 
van voor de burger essentiële voorzieningen.

Diverse rollen
De OSF is actief op vele terreinen. 
Daarbij vervult zij, vanuit haar doelstelling, diverse rollen.

1. De Vertegenwoordigende rol
Deze rol is de meest in het oog springende. In de Senaat maakt de OSF deel uit van 
het politiek bestel. Omdat de aangesloten provinciale politieke groeperingen 
regelmatig uiteenlopende standpunten innemen, is het aan de vertegenwoordigers 
van de OSF in de Eerste Kamer om deze rol vorm en inhoud te geven.

Om deze rol zo goed mogelijk in te vullen heeft de OSF een aantal politieke 
uitgangspunten vastgesteld. Daarnaast bestaat er een Steunfractie die de OSF 
vertegenwoordiging in de Senaat, gevraagd en ongevraagd, ter zijde staat.
In deze Steunfractie hebben vertegenwoordigers vanuit de aangesloten provinciale 
politieke groeperingen zitting.

2. De Bindende rol
De onafhankelijke politiek heeft in Nederland geen gezamenlijke achterban. 
Elke gemeentelijke groepering zet zich in voor de belangen van de eigen burgers. 



Op provinciaal niveau kunnen deze burgers hun belangen gezamenlijk laten 
behartigen door een onafhankelijke partij in Provinciale Staten. 
Die belangenbehartiging wordt dan ook doorgetrokken naar de Senaat. In de praktijk 
komt deze verbondenheid veel te weinig voor. De meeste onafhankelijke partijen zijn 
vooral met de interne, lokale en regionale aangelegenheden bezig en kijken te weinig 
naar buiten.

Toch is het de wens van de OSF om zo veel mogelijk partijen en groeperingen die 
zich met onafhankelijke politiek bezighouden te binden. Om veel meer gezamenlijk 
op te trekken en om de krachten meer te bundelen.

Daarom is in 2012 besloten om zeer nauw samen te gaan werken met de VPPG.
Hierdoor ontstaat een front van onafhankelijke politiek in Nederland. De OSF wil de 
komende jaren, samen met de VPPG, werken aan het verder samen binden van de 
onafhankelijke politiek in Nederland.**

3. De Versterkende rol
Als de onafhankelijke politiek echt een vuist wil maken, zal er ook aan een verdere 
professionalisering gewerkt moeten worden. Net als de overige politieke partijen, 
ontvangt de OSF jaarlijks een budget uit Den Haag in het kader van de wet 
subsidiëring politieke partijen.

Een groot deel van deze middelen wordt ingezet om de onafhankelijke provinciale 
politieke groeperingen te ondersteunen. Die kunnen op hun beurt weer een 
versterkende rol richting de plaatselijke onafhankelijke politieke groeperingen in hun 
provincie vervullen.

Ook de VPPG wordt door de OSF ondersteund om van onderop een versterking van 
de plaatselijke onafhankelijke politiek mogelijk te maken.

* Traditionele politieke stromingen 
liberale partijen
confessionele partijen
socialistische partijen

**De filosofie van de onafhankelijke politiek
Elkaar versterken door samen te werken en te streven naar het nemen van politieke besluiten op het laagst 
mogelijke niveau, dicht bij de burgers.

Er zijn twee instanties in Nederland die zich richten op het versterken van de onafhankelijke politiek. 
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) is de belangenbehartiger van de onafhankelijke 
politiek in de gemeenten, maar is zelf geen politieke partij. De Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) is als 
politieke partij de belangenbehartiger van de onafhankelijke politiek in de provincies en heeft een zetel in de 
Eerste Kamer.


