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Samenvatting

Wie wordt de nieuwe partijleider van het CDA? De coronacrisis zet twee  
'CDA-kroonprinsen' in de spotlight
 
De 'charismatische stemmentrekker' Hugo de Jonge tegenover 'betrouwbare en 
deskundige' Wopke Hoekstra: dat lijkt de strijd te worden om het CDA-leiderschap. 
Vooralsnog is Hoekstra de populairste keuze, maar De Jonge zit 'm op de hielen. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1.188 CDA-kiezers. In aanloop naar de 
volgende Tweede Kamerverkiezingen is het CDA op zoek naar een nieuwe partijleider. 
Favorieten voor die positie zijn Hoekstra, De Jonge en Mona Keijzer, al lijkt die laatste 
het af te leggen tegen de 'coronaministers': 9 procent vindt haar de meest geschikte 
keuze. In november waren De Jonge en Keijzer nog ongeveer even populair bij CDA-
stemmers. Inmiddels is De Jonge op weg om de kloof met Hoekstra te dichten.

Populairder vanwege corona 
Want ondanks de crisis en de opstapelende hoofdpijndossiers is de coronacrisis goed 
voor de imago's van minister van Volksgezondheid De Jonge en minister van Financiën 
Hoekstra. Een ruime meerderheid van de ondervraagde CDA-kiezers is positiever over 
de twee gaan denken vanwege de coronacrisis: over Hoekstra 68 procent, over De 
Jonge 65 procent.

"Hugo de Jonge werd, door het uitvallen van minister Bruins, toch zeer plots 
aangesteld. Hij heeft sindsdien fantastisch gewerkt", geeft een panellid als reden voor 
dit veranderende beeld. "Minister de Jonge werkt keihard om de gezondheidszorg op 
poten te houden en te voorzien van alles wat nodig is", zegt een ander.

Sympathie voor optreden Zuid-Europa  
Het optreden van minister Hoekstra tegenover de Zuid-Europese landen kon ook op 
sympathie rekenen. "Prima optreden van Wopke Hoekstra in Europa. Helder, bij je 
standpunt blijven en er niet omheen draaien". Ook zijn zuinigheid wordt geroemd: 
"Hoekstra was de afgelopen jaren streng en zat op het geld. Dat betaalt zich nu uit."

 
Gevraagd naar de kwaliteiten van Hoekstra is dat ook waar hij in uitblinkt: zijn 
betrouwbaarheid en deskundigheid worden gewaardeerd. De Jonge scoort op andere 
punten beter: hij is volgens de ondervraagden vooral charismatischer en een betere 
stemmentrekker dan Hoekstra.

Nieuwe kiezers 
Voor bijna de helft van de kiezers (46 procent) wordt de kans dat zij daadwerkelijk CDA 
gaan stemmen groter als Wopke Hoekstra partijleider wordt. Als De Jonge de kar gaat 
trekken, wordt de CDA-stemkans voor 38 procent van de kiezers groter.

Mocht Mona Keijzer het nieuwe gezicht van de partij worden, dan geeft juist bijna een 
derde (28 procent) aan dat het CDA minder kans maakt op hun stem. 'Te onzichtbaar' 
en 'niet krachtig genoeg' worden vooral genoemd als redenen.
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Partijleider

Hoekstra en De Jonge lopen uit
Partijleider

Kans op stemmen wordt kleiner 
bij Keijzer

Kun je bij elk van onderstaande CDA-politici aangeven of het wat jou betreft wel of 
niet acceptabel is als hij of zij partijleider wordt van het CDA?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En als je moet kiezen, welk van onderstaande prominente CDA-politici is volgens 
jou het meest geschikt als partijleider? 

 
In hoeverre is er een kans dat je voorkeur voor één van de kandidaat-partijleiders 
de komende tijd nog verandert? 
Die kans is er niet, mijn keuze staat helemaal vast: 24% 
Die kans is redelijk klein, ik heb een redelijke voorkeur: 49%  
Die kans is redelijk groot, ik heb een lichte voorkeur maar andere kandidaten maken 
nog kans: 9% 
Die kans is zeer groot, ik heb een lichte voorkeur maar alles ligt nog open: 6% 
Weet niet / ik heb geen favoriete lijsttrekker: 12%

 
Wordt de kans dat jij op het CDA stemt groter of kleiner als één van de volgende 
politici partijleider wordt van het CDA? Of maakt het geen verschil? 

 
 

Vind je dat CDA wel of geen openbare ledenverkiezing moet organiseren om een 
nieuwe lijsttrekker te kiezen? 
CDA moet wel een verkiezing organiseren: 42% 
CDA moet geen verkiezing organiseren: 25% 
Weet niet / geen mening: 33%

Wel acceptabel Niet acceptabel Weet niet / geen mening

Wopke Hoekstra 92% 5% 3%

Hugo de Jonge 86% 8% 6%

Mona Keijzer 46% 34% 20%

November 2019 Maart 2020 April 2020

Wopke Hoekstra 39% 43% 50%

Hugo de Jonge 21% 22% 35%

Mona Keijzer 16% 14% 9%

Kans wordt 
groter

Kans wordt 
kleiner

Maakt geen 
verschil

Weet niet / 
geen mening

Wopke Hoekstra 46% 3% 46% 5%

Hugo de Jonge 38% 9% 52% 1%

Mona Keijzer 14% 28% 54% 4%

Als er een nieuwe partijleider of lijsttrekker gekozen moet worden, houden 
sommige partijen een lijsttrekkersverkiezing. Bij zo’n verkiezing mogen alle 
leden stemmen. Andere partijen houden geen verkiezing, dan beslist de 
partijtop onderling wie de nieuwe leider wordt.  Sommigen zijn tegen een 
verkiezing, omdat ze vrezen dat interne discussie aanzet tot verdeeldheid, 
anderen zeggen juist dat de lijsttrekkersstrijd democratie binnen de partij 
vergroot en zorgt voor extra aandacht voor de partij. 
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Kwaliteiten

Charisma De Jonge tegenover  
betrouwbaarheid Hoekstra

Corona

Groot vertrouwen in ministers

 
Vink aan of de volgende kandidaten volgens jou wel of niet aan de volgende 
kenmerken voldoen: 

De volgende ministers spelen een grote rol in de coronacrisis. Hoeveel vertrouwen 
heb jij erin dat de volgende politici hun werk als minister goed doen?  
(Gevraagd aan 1188 CDA-kiezers) 

Ben je positiever of negatiever over de volgende CDA-politici gaan denken door 
hun optreden in de huidige coronacrisis? 

Wopke Hoekstra Hugo de Jonge Mona Keijzer

Betrouwbaar 84% 69% 63%

Stemmentrekker 35% 51% 26%

Charismatisch 35% 58% 21%

Deskundig 81% 54% 46%

De beste premier 40% 26% 5%

Verwoordt de 
partijstandpunten het beste

25% 25% 17%

Geen van deze 2% 5% 20%

Wopke Hoekstra Hugo de Jonge

Veel 67% 56%

Redelijk wat 29% 37%

Weinig 3% 5%

Geen 1% 0%

Weet niet / geen mening 0% 0%

Positiever Negatiever
Maakt geen 

verschil
Weet niet / geen 

mening

Wopke 
Hoekstra

68% 4% 25% 2%

Hugo de Jonge 65% 5% 28% 2%

Mona Keijzer 25% 5% 60% 11%



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
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Het onderzoek is gehouden op 27 april 2020. Aan het onderzoek deden 16.861 leden 
van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 1188 mensen die hebben 
aangegeven op het CDA te stemmen als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn. 
Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, 
geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur 
gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Daphne Cornelisse: 
daphne.cornelisse@eenvandaag.nl 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer 
per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.


