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rode loper

Remco Boas (50), sinds 2011 voorzitter van het PvdA-net-
werk Rode Ondernemers, staat aan het hoofd van een online 
marketingbedrijf, een internetproductiebedrijf, een eetcafé 
en daarnaast sinds kort een café met uitsluitend Amsterdamse 
bieren van de tap.  

Sociaal ondernemerschap ziet Boas als ‘normaal ondernemer-
schap’. Ondernemen is volgens hem ‘het meest sociaalde-
mocratische dat je kunt doen,’ om te beginnen omdat een 
ondernemer werkgelegenheid creëert. ‘Zo hoorde ik dat de 
jeugdwerkloosheid in de buurt van m’n eetcafé erg hoog lag, 
terwijl de ene na de andere winkel dichtging. Ik heb toen het 
project “Stagestraat” mede geïnitieerd, waarbij jongeren een 
halfjaar aan de slag konden met behoud van uitkering. Negen 
van de elf jongeren kregen daarna een vaste baan aangeboden.’ 

Sociaal Bewogen
Dat Boas een echte ‘rode ondernemer’ is, blijkt ook uit het 
volgende voorbeeld dat hij geeft: ‘Terwijl ik een diner voor 
gasten op Eerste Kerstdag aan het voorbereiden was, las ik 

over het groot aantal eenzame ouderen in de buurt. Toen heb 
ik de maandag voor Kerst een vijfgangendiner voor die oude-
ren georganiseerd, waarbij ondernemers uit de straat onder 
meer bloemen, chocolade en mooie wijnen sponsorden.’ 

geen VeRStokte SocialiSten
Binnen de PvdA gaat het netwerk prat op een meer onder-
nemende aanpak van (maatschappelijke) problemen. Een 
beetje wars van partijstructuren en beginselen, zo staat te 
lezen op hun website. Een diverse club met zo’n vijfhonderd 
aangesloten ondernemers, van agrariërs tot advocaten en van 
éénpitters tot iemand met honderd kapperszaken. ‘We zijn 
geen verstokte socialisten vol oude dogma’s. We zoeken veel 
meer out-of-the-box naar oplossingen. We willen het voor-
touw nemen in het opvoeden in sociaal ondernemerschap en 
laten zien dat we eigenlijk dé partij voor ondernemers zouden 
moeten zijn.’
 
Meer informatie of aansluiten bij de Rode ondernemers? 
www.rodeondernemers.nl

De Rode loper wordt uitgerold voor Pvda’ers die 
normaal gesproken achter de schermen werken. 
Deze keer rollen we de loper uit voor Remco Boas, 
voorzitter van het Pvda-netwerk Rode ondernemers. 
tekst Jurjen Fedde Wiersma  Foto De Beeldredaktie

Rood ondernemen
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@
Op het congres van 13 februari 2016 zal een 
deel van het partijbestuur worden gekozen. 
Om de twee jaar wordt ongeveer de helft van 
het partijbestuur gekozen voor een periode 
van vier jaar. Het partijbestuur bestaat uit elf 
leden, waarvan in 2016 vijf posities openge-
steld worden voor verkiezing. Het gaat om 
drie algemeen bestuursleden, de positie van 
voorzitter, penningmeester en die van inter-
nationaal secretaris. Als er voor de positie van 
voorzitter twee of meer geschikte kandidaten 
zijn, dan zal een ledenraadpleging gehouden 
worden.
De kandidaatstellingscommissie bestaat uit: 
Kim Putters (voorzitter), Jeroen Weyers, 
Wanda Ottens, Sheila Kroes en vanuit de 
JS Thomas Hendrikx. De kandidaatstelling 
voor de positie van partijvoorzitter sluit op 
maandag 2 november, 10.00 uur. De kan-
didaatstelling voor algemeen bestuursleden, 
penningmeester en Internationaal Secretaris 

sluit op maandag 30 november, 10.00 uur. 
Solliciteren kan door een motivatiebrief en cv 
te sturen naar Lobke Hurkmans: lhurkmans@
pvda.nl. Geïnteresseerden in het voorzit-
terschap kunnen via hetzelfde mailadres 
een handtekeningenlijst opvragen. Voor de 
kandidaatstelling voor het voorzitterschap 
dient u een motivatiebrief en cv in te sturen 
met 100 unieke ondersteuningsverklaringen 
van leden met ledenrechten. Meer informatie 
over de procedure, functie en rol van partij-
bestuurslid bij Lobke Hurkmans 020-5512219. 
Informatie over de profielschets van het 
partijbestuur en de gestelde eisen vindt u op 
pvda.nl/kandidaatstellingpartijbestuur.

Mail van 
de PvdA
als lid ontvangt u geregeld 
mail. omdat we de mail 
zo nauwkeurig mogelijk 
proberen aan te passen 
aan uw interesses, kunt u 
opgeven welke mail u wel 
en niet wilt ontvangen. klik 
hiervoor op de link onderaan 
een recente mail die u van 
ons heeft ontvangen, of 
ga direct naar MijnPvda. 
ontvangt u geen mail van 
ons maar wilt u toch op de 
hoogte blijven van nieuws, 
vacatures, acties en de 
agenda? geef uw mailadres 
door aan redactie@pvda.nl

Partijbestuur 
Kandidaatstelling 
en profielschets  
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In zijn proefschrift over het 
politieke leven in de vroege S.D.A.P. 
beschrijft Adriaan van Veldhuizen 
de sociaaldemocratische leefwe-
reld van rond 1900. Hij beschrijft 
het socialistische familiegevoel, 
de gezelligheid en de sociale net-
werken op nationaal en internati-
onaal niveau, maar ook slepende 
conflicten en keiharde ruzies. Dit 
levert opmerkelijke verhalen over 
de SDAP op en een frisse blik op 
het fenomeen politieke partij in 
het algemeen. 

Opmerkelijke 
verhalen

De werkgroep ledendemocratie heeft nagedacht over hoe leden een 
directere invloed kunnen uitoefenen op de koers van de partij. Het resul-
taat is te lezen in het rapport ‘De leden zijn de baas’. op dit moment 
werken de werkgroep, andere betrokken leden en medewerkers van het 
partijbureau hard aan de vernieuwing van de ledendemocratie zoals het 
congres die in januari 2015 heeft vastgesteld. Straks kunt u online voor-
stellen doen en draagvlak verwerven en stemmen via een app en dan 
debatteren we alleen nog over onderwerpen die de leden echt belang-
rijk vinden. Meer informatie over de plannen en de voortgang vindt u op 
bit.ly/pvdaledendemocratie.

In 2006 is de afdeling PvdA-London-VK opgericht 
door Tijs Broeke en Wim Snijders. Als afdeling zijn zij 
erop gericht politieke discussie te stimuleren tussen 
politiek geïnteresseerden in het Verenigd Koninkrijk. 
Dit doen ze door onze activiteiten zo veel mogelijk 
open te stellen voor geïnteresseerden ongeacht hun 
politieke achtergrond. Ook werken ze samen met 
andere Nederlandse politieke partijen in het VK, de 
Engelse Labour Party en Europese sociaaldemocrati-
sche partijen.
Meer informatie: bit.ly/pvdalonden

nieuws uit de partij

PvdA-London

Rood mag drie exemplaren verloten van adriaan van 
Veldhuizen – De partij. Stuur om kans te maken uiterlijk  
2 november een mail naar rood@pvda.nl o.v.v. adriaan van 
Veldhuizen of stuur een kaartje naar Redactie Rood, Postbus 
1310, 1000 BH amsterdam. De winnaars ontvangen het boek 
per post in de week van maandag 2 november.

Heeft u ook nieuws vanuit uw afdeling 
dat interessant kan zijn voor het hele land? 

Mail het ons dan: rood@pvda.nl

De PvdA hecht veel waarde aan kunst en cultuur en stelt 
daarom haar zendtijd voor politieke partijen beschikbaar 
aan verschillende kunstenaars. Afgelopen weken 
hebben drie kunstenaars al een uitzending verzorgd: het 
spektakeltheater van Vis à Vis, het toneel van Tg. LYNX 
en ‘inclusiedans’ van Holland Dance. Er zullen nog twee 
uitzendingen volgen op 6 en 23 november op NPO1 om 
17.55 uur. Alle uitzendingen terugzien? 
Kijk op: www.pvda.nl/kunst

Samenstelling Victoria Brown

Kunst & cultuur

De leden zijn de baas

W
IN

✃
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van de voorzitter

onlangs werd ik gebeld door een mevrouw 
op leeftijd. Ze maakte zich ernstig zorgen 
om haar zoon Wim. Hij is na ontslag 
zzp’er geworden, maar heeft moeite om 

rond te komen. Ze beschreef een wereld vol perma-
nente onzekerheid, met ondernemers die werknemers 
inhuren en weer laten gaan als ze dat uitkomt. In de 
oren van Halbe Zijlstra of het Centraal Planbureau 
is deze vorm van flexibiliteit de oplossing voor alles. 
Maar in de praktijk is het een drama voor veel mensen.
Zo verschenen afgelopen augustus in de media veel 
berichten over Lars. Lars (40) is een freelance gra-
fisch ontwerper die tijdens het mountainbiken op 
Texel een dwarslaesie opliep. Hij had geen verzekering 
voor verlies van inkomen, want die is veel te duur. 
En nu, na zijn ongeval, zamelden zijn vrienden geld 
voor hem in. Alhoewel de actie van deze geweldige 
vrienden natuurlijk hartverwarmend is, is het vreemd 
dat zoiets in ons land nodig is. Want er zijn ook onver-
zekerde freelancers die ongelukken krijgen die niet 
zoveel vrienden hebben.
Juist om de afhankelijkheid van goedwillende familie 
en vrienden te minimaliseren heeft de sociaalde-
mocratie altijd gevochten voor het bieden van een 
collectief vangnet voor domme pech. Want pech kan 
iedereen overkomen. Uit deze strijd is onze verzor-
gingsstaat ontstaan en de massale hulp aan Lars laat 
zien dat het rechtvaardigheidsgevoel dat daaraan ten 
grondslag ligt, diep verankerd zit in onze samenleving.
In een samenleving waarin mensen een goed leven 
willen opbouwen, is de zakelijke onverschilligheid 
die vaak gepaard gaat met flexwerk, het grootste 
gevaar. Iedere vorm van zekerheid verdwijnt. Dat is de 
moderne uitdaging voor sociaaldemocraten: hoe ga 
je om met nieuwe vormen van arbeidscontracten zon-
der te verstarren in je eigen gelijk, maar ook zonder 
in te leveren op hard bevochten vangnetten? Binnen 
de partij wordt daarover gepraat, er wordt gesproken 
met onze bondgenoten buiten de partij, en onze 
Kamerfractie en bewindspersonen nemen vervol-
gens concrete maatregelen. Van het bestrijden 
van oneerlijke concurrentie op loon, tot het 
stoppen met payrolling bij de overheid.
Wim heeft helaas nog steeds geen werk. En 
zo lang Wim thuis zit, en Lars afhankelijk is 
van welwillende vrienden, zijn wij nog niet 
klaar. Een goed leven moet niet stoppen door 
domme pech. Dat is en blijft onze opdracht.

Hans Spekman
voorzitter@pvda.nl

onze uitdaging
Onlangs is oud-PvdA-wethouder Hans van 
Beers op 74-jarige leeftijd overleden. Van 
Beers, geboren te Eindhoven, werd in 1974 
wethouder voor de PvdA in Den Bosch. 
Daarnaast was Van Beers ook directeur van 
de VPRO en van het Stedelijk Museum. 
Meer informatie: bit.ly/vanbeers

In memoriam 
Hans van Beers

Niet praten maar doen
Het Netwerk Diversiteit PvdA streeft ernaar dat de PvdA een brede 
volkspartij is en blijft. Iedereen, ongeacht geslacht, ras en/of afkomst, moet 
zich op zijn of haar gemak kunnen voelen binnen de PvdA. Dat is tevens 
de kracht van onze partij. Hiermee wil de PvdA een afspiegeling vormen 
van de huidige Nederlandse samenleving. Om dit te bereiken worden ook 
samen en in overleg met andere netwerken activiteiten georganiseerd, zoals 
het Roze Netwerk, het gehandicaptenplatform en Vrouwen in de PvdA 
(ViP). De tot nog toe georganiseerde bijeenkomsten met de andere netwer-
ken zijn als inspirerend ervaren. Hun motto is ‘Niet praten maar doen’. 
Meer informatie en contactgegevens: bit.ly/pvdadiversiteit
Facebook: facebook.com/groups/pvdadiversiteit
twitter: @PvdanetwDivers

Zaterdag 7 november zal de jaarlijkse 
Afrikadag plaatvinden. Dit jaar zijn de 
spotlights gericht op Makhtar Diop (vice-
president voor Afrika bij de Wereldbank) 
en onze ministers Lilianne Ploumen en Bert 
Koenders. Het hoofdthema is de rol van de 

‘nieuwe spelers’ in Afrika, waarbij er met name op China en andere landen 
zal worden gericht. Uiteraard is er ook aandacht voor andere nieuwe spe-
lers. kijk voor meer informatie op www.afrikadag.nl
Er zullen voor de Afrikadag kaarten worden verloot. Wilt u hier kans op 
maken? Stuur dan een mail naar: rood@pvda.nl

Nieuwe spelers 
in Afrika 

koRting van €19,99 voor € 14,99
Deze kortingsbon kan worden ingewisseld bij elke 
boekhandel in Nederland. De actie loopt tot  
31 december 2015. Auteur: Jan Schuurman Hess
Titel: Voettocht naar het hart van het land
ISBN: 9789045025407
Actienummer is: 902-16640 

Van Beers ten tijde van zijn 
wethouderschap (1974-1982).

✃
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Z e straalt een onverwoestbaar soort optimisme uit. 
Maar zelfs Jetta Klijnsma werd het de afgelopen 
jaren soms zwaar te moede. Uitgerekend de 
groepen mensen die haar na aan het hart liggen, 
werden snoeihard geraakt door de financiële 

crisis. ‘Het was zo heftig. Mensen raakten werkloos, jongeren 
stonden noodgedwongen aan de zijlijn. Het was schrijnend om 
te zien, te meer omdat het vaak mensen betrof die het toch al 
moeilijk hadden. Ze dreigden in armoede te vervallen. Ik heb er 
nachten van wakker gelegen hoe ik deze groep ondanks de crisis 
toch perspectief kon bieden,’ zegt Klijnsma in haar werkkamer 
aan het Parnassusplein in Den Haag. 

Zes jaar geleden was Rood ook bij haar op bezoek. Klijnsma was 
net benoemd als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid in het kabinet Balkenende IV, als opvolger van de 
naar Rotterdam vertrokken Ahmed Aboutaleb.
De crisis liet zich ook toen al voelen. Ze voorzag zware tijden. 
‘Ik zie het als mijn belangrijkste opdracht als staatssecretaris en 
als PvdA’er om mensen aan boord te houden, zeker de mensen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt,’ zei Klijnsma destijds. 
‘Het zal een megaklus worden,’ vervolgde ze, om daar optimis-
tisch aan toe te voegen dat ‘Nederland gelukkig gezegend is 
met een goede sociale infrastructuur, het vangnet is in orde.’ 
Ze beloofde haar uiterste best te doen om te voorkomen dat 
mensen met een beperking als eerste de dupe zouden worden 
van de crisis. ‘Als je vraagt wat mijn drive is, dan moet je het daar 
zoeken. Ik wil bij deze een appèl doen op werkgevers om in 
deze zware tijden hun sociale gezicht niet te verliezen.’

Na de val van Balkenende IV nam zij plaats in de Tweede Kamer 
om vanaf 2012 opnieuw de post van staatssecretaris van Sociale 
Zaken te bekleden, nu in het kabinet Rutte-Asscher. In haar 
portefeuille de Participatiewet, de AOW, de pensioenen en 
armoedebestrijding, zaken die passen bij de vrouw die staat 
voor het sociale gezicht van de PvdA. Haar drive is onveran-
derd, zo ook de blijmoedigheid en de energie waarmee ze haar 
functie vervult. ‘Ik wil zo graag dat iedereen kan meedoen aan 
de samenleving, ongeacht afkomst, kleur, leeftijd en geslacht 
en ongeacht of iemand al dan niet een arbeidshandicap heeft. 
De laatstgenoemde groep valt ook onder de Participatiewet. 
De emancipatiegedachte achter deze wet deugt enorm, ook, en 
misschien wel vooral, vanuit sociaaldemocratisch perspectief: 
Niemand aan de zijlijn.’

Onverwoestbare  
                    optimist

interview
Blijmoedig en energiek; het zijn de karakteristieken van de 
huidige staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid. 
Maar wat drijft Jetta klijnsma, de vrouw die als geen ander weet 
hoe belangrijk het is dat mensen met een handicap kunnen 
deelnemen aan de samenleving? 
tekst Gert Hage | Foto’s Tessa Posthuma de Boer
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Onverwoestbare  
                    optimist
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Het is voor u van het grootste belang dat mensen met een 
arbeidshandicap niet worden weggestopt in sociale werkplaatsen, 
maar gewoon een reguliere baan vervullen. Zijn die banen er wel?
‘Vanochtend had ik Gert-Jan Toorenspits op bezoek. Hij werkte 
bij een sociaal werkbedrijf en is nu bij DAF gedetacheerd. Daar-
naast is hij actief in de OR en voor de vakbond. Belangrijk werk. 
Ik vind dat zo mooi die verhalen, zo’n man geeft me bergen ener-
gie. Voor hem en al die andere mensen met een arbeidshandicap 
zit ik hier. De Participatiewet is gemaakt om mensen aan een 
reguliere baan te helpen. Met het bedrijfsleven is afgesproken 
om 100.000 arbeidsplaatsen voor hen te creëren voor 2025. In 
gesprekken met werkgevers merk ik dat zij die afspraak serieus 
nemen. De overheid staat garant voor nog eens 25.000 banen. Ik 
ben met Stef Blok en Ronald Plasterk daarover in gesprek. Zo 
ook met de gemeenten waar het gaat om de beschutte werkplek-

ken die zij volgens afspraak moeten creëren voor mensen met 
een arbeidshandicap. Gemeenten moeten daar serieus werk 
van maken. Als “worst” is er voor de nieuwe begroting nog eens 
honderd miljoen extra voor een periode van vijf jaar voor deze 
voorziening. Ik heb er vertrouwen in dat gemeenten de afspraak 
nakomen, maar als gemeenten geen beschut werk maken moet ik 
“de stok” van een wetswijziging gaan hanteren.’ 

U tekende voor een regeerakkoord waarin stevige bezuinigingen 
op Sociale Zaken waren opgenomen. Heeft u geaarzeld voordat u 
de benoeming aanvaardde?
‘Ho, ho, de middelen voor sociale zekerheid stijgen nog steeds 
elk jaar, maar minder hard dan voorheen. Net als in de zorg is 
het: minder meer. Dat laat onverlet dat mensen wel degelijk heb-
ben gemerkt dat het zwaar weer is.
Ik besefte maar al te goed dat in de crisistijd de tering naar de ne-
ring gezet dient te worden, maar de cruciale vraag voor mij was: 
Hoeveel kunnen we van mensen vergen bij het aanpakken van 
de crisis? Zeker bij kwetsbare mensen moet je scherp de grens 
bewaken tussen wat acceptabel is en wat niet. 
De verhoging van de AOW-leeftijd is voorbereid tijdens mijn 
eerste termijn als staatssecretaris. De weerstand was aanvankelijk 
groot, ook binnen mijn eigen PvdA. Maar zo onlogisch vind ik 
het niet om wat langer door te werken, nu iedereen gemiddeld 
stukken ouder wordt dan in de tijd van Drees. Ik heb in menig 
zaaltje gestaan om mensen ervan te overtuigen. Dat is gelukt. 
Toen ik een paar jaar later terugkeerde als staatssecretaris was de 
stemming in de samenleving stukken minder afwijzend en inmid-
dels hebben we de AOW-verhoging in regels gevat. We zitten nu 
op één jaar en drie maanden extra, in 2021 op 67 jaar. 

Voor een andere deel van mijn portefeuille, armoedebestrijding, 
was een budget beschikbaar gesteld van structureel 100 miljoen 
per jaar extra. Een belangrijk punt. Met dat extra geld hebben 
gemeenten mooie dingen kunnen doen, vooral voor kinderen, 
het speerpunt van mijn armoedebeleid. Het mag niet zo zijn dat 
in onze samenleving kinderen geen lid kunnen worden van een 
sportclub of een schoolreisje moeten afzeggen omdat hun ouders 
een hele kleine portemonnee hebben.’

Jetta Klijnsma groeide op in een gereformeerd ARP-gezin in 
Hoogeveen als vierde van vijf dochters. Toen zij anderhalf was, 
ontdekten artsen dat zij spastisch was aan beide benen. Als 
twaalfjarige bracht zij een jaar door in een revalidatiecentrum, 
omringd door kinderen met ernstige, levensbedreigende spier-
ziekten. ‘Ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik niet was getroffen 
door zo’n vreselijke progressieve ziekte, besefte ik toen,’ zegt 
Klijnsma. 
Als geen ander weet zij hoe belangrijk het is dat mensen met 
een handicap kunnen deelnemen aan de samenleving. ‘Vroeger 
werden wij weggestopt in een mooi huis ergens ver weg in een 
bos. Zielige mensen waren we, voor wie je goed moest zorgen. 
Dat gebeurde met de beste bedoelingen, maar het was natuurlijk 
funest. Waarom zou ik vanaf mijn jeugd tot aan mijn pensioen 
gepamperd en verzorgd moeten worden? Wie wordt daar beter 
van? Ik vind het prachtig om te zien dat gehandicapte jongeren 
nu hun plaats in de samenleving opeisen, ze willen werk, ze wil-
len naar het theater, ze willen sporten, ze willen kortom gewoon 
meedoen. En gelijk hebben ze.’ 
Na de middelbare school studeerde zij sociaaleconomische 
geschiedenis in Groningen en vervulde vervolgens verschillende 
functies bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA, waaronder 
hoofd van de beleidsafdeling. Daarnaast was zij gemeenteraads-
lid in Den Haag en werd ze in 1998 benoemd tot wethouder in 
een college van PvdA, CDA en VVD. ‘Ik heb dus ervaring in het 
samenwerken met de VVD. Ik zal zeker niet verhullen dat we 
inhoudelijk ver van elkaar afstaan. Desondanks is het ons gelukt 
om als collega’s met elkaar tot goede afspraken te komen. Aan 
mij de taak om die afspraken sociaaldemocratisch in te kleuren, 
uiteraard binnen de grenzen van het regeerakkoord. Ik ben er 
best trots op dat de AOW, de pensioenwetgeving en de Partici-
patiewet met een zeer grote meerderheid door zowel de Tweede 
als de Eerste Kamer zijn aangenomen. Nu komt het aan op de 
uitvoering. Wetten zijn leuk en noodzakelijk, maar de praktijk 
moet uitwijzen of ze al dan niet goed uitpakken. Dat is waar ik 
me in de tweede helft van de regeerperiode mee zal bezighou-
den, ik kijk ernaar uit.’

Hangt dat vangnet waarover u in 2009 nog zo lovend sprak, 
inmiddels niet een stukje lager?
‘Nee, want ik ben de afgelopen jaren heel alert geweest op het 
feit dat de koppeling tussen minimumloon, uitkeringen en AOW 
in stand zou blijven. Dat is gebeurd, ondanks die rottige crisis 
staat de koppeling recht overeind. Of Wajongers niet hebben 
moeten inleveren? Luister, eerst zouden álle Wajongers een 
lagere uitkering krijgen. Dat hebben we weten te voorkomen. 
Wajongers die vanwege de ernst van hun handicap nooit aan 

‘We hebben een van de 
beste pensioenstelsels 
ter wereld. Dat wil ik 
graag zo houden’

interviewinterviewinterview
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het werk zullen komen – dat zijn er zo’n 100.000 – behouden 
hun uitkering van 75 procent van het wettelijke minimumloon 
(WML). Wajongers met arbeidsvermogen worden met voorrang 
naar werk geleid en als dat werk er niet is gaan ze pas in 2018 
terug naar 70 procent van het WML, wat hetzelfde is als wat ze 
in de bijstand krijgen.’

wat was voor u het meest heikele punt uit het regeerakkoord?
 ‘Over de bijstand stonden zaken opgeschreven op een toon die 
heel stevig was. Samen met onze meest geliefde oppositiepartij-
en, D66, ChristenUnie en SGP en natuurlijk in samenspraak met 
onze coalitiepartner, hebben we de regels zo weten uit te werken 
dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid krijgen om maatwerk 
te kunnen blijven leveren voor iedereen. Het is de ruimte die je 
hebt als je deelneemt aan een kabinet. Iemand die echt weer aan 
het werk wil, krijgt nu op maat gemaakte ondersteuning van de 
gemeente en merkt verder weinig van de aanpassingen.’

Het aantal flexwerkers en zzp’ers in nederland neemt snel toe. 
er dreigt een tweedeling op de arbeidsmarkt te ontstaan tussen 
werknemers in vaste dienst die kunnen terugvallen op de sociale 
zekerheidsrechten, en flexwerkers voor wie deze rechten, 

waaronder ww en Zw, niet gelden. Baart u dat zorgen?
‘Zeker, de kloof wordt te groot, we moeten er iets mee. Laat 
ik mij beperken tot mijn werkterrein, de pensioenen. We zijn 
nu aan het nadenken hoe we die sterk groeiende groep zzp’ers 
kunnen bewegen tot een of andere vorm van pensioenop-
bouw. Dat kan door betere voorlichting, maar ook door hen de 
mogelijkheid te bieden tot automatische pensioenopbouw. We 
gaan onherroepelijk toe naar een andere arbeidsmarkt, die van 
de 21e eeuw zal er anders uitzien dan die van de 20e eeuw. Daar 
hoort een ander pensioenstelsel bij, een dat meer keuzevrijheid 
biedt dan het oude stelsel, zonder dat het ten koste gaat van het 
solidariteitsprincipe. Het is een waanzinnig gecompliceerde klus. 
Vandaar ook dat ik vorig jaar begonnen ben met de nationale 
pensioendialoog. Hartstikke leuk en nuttig. Ondertussen heb ik 
vier wetten door beide kamers geloodst om al het goede van ons 
huidige pensioenstelsel te borgen. Vergeet niet dat we een van 
de beste pensioenstelsels ter wereld hebben, dat wil ik graag zo 
houden. Dus hebben we onder meer het toezicht op de pensi-
oenfondsen, de governance verbeterd, de communicatie met de 
deelnemers verstevigd en hen wettelijk verplicht ruimere financi-
ele buffers aan te houden. De aanpassingen zorgen er onder meer 
voor dat de pensioenfondsen ondanks de extreem lage rente, ook 
in 2016 nauwelijks hoeven te verlagen. Dat is goed nieuws voor 
de portemonnee van de huidige ouderen.’

wanneer beschouwt u uw missie als staatssecretaris als geslaagd?
‘Oef, dat is de ultieme vraag… het zou fantastisch zijn als de 
samenleving en de arbeidsmarkt een stuk toegankelijker zijn 
geworden voor mensen met een fysieke of psychische beperking. 
We hebben deze mensen te lang op een zijspoor gezet, terwijl ze 
staan te popelen om gewoon mee te doen. Van alle missies is dat 
een van de belangrijkste.’  

‘Zeker bij kwetsbare 
mensen moet je scherp de 
grens bewaken tussen wat 
acceptabel is en wat niet’ 

Jetta Klijnsma privé
ontroerd door: de toneelvoorstelling Genesis, waarmee regisseur 
Johan Doesburg afscheid nam van het Nationale Toneel.
trots op: alle inzet van gewone mensen voor vluchtelingen
Drijfveer: van uitsluiting naar insluiting
Boek: Stoner van John Williams, Joe Speedboot van Tommy Wieringa
krant: Den Haag Centraal
Radio: Spijkers met Koppen
televisie: ’t Schaep
onderschat: vrijwilligerswerk
overschat: de mening van de ‘deskundigen’
Vakantie: kamperen
Mooiste plek in nederland: Dwingelderveld 
Mooiste plek in buitenland: Galibi, een dorp in Suriname
eten: Indonesisch van restaurant Isaku-iki in Den Haag
Vrije tijd: naar kunst en cultuur op de tandem
Sport: schaatsen
Muziek: jazz en klassiek
Pvda’er: Hedy D’Ancona en Max van der Stoel
Favoriete moment: zonsverduistering in 1999
over vijf jaar: je moet het leven niet willen plannen
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leden aan het woord

‘Open sollicitatie’
wessel toonen (24), Utrecht, afstuderend historicus 
aan de Universiteit leiden.

Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om aan 
werk te komen? wij vroegen het drie leden.
tekst  Jurjen Fedde Wiersma | Foto’s De Beeldredaktie

‘

Op zoek 
naar werk

Voor het eerst in mijn leven 
kan ik niet zien wat er 
voor me ligt. Ik heb op dit 
moment geen idee wat ik 

volgend jaar aan het doen ben. Je mag 
echter nooit bij de pakken neer gaan 
zitten. Zo loop ik dankzij een brutaal 
ingestuurde open sollicitatie nu stage 
bij The Hague Academy for Local 
Governance. Zelf het initiatief nemen 
is ontzettend belangrijk, je moet niet 
verwachten dat het naar jou toekomt.
Stilzitten is daarnaast geen optie, je 
moet doorgaan, niet opgeven. Ik ben 
continu op zoek naar manieren om te 
laten zien wie ik ben, wat ik kan, wat 
mij drijft en waarom dit mij waardevol 
maakt.
Momenteel heb ik nog geen baan, 
maar ik ben al een stuk optimisti-
scher dan twee jaar geleden. In mijn 
directe omgeving hebben veel mensen 
inmiddels werk gevonden dat ze graag 

willen doen. Het zal deels met het 
economisch herstel te maken hebben, 
maar deels blijft het ook een kwestie 
van geluk. Wat dat betreft maak ik 
me diepe zorgen over de positie van 
arbeidsgehandicapten. Zij mogen nooit 
buiten de boot vallen. 
Doordat ik brutaal ben geweest loop 
ik nu stage, maar helaas halen veel 
mensen niet het maximale uit zichzelf 
en hun mogelijkheden. Laten we eerlijk 
zijn, er is natuurlijk geen toverformule 
voor het vinden van werk, maar aan een 
beetje zitten chagrijnen heeft nie-
mand iets. Wat mij betreft kan je twee 
dingen doen: bij de pakken neerzitten 
of opstaan. Ik kies voor het laatste. 
Het is mijn diepe overtuiging dat dit je 
niet alleen persoonlijk gelukkig maakt, 
maar je ook verder op weg helpt op de 
arbeidsmarkt.’



oktober 2015   rood  11

Na 37 jaar in de metaalindus-
trie werd ik ontslagen. Als 
voorzitter van de onderne-
mingsraad had ik m’n eigen 

doodvonnis getekend; het ging om een 
reorganisatie waarbij ik vermoedde dat 
er ook voor mij geen plek meer zou zijn. 
Drie maanden later tipte de vrouw van de 
directeur die verantwoordelijk was voor 
m’n ontslag, me om als vrijwilliger te sol-
liciteren bij Innovatiecentrum ICER. En 
weer twee maanden later schudde ik het 
koningspaar de hand bij de opening. Per 
1 november kon men niets anders dan me 
een jaarcontract aanbieden, als betaalde 
kracht. Toen had ik er al 1800 uur vrijwil-
ligerswerk op zitten. Ik had me onmisbaar 
gemaakt.
Nu stuur ik alle vrijwilligers aan. Dagen 

van 15 uur zijn geen uitzondering, dan 
begin ik ’s ochtends achter de pc en tap ik 
’s avonds nog een biertje tijdens een event 
of een congres dat georganiseerd is in het 
innovatiecentrum. Ook toiletten schoon-
maken, afvalbakken legen, het hoort er 
allemaal bij. Het kost energie, maar als je 
de hele dag met mensen omgaat, krijg je 
ook energie.
Ik ben er steeds van uitgegaan dat het 
goed zou komen. Ik kom m’n oude direc-
teur nog regelmatig tegen, schud hem de 
hand en maak een praatje met hem. Dat 
ik m’n baan verloor na al die jaren was 
een hard gelag, maar als je met zestien 
ontslagen ervoor kunt zorgen dat 
tweehonderd man hun boter-
ham kunnen blijven verdienen, 
dan snap ik het wel.’

toon van de wetering (60), Ulft, beheerder en vrijwilligerscoördinator 
bij publieksattractie innovatiecentrum iceR .

‘

‘Keiharde werkgarantie’
gert-Jan toorenspits (33), Heeze, allround 
medewerker bij ergon, gedetacheerd bij DaF.

‘Ik had 19 jaar geleden leukemie. En 
eind jaren negentig heb ik als gevolg 
van een nabehandeling een ernstige 
infectie opgelopen die me vier keer 

bijna het leven heeft gekost. Gelukkig heb 
ik de middelbare school kunnen verlaten 
met een diploma. Ik heb zelfs nog regulier 
werk gehad bij een bouwbedrijf, maar nu 
doe ik al jaren beschut werk bij DAF. Ik 
pak vrachtwagenonderdelen in en stuur ze 
op naar dealers.
In de nieuwe wet mogen gemeentes 
zelf bepalen hoe ze beschut werk willen 
inrichten. Dat is de grootste fout die ze 
hebben kunnen maken. Dan kan Jetta 
Klijnsma wel zeggen foei, maar daar koop 

je niks mee. Het kabinet kan op z’n 
minst de vrijheid voor gemeentes 
omvormen tot een verplichting met 

een keiharde werkgarantie.
Voor veel mensen met een arbeidshandi-

cap is de toekomst nu niet zeker. Je kunt 
toch niet een hele groep buitensluiten? 
Ja, ze zeggen dat het wel goed zal komen, 
maar eerst zien en dan geloven. Gemeen-
ten hebben weinig extra geld tot hun 
beschikking hiervoor.
Ik ben kritisch, maar blijf lid van de PvdA, 
een open partij. Als iets me niet aanstaat, 
dan ga ik niet vanaf de zijlijn staan klagen, 
dan zoek ik ze op – Diederik Samsom 
of John Kerstens – om er op een nette 
manier over te praten.
Velen zijn vergeten dat de sociale werk-
plaatsen nooit bedacht zijn om tot je 
pensioen te blijven werken, maar om 
ervaring op te doen en door te stromen 
naar een regulier bedrijf.  Ze hadden beter 
alles bij het oude kunnen laten, alleen het 
invoeren van het quotum arbeidsbeperk-
ten was voldoende geweest.’  

‘1800 uur vrijwilligerswerk’
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platform
Veel professionals in de zorg hebben 
het gevoel dat hun vak is afgepakt door 
telraamschuivers en turfsmurfen. ‘we zijn 
in een bizarre verantwoordingscultuur 
terechtgekomen.’ Valt het tij te keren?
tekst Stef Verhoeven | illustratie Shutterstock/Mascha Tace

G isteren nog kreeg ze een 
brief van de VvAA, de 
ledenorganisatie van 
zorgprofessionals. ‘Moet 
je lezen,’ zegt ze. ‘Of ik 

me wil inschrijven voor een workshop 
Contractering in de zorg.’ Ze trekt een 
wenkbrauw op. ‘Op zo’n dag weet ik weer 
waarom ik de zorg vaarwel heb gezegd. 
Totale gekte.’ 
Madeleine Luykx (51), zelfstandig meubel-
stoffeerder in Utrecht, werkte tot 2005 als 
fysiotherapeut in een bloeiende groeps-
praktijk. Een prachtig vak, zegt ze. Het 
menselijk lichaam boeide haar mateloos, 
het contact met haar patiënten vond ze 
geweldig. Leuke collega’s ook. ‘Toen ik 
begon, beslisten we zelf over ons zorgbe-
leid. Er was een budget waar we het mee 
moesten doen. Welke patiënt heeft welke 
zorg nodig? Hoe lang, hoe kort, welke 
aanpak?’ 
Toen de zorg een ‘markt’ werd genoemd 
van ‘zorgaanbieders’, ‘zorgconsumenten’ 
en ‘verzekeraars’ gebeurde er iets vreemds 
in de praktijk van Luykx. Het aantal 
behandelingen dat ze een patiënt kon 
geven, hing niet meer af van haar profes-
sionele inschatting. Dat hing af van je 
portemonnee. Wie aanvullend verzekerd 
was, kon meer behandelingen vergoed 
krijgen. Eerst lag het maximum op twaalf 
‘zittingen’ in de basisverzekering, daarna 
op negen en toen op maximaal zes. ‘Je 
denkt nog: ik snap het. We moeten de zorg 
betaalbaar houden,’ zegt Luykx. ‘Maar het 

bleek een voorbode van een allesomvat-
tende motie van wantrouwen tegen mij en 
mijn collega’s.’  
De ‘Behandelcodes’ deden hun intrede. 
Elke verrichting kreeg een code met een 
prijskaartje. Daarmee moest ze elke stap 
in een behandeling registreren voor de 
verzekeraar. Daarna volgde haar eigen 
beroepsvereniging met nieuwe richtlijnen, 
zoals de Richtlijn Verslaglegging. Alles 
voor ‘kwaliteitsverbetering’ natuurlijk. 
‘Kwaliteit is het meest misbruikte woord 
van de eeuw. Ken jij iemand die tegen kwa-
liteitsverbetering is?’ 
Op een dag was ze er klaar mee. Na een 
behandeling van 25 minuten was ze dezelf-
de tijd kwijt aan verslaglegging. ‘Het was 
niet alleen een administratieve crime. Ik 
voelde me behandeld als een kleuter die 
zijn werkjes moest laten aftekenen bij de 
juf. Mijn vak is van me afgepakt.’ 

tRog-contRact
Wat begonnen is bij de fysiotherapeuten 
sijpelde langzaam door naar andere hoe-
ken van de zorg. Vrijgevestigd psycho-
therapeut Katja Pereira (44) vond het 
fantastisch om in 2007 haar eigen praktijk 
in Amsterdam op te bouwen. ‘Bij de 
instellingen mocht ik slechts beperkt mijn 
repertoire aan behandelingen inzetten, 
maar nu kon ik helemaal zelf de inhoude-
lijke keuzes maken.’ 
Dat gevoel van vrijheid was van korte 
duur. De verzekeraars gingen steeds vaker 
op haar stoel zitten. ‘Kwaliteitsborging en 

Hoe de trots uit 
de zorg verdween

‘Kwaliteit 
is het meest 
misbruikte 
woord van  

de eeuw’

transparantie’ heette dat. ‘Om mijn tarie-
ven te mogen houden, moest ik effect-
metingen doen om aan te tonen dat mijn 
behandelingen werkten. Ik ben daar niet 
tegen, maar er werd me een meetmethode 
opgedrongen die helemaal niet meet wat 
ik behandel. Gaandeweg kwamen er ook 
steeds meer eisen bij. Zo mocht ik van 
een zorgverzekeraar bepaalde therapieën 
niet meer toepassen, ook al blijkt uit de 
praktijk dat ze heel goed werken.’ 
Ze wilde daarover in gesprek maar het 
antwoord was: ‘Wij voeren geen ge-
sprekken met individuele vrijgevestigde 
therapeuten.’ Wat voor Pereira de deur 
dicht deed was de invoering van het zoge-
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noemde omzetplafond, dat vervolgens in 
één pennenstreek met 40 procent werd 
verlaagd. ‘Als je om uitleg vraagt, krijg je 
geen enkel antwoord. Niks. Mond houden 
en tekenen, dat was de boodschap. Ik 
noem het de TROG-contracten: Tekenen 
Rechts Onder Graag. Je voelt je totaal 
machteloos.’ 
Natuurlijk heeft ze overwogen te stoppen 
met haar vak, maar in plaats daarvan deed 
ze iets anders: ze besloot gewoon geen 
enkel contract meer te tekenen. ‘Dat was 
heel eng, maar ik heb het goed uitgezocht 
en het kán gewoon. Ik kon niet langer 
passief toekijken hoe de poten onder mijn 
vak werden afgezaagd.’ 

Auke de Jong, locatiemanager van twee 
verzorgingshuizen in Zuidwest-Friesland, 
noemt het een bizarre verantwoordings-
cultuur waar de zorg in terecht is geko-
men. ‘Mijn verzorgenden zitten een halve 
dag per week achter de computer om mee 
te dansen op de maat van de bureaucra-
tie.’ Rapportage aan je collega’s is natuur-
lijk prima, zegt De Jong. Maar nu moet 
hij op gezette tijden een steekwagentje 
paperassen aanleveren bij het Zorgkan-
toor. Lijvige dossiers met gelabelde acti-
viteiten. ‘Dan kan gecontroleerd worden 
of wij wel de goede dingen doen. Het is 
allemaal gebaseerd op wantrouwen van de 
professional.’ 

De Jong is gepokt en gemazeld in de zorg. 
Hij heeft leren leven met de administra-
tieve regeldruk. ‘Wat erger is, is dat ik 
hier elke dag het overheidsbeleid moet 
uitleggen aan mijn mensen en onze be-
woners. De snelheid waarmee de tarieven 
zijn verlaagd, is ongekend. Zo kunnen we 
mevrouw Kamstra niet meer van de aan-
leunwoning naar het restaurant brengen. 
Dat deed de verzorgende altijd, maar de 
indicaties zijn zo strak geworden dat die 
twintig minuten eruit zijn gehaald.  
Vraagt mevrouw Kamstra: “Waarom kan 
dat niet meer?”  
Ik: “Daar heeft de overheid geen geld 
meer voor over.”  
Mevrouw Kamstra: “Moet je dan overal 
geld voor krijgen?”’
De Jong: ‘Probeer dat maar eens uit te 
leggen zonder schaamte. Natuurlijk zoe-
ken we samen naar oplossingen, maar ik 
zie hier goede mensen vertrekken omdat 
ze zich gevangen voelen in een web van 
regels en administratieve last. Het vak 
is nog steeds erg leuk, maar dan moet je 
het wel bij de professionals laten. Zo nee, 
dan krijg je op termijn de mensen die je 
verdient: jaknikkers die niet zelf meer 
kunnen nadenken.’ 

DeRegUleRen
En wat moet Den Haag met al deze ver-
halen? Dat is minder ingewikkeld dan het 
lijkt, zegt Bettine Pluut (33), zelfstandig 
adviseur en onderzoeker in de zorg. ‘De-
reguleren! Beleidsmakers en politici zijn 
bang voor de werkelijkheid, zo lijkt het. 
Ik zeg: kom uit die ivoren torens en ga de 
praktijk in. Luister naar de verhalen. Zie 
met eigen ogen hoe regels en richtlijnen 
echt werken en schrap overbodige en niet 
te handhaven regels.’  
En de professionals zelf? Die moeten hun 
ruimte claimen en desnoods burgerlijk 
ongehoorzaam zijn, vindt Pluut. ‘Mijn 
oma is onlangs overleden. Op het eind 
had ze thuis niet veel meer nodig dan een 
soepje opwarmen en een beetje schoon-
maken. Volgens het protocol mochten de 
wijkverpleegkundigen dat niet doen, maar 
ze deden het toch. Ze lapten de regels aan 
hun laars en deden wat nodig was.’  
De tijd is rijp om wat vaker te zeggen: 
ammehoela!   
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canal PaRaDe  
Iedereen is gelijk en moet de vrijheid 
hebben zichzelf te kunnen zijn, of je nu 
homo, hetero, lesbisch, bi, transgender 
of in dubio bent. We kijken terug op 
weer een onvergetelijke Canal Parade. 
Henny Huisman was te gast op onze 
boot, als ambassadeur van Orpheus. 
Orpheus is een landelijke vereniging 
voor hulpverlening bij homo-/bi-
seksualiteit in man-vrouwrelaties. 

Foto’s: Jasmine de Vries

PvdA in beeld
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PRinSJeSDag 
We kennen allemaal de 

gebruikelijke Prinsjesdag 
foto’s, daarom dit keer een 
kijkje achter de schermen. 

We hebben de PvdA-
aanwezigen in Den Haag 
gevraagd om zelf foto’s te 

maken van deze bijzondere 
dag. Meer beeld van onze 
activiteiten vindt u online: 

bit.ly/pvdainbeeld

Foto’s: Eigen beeld, Joke Padmos 
en Sjoerd van der Hucht



ombudswerk

Vanuit Den Haag coördineert tweede kamerlid lutz Jacobi de 183 ombudsteams 
die de Pvda inmiddels telt. ‘Met het ombudswerk willen we opnieuw een plaats 

veroveren in de harten van de mensen.’ lukt dat ook?

tekst Jan Schuurman Hess | Foto Lex Draijer

‘H et ombudswerk is 
iets wat ons allemaal 
aangaat. Het gaat 
erom dat we mensen 

helpen waar dat nodig en mogelijk is 
en het laat ons zien of het beleid dat 
we ontwikkelen ook de effecten heeft 
die we willen bereiken. Als we het met 
elkaar aanpakken, ontwikkelen we 
kracht en beschikken we over een zee 
van contacten en kennis. Zo word je 
een beweging die actief is, herkenbaar 
en dichtbij de mensen,’ zegt Jacobi, het 
Friese Tweede Kamerlid uit Wergea.

Jacobi werd eind november 2006 geko-
zen als lid van de PvdA in de Tweede 
Kamer, samen met onder anderen 
Hans Spekman. De huidige PvdA-
voorzitter ontwikkelde het ombuds-
werk en kreeg onmiddellijk de hulp 
van Jacobi. Nadat Spekman voorzitter 
werd van de PvdA, nam Jacobi als 
vanzelfsprekend zijn coördinerende rol 
van het ombudswerk binnen de fractie 
in Den Haag over.

‘We hebben nu een stevige organisatie 
van 183 ombudsteams in het land. Het 
partijkantoor in Amsterdam zorgt voor 
alle verbindingen met de afdelingen 
en de verzending van de maandelijkse 
nieuwsbrief. Wij zorgen met de fractie 
voor de inhoudelijke kennis. Iedere 
week hebben we een telefonisch 
spreekuur, dinsdag tussen 16.00 uur 

en 17.00 uur. Alles wat bij ons bin-
nenkomt, wordt direct behandeld. 
We leggen de verbindingen met de 
woordvoerders in onze fractie en ik 
zorg er zelf voor dat de zaken ook 
worden behandeld en afgerond. Als 
het nodig is, leg ik direct contact met 
onze bewindspersonen. Als het goed is, 
krijg je binnen enkele dagen een eerste 
antwoord.’

Het ombudswerk raakt voor Jacobi 
aan de kern van de sociaaldemocratie. 
‘Het gaat erom dat we beschermen wie 
kwetsbaar is. Zo simpel is het. Soms 
ben je even een tussenpersoon om ie-
mand op weg te helpen naar of binnen 
professionele instanties, soms moet 

je de communicatie tussen burgers en 
diensten herstellen of mensen bijstaan 
bij schuldhulpverlening of onredelijke 
boetes bij uitkeringen.’

Een enkel incident, een eenvou-
dige vraag kan aanleiding zijn om het 
beleid van het kabinet aan te passen. 
‘Dat gebeurde bijvoorbeeld toen we 
geconfronteerd werden met mensen 
die een boete kregen en een korting op 
hun uitkering, omdat zij hun vrijwil-
ligerswerk niet hadden opgegeven bij 
het UWV,’ vertelt Jacobi. ‘Het was 
schrijnend; we hebben het onmiddel-
lijk aangekaart bij minister Asscher 
van Sociale Zaken. Hij heeft het beleid 
op dit punt aangescherpt.’

Niet in alle afdelingen is een ombuds-
team actief. Veel kleine afdelingen 
werken samen om gemeenschappelijk 
burgers te ondersteunen of te helpen. 
‘Als je er als PvdA-afdeling maar bent 
voor de mensen, zichtbaar, actief, 
direct betrokken en behulpzaam. Dan 
herwinnen we het vertrouwen.’ 
Haar collega’s uit de PvdA-fractie in 
Den Haag zijn direct actief en betrok-
ken bij de ombudsteams in hun regio. 
‘Ik zit iedereen achter de broek hoor,’ 
lacht Jacobi. ‘Ik blijf net zolang op 
een deur kloppen tot men actief is 
en er iets geregeld is. Dat moet; het 
ombudswerk is onze strijd om opnieuw 
een plaats te veroveren in de harten 
van de mensen.’   

Herkenbaar en 
dichtbij mensen
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politieke ledenraad

net als deze Rood stond de Politieke ledenraad op zaterdag 19 september in het teken 
van ‘goed werk & onze verzorgingsstaat’. Maar het was ook de traditionele ledenraad op 
de eerste zaterdag na Prinsjesdag. langzaam gaat het weer beter met nederland. Jeroen 
Dijsselbloem: ‘De Pvda mag best een beetje trots zijn op de begroting voor 2016.’

tekst Jurjen Fedde Wiersma

Voor het eerst in deze 
regeerperiode, zei 
Diederik Samsom er 
met een zekere verzuch-

ting bij, presenteerde het kabinet 
een begroting waarbij de mondhoe-
ken een beetje omhoog kunnen. 
‘Na drie jaar ploeteren vanuit een 
diepe recessie hebben we een situ-
atie bereikt van waaruit weer wat 
mogelijk lijkt,’ zei Samsom. Hij 
benadrukte dat een groot deel van 
Nederland nog te weinig merkt 
van het herstel. Dat geldt volgens 
Samsom in het bijzonder voor de 
600 duizend mensen die nog langs 
de kant staan. Dat geldt voor de 
mensen die nu weliswaar een klein 
plusje terugzien, maar dat plusje 
maakt niet in één keer goed wat er 
de afgelopen vijf jaar is afgegaan. 
Dat geldt voor de mensen die de 
huizenprijzen weliswaar zien stij-
gen, maar nog steeds een hypotheek 
hebben die vele malen hoger is dan 
de waarde van hun koopwoning. 
‘Nederland heeft nog een lange weg 
te gaan,’ aldus Samsom. ‘Wij zijn de 
partij die er het komende anderhalf 

Die sociaaldemocratische stempel 
zie je volgens Dijsselbloem ook te-
rug in het extra geld voor verpleeg-
huizen. In het eerlijker belasten van 
rendement op vermogen. In het 
repareren van de achterblijvende 
koopkracht van ouderen en uitke-
ringsgerechtigden. En ook in de vijf 
miljard lastenverlichting, waarvan 
sommigen zich afvragen of dat nu 
wel kan en moet. ‘Het kan en het 
moet,’ aldus Dijsselbloem. ‘Het is 
niet alleen lastenverlichting, het is 
gericht ervoor zorgen dat mensen 
weer wat meer overhouden, vooral 
de lagere inkomens. Het is gericht 
ervoor zorgen dat werkgevers weer 
eerder mensen in dienst nemen. 
Het is erop gericht om mensen van-
uit een uitkering weer aan een baan 
te helpen. Daar ben ik trots op.’

‘Met de begroting zal het wel de 
goede kan opgaan,’ rondde Dijs-
selbloem af, ‘maar kunnen we met 
elkaar de solidariteit opbrengen om 
de asielopvang mogelijk te maken? 
Dat zal misschien meer vergen dan 
we nu in de begroting hebben staan. 
Ik vind, met Diederik, dat als er op-
vang nodig is, we daar geld voor vrij 
moeten maken. Dat zullen keuzes 
zijn die we als PvdA ook echt moe-
ten verdedigen. Als er meer nodig is 
om kinderen uit asielzoekerscentra 
in scholen op te vangen, dan moet 
er op de begroting van onderwijs 
geld voor zijn. Als er meer nodig is 
voor de zorg van vluchtelingen, dan 
moet dat worden geregeld.’  

jaar aan gaat besteden ook de rest 
van het land te laten merken dat het 
beter gaat. Dat is de opdracht van 
de PvdA, en die opdracht zullen wij 
volbrengen.’

‘Ik weet dat zoiets in het leven van 
mensen vaak met vertraging pas 
merkbaar is,’ beaamde Jeroen Dijs-
selbloem, ‘maar als je naar de econo-
mie kijkt, dan zie je op alle fronten 
dat het beter gaat. Het is weliswaar 
nog geen feest als je kijkt naar de 
werkloosheid en ook niet als je kijkt 
naar de begroting zelf. Er is nog 
steeds een tekort, we moeten nog 
steeds passen en meten. Dat laatste 
hebben we gedaan op een manier 
die de PvdA goed kan verdedigen 
en waar we zelfs een beetje trots op 
kunnen zijn.’

Zo ligt het thema arbeid en zorg 
de PvdA na aan het hart. Dat zie je 
volgens Dijsselbloem nu terug in 
de begroting met de 250 miljoen 
extra voor kinderopvang. Met het 
geld voor peuteropvang opdat alle 
peuters een aantal dagdelen kunnen 
worden opgevangen. En natuurlijk 
met de langgekoesterde wens om 
het vaderschapsverlof uit te breiden 
van twee naar vijf dagen. ‘In het 
Van Waarde-project is heel veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit 
van arbeid,’ lichtte Dijsselbloem 
toe. ‘Dit is hoe je via discussies in 
WBS-verband, via de partij, via de 
fractie, je beleid maakt.’

Op alle fronten 
gaat het beter

‘Dit is hoe je via 
discussies in 
WBS-verband 
beleid maakt’
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interview

Schiet het kabinet op met het terugdringen 
van de werkloosheid?
‘Werkloosheid is een van de ergste dingen 
die je kan overkomen. Je verliest niet 
alleen een inkomen, maar ook het gevoel 
dat je een bijdrage levert en het contact 
met collega’s. Gelukkig daalt de werkloos-
heid sinds begin dit jaar weer, omdat meer 
mensen betaald werk vinden. Maar het 
daalt nog te langzaam, er staan nog te veel 
mensen aan de kant. Het is vooral frus-
trerend voor diegenen om wie het gaat, 
die alles doen om aan de slag te komen en 
geen kans krijgen.’ 

‘Ik blijf me onverminderd inzetten voor 
de bestrijding van de werkloosheid. Zo 
gaat er vijf miljard extra naar lastenver-
lichting om ervoor te zorgen dat er meer 
banen komen. Vooral werkenden met 
een laag- tot middeninkomen gaan er het 
meest op vooruit. De LIV, een tegemoet-
koming in de loonkosten, zorgt ervoor dat 
mensen met een laagbetaalde baan eerder 
in dienst worden genomen. Het is ook 
belangrijk dat mensen meer te besteden 
hebben. Met Prinsjesdag hebben we 
bekendgemaakt dat in 2016 weer voor het 
eerst in jaren meer dan 80 procent van de 
mensen erop vooruitgaat. Dat zorgt ook 
voor meer banen.’

De werkloosheid verschilt erg per regio. 
Hoe pak je dat het beste aan? 
‘De verschillen per regio zijn inderdaad 
erg groot. Het is daarom belangrijk dat we 
niet vanuit Den Haag verzinnen hoe het 
moet, maar dat werkgevers en werkne-
mers zelf met plannen zijn gekomen. Zij 
weten het beste wat nodig is in de ver-
schillende sectoren en regio’s. We hebben 
daar in totaal 600 miljoen euro voor uit-
getrokken, de werkgevers en vakbonden 

Goed en eerlijk werk
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negen vragen aan lodewijk asscher, minister van Sociale Zaken 
en werkgelegendheid, over zijn visie op de arbeidsmarkt.
tekst Michiel Reijnen | Foto Rijksoverheid

Goed en eerlijk werk
leggen daar minimaal hetzelfde bedrag bij. 
Op dit moment zijn al meer dan honderd 
plannen goedgekeurd en wordt in dui-
zenden mensen geïnvesteerd door middel 
van scholing en begeleiding vanuit een 
uitkering of werk naar een nieuwe baan.’

U heeft extra geld vrijgemaakt voor het 
vaderverlof. is dat echt een probleem?
‘Ik ben zelf heel dankbaar dat ik vrij heb 
kunnen nemen toen mijn kinderen zijn 
geboren. De eerste keer dat je zo’n piep-
klein wezentje in je handen houdt en gaat 
verschonen, vergeet je nooit meer. We 
weten dat het verschrikkelijk belangrijk 
is dat vaders meteen na de geboorte zo 
veel mogelijk bij hun kind zijn. Het is niet 
alleen fijn voor het hele gezin om de vader 
in de buurt te hebben, maar het zorgt 
ook voor een grotere rol van vaders in het 
verdere leven. We liepen in Nederland 
met twee vrije dagen hopeloos achter. 
Werkgevers maar ook veel VVD’ers 
vonden het maar onzin. Gelukkig hebben 
we het de afgelopen jaren, na soms flinke 
strijd, kunnen uitbreiden naar vijf dagen. 
En kijken we naar wat er nog meer moge-
lijk is, bijvoorbeeld het delen van verlof 
tussen vader en moeder.’ 

FnV Young&United strijdt al een tijdje voor 
afschaffing van het jeugdminimumloon. 
gaat u het aanpassen?
‘Het minimumjeugdloon is een reëel 
probleem. Als je fulltime werkt als 18- of 
19-jarige en je moet er vaste lasten zoals 
de huur en je zorgverzekeringen van be-
talen dan is dat bijna niet te doen. Het is 
daarom heel goed en dapper dat jongeren 
hun stem laten horen. Zij verdienen een 
eerlijke kans en daar hoort een eerlijk en 
fatsoenlijk loon bij. Ik neem op dit mo-
ment het hele stelsel van het minimum-

loon onder de loep en neem daar ook het 
jeugdloon in mee.’ 

Heeft code oranje gewerkt? 
‘Ik strijd voor gelijk loon voor gelijk 
werk in het land waar je aan de slag bent. 
Dat moet de gouden regel zijn voor vrij 
verkeer binnen de EU. We willen dat 
werknemers erop vooruitgaan in plaats 
van gedwongen worden mee te doen aan 
een race to the bottom. Waar ik eerst voor 
xenofoob werd uitgemaakt, krijgt mijn 
oproep inmiddels veel gehoor en steun in 
Europa. Zo zijn eindelijk alle landen van 
de EU bereid om maatregelen te nemen 
om dit probleem aan te pakken. 
Dat is ook nodig, want er moet ook een 
einde komen aan de goedkope trucs van 
bedrijven die alleen op papier naar het 
buitenland verhuizen – maar in eigen 
land het werk doen – en daardoor minder 
loonkosten hoeven betalen. Met de Wet 
Aanpak Schijnconstructies heb ik in 
Nederland ervoor gezorgd dat opdracht-
gevers nu ook verantwoordelijk zijn voor 
de onderbetaling van werknemers door 
bedrijven die ze inhuren.’

U waarschuwt voor de bedreiging 
van robots. waar moeten we ons op 
voorbereiden?
‘Nieuwe technologieën bieden behalve 
bedreigingen ook kansen, zoals nieuwe 
banen. De uitdaging is dat mensen van 
wie het werk verdwijnt in die nieuwe 
banen weer aan de slag komen. 
Wat we moeten voorkomen is dat niet 
iedereen profiteert van de rijkdom door 
nieuwe technologieën. Als bedrijven 
straks massaal overstappen op nieuwe 
technologieën en daardoor meer produce-
ren, maar de winst vooral terechtkomt bij 
de eigenaren van de robots en de hoogop-

geleide werknemers, dan neemt de onge-
lijkheid toe. We zien nu al in Amerika dat 
de top steeds rijker wordt ten koste van 
de rest. Die extreme ongelijkheid wil ik in 
Nederland voorkomen.’ 

U heeft aandacht gevraagd voor 
werkstress. waarom?
‘Met hard werken is niets mis, maar je 
moet er wel samen met je werkgevers voor 
zorgen dat je op een gezonde en plezierige 
manier je werk kunt doen zonder om te 
vallen. 
Werknemers hebben steeds vaker last 
van werkstress en de gevolgen daarvan 
zoals een burn-out. Ik vraag hier aandacht 
voor, zodat het normaal wordt om met 
je werkgever in gesprek te gaan en goede 
afspraken te maken als het teveel wordt. 
Bijvoorbeeld ook over combinatie van 
arbeid en zorg of als het niet veilig is op de 
werkvloer door pesten en intimidatie.’

wat bedoelt u met de aanpak van 
schijnzelfstandigheid?
‘Helaas komt het nog te vaak voor dat 
mensen formeel staan ingeschreven als 
zelfstandige, maar in de praktijk precies 
hetzelfde doen als hun collega in loon-
dienst. Ze hebben maar één opdracht-
gever en geen enkele vrijheid om hun 
werk te doen zoals ze dat willen. Dan is 
er sprake van schijnzelfstandigheid en dat 
pakken we hard aan. Door bijvoorbeeld 
ook de opdrachtgever verantwoordelijk te 
maken en alsnog alle onbetaalde premies 
en belastingen te laten nabetalen bij mis-
standen. Tot nu toe kreeg alleen de zzp’er 
de rekening. En in de postsector treedt de 
Inspectie SZW vaker op.’   
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De voorstander

tweemaal opinie
na de eerste schermutselingen in de jaren 80 over het basisinkomen is de discussie helemaal terug. 
werkt het basisinkomen hervormend en bevrijdend, zoals pleitbezorger cees Schelling beargumenteert 
of neemt, zoals tegenstander aldert Boonen beweert, de ongelijkheid alleen maar toe? 

I n mijn opleiding bij de vakbeweging 
heb ik 4 jaar lang sociale economie 
gestudeerd. (1953-1957). Later, in 
dienst bij die vakbeweging, kwam ik 

erachter dat er helemaal geen sociale eco-
nomie bestaat. Er bestaat alleen maar een 
harde economie die, zonder zich te scha-
men, altijd de eerste en beslissende plaats 
inneemt. Alles wordt afgemeten en beslo-
ten op basis van de heersende economie. 
Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die 
niet zien dat “ons” economisch systeem 
faalt en tegelijkertijd zo veel slachtoffers 
maakt. Een mensenleven wordt afgewogen 

tegen de al of niet economische opbrengst. 
Willen we nog verder op die weg? Mogen 
de vakbeweging en de links georiënteerde 
partijen de lekke bandjes blijven plakken 
en de stukken en brokken blijven lijmen? 
Nee toch hè? Het doet mij daarom goed 
dat de discussie over het basisinkomen 
weer terug is. Het basisinkomen kan de 
economie hervormen en voor mensen 
bevrijdend werken. Neem de factor arbeid. 
De gedachte bestaat dat er na invoering 
van een basisinkomen niet meer gewerkt 
zal worden. Onzin natuurlijk. Er werken nu 
al meer mensen die niet betaald worden. 
En het is niet aannemelijk dat degenen 
die nu een betaalde baan hebben, allemaal 
luiaards zijn. Een basisinkomen zorgt 
voor spreiding van inkomen en macht. 
Het biedt bovendien de mogelijkheid een 

fundamentele herverdeling van betaald 
en onbetaald werk te bereiken. Vrouwen 
en etnische minderheden bijvoorbeeld 
krijgen duidelijk meer economische zelf-
standigheid. In feite is het basisinkomen 
een vervolmaking van de sociale zeker-
heid. Uitkeringen ontnemen mensen voor 
een deel de vrijheid om tot ontplooiing te 
komen. Het recht om zich te kunnen ont-
wikkelen wordt voor velen ernstig beknot 
door de bestaande koppeling van arbeid 
en inkomen. Menigeen kiest een baan niet 
omdat het past in de eigen ontplooiing, 
maar om brood op de plank te krijgen.In 
feite een restant van de slavernij. Met het 
basisinkomen wordt de voortgang van de 
splitsing tussen werkenden en werkelozen 
een halt toegeroepen. Wellicht tot treurnis 
voor degenen die een vreugdedans maken 
als er weer tot een hardere maatregel tegen 
de werklozen wordt besloten. Het basisin-
komen houdt een zekere veilige, gezonde 
en rechtvaardige garantie in. Het gaat niet 
om een inkomen waar je een tweede huis 
van kunt kopen, maar om fundamentele 
zaken als eten, drinken, wonen, warmte, 
kleren, ziekenzorg, onderwijs, et cetera. 
We moeten samen de aversie tegen het 
basisinkomen overwinnen. Natuurlijk zal 
er weer vanuit de huidige maatschappij de 
nodige kritiek worden geuit. Dat wordt 
direct en indirect gedaan door degenen die 
financieel welvaren bij de bestaande situ-
atie. Het basisinkomen werkt zoals gezegd 
niet alleen hervormend, maar ook bevrij-
dend. Voor een maatschappelijke discussie 
over de financiering van het basisinkomen 
hoeft niemand bang te zijn. Het gaat erom 
of we het echt willen. Laat de mensen een 
vrije keuze. Samen op weg naar die dag van 
de vrijheid.

cees Schelling is Pvda-lid en oud-voorzitter 
van de Voedingsbond FnV.

‘Een basis-
inkomen zorgt 
voor spreiding 
van inkomen 
en macht’
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H et basisinkomen voor ieder-
een is veelbelovend: iedereen 
economisch zelfstandig en 
daardoor onafhankelijk van 

ouders, partner, werkgever of gemeente. 
Die onafhankelijkheid is echter een illu-
sie. Het basisinkomen ontvang je van de 

overheid en dat betekent dat je afhanke-
lijk van die overheid bent. En willen wij 
dat? Als één partij zich onbetrouwbaar 
en wispelturig toont, dan is dat de over-
heid wel. De uitkeringen die lijken op 
het basisinkomen, zijn de afgelopen jaren 
bepaald niet ontkomen aan bezuinigingen. 
Studiefinanciering is afgeschaft, WW 
is ingekort, AOW gaat later in en voor 
de bijstand zijn de eisen aangescherpt. 
Wie verzekert ons dat met een beetje 
tegenwind het basisinkomen ontkomt aan 
bezuinigingen?
De financiering voor het basisinkomen is 
niet het probleem: schaf alle uitkeringen 
en toeslagen af en stop met aftrekposten 
en heffingskortingen. Met het geld dat je 
daarmee overhoudt, kan iedereen een uit-
kering krijgen net onder bijstandsniveau. 
De herverdeling daarentegen is waanzin. 
Mensen met bijstand, WW of AOW gaan 
er enorm op achteruit. Zij leveren immers 
hun uitkering in evenals de toeslagen en 
belastingkortingen. Daarvoor in de plaats 
komt een lager basisinkomen, dat je met 
werken kunt opplussen. Maar dat is voor 
veel AOW’ers en WIA’ers niet weg-
gelegd. Wil je dat repareren, dan is er weer 
een heel circus aan specifieke toeslagen 
nodig en dat kost weer klauwen met geld. 
Natuurlijk zijn er groepen die baat hebben 
bij een basisinkomen, mensen zonder 
inkomen en studenten. Maar toch vooral 
mensen die al veel verdienen. De ongelijk-
heid neemt alleen maar toe. 
We hebben al een basisinkomen: de 
AOW. Daarmee kunnen wij de effecten 
zien van een toekomstig basisinkomen. 
Veel ouderen zetten zich in als vrijwilliger. 
Zonder hen, zonder vrijwilligers, komt de 
samenleving tot stilstand. En toch heeft 
dat nadelen. Ouderen verdringen, zonder 
dat zelf te weten en te willen, mensen van 
regulier werk. Gemeentes en provincies 
zetten het mes in buslijnen en taxi-
diensten. Dat kan, omdat zij weten dat er 
genoeg senioren zijn die met liefde een 
buurtbus rijden en het ouderenvervoer 
bemannen. Hetzelfde gebeurt met het 
groen-onderhoud van perken en parken. 
Gevolg is dat taxi- en buschauffeurs en 

medewerkers van de groenvoorziening 
hun baan kwijtraken. Werk verliezen is 
ook zelfrespect en -waardering kwijt-
raken.
Bij de invoering van het basisinkomen 
vindt er verdringing aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt plaats, zeker daar waar 
die vaardigheden en kennis nodig zijn die 
veel mensen bezitten. Een politieman 
zal niet snel worden vervangen door een 

vrijwilliger, maar een handhaver loopt dat 
risico wel. Het gevolg is dat veel mensen 
hun baan en zelfrespect verliezen, terwijl 
het basisinkomen er juist is om mensen 
weer waardering en respect te geven. 
De PvdA vindt dat iedereen in Neder-
land fatsoenlijk rond moet komen. Het 
basisinkomen zou daar op een nieuwe 
wijze invulling aan moeten geven. Het 
basisinkomen schiet echter in zijn eigen 
voet: het neemt mensen hun baan en 
respect af, vergroot de ongelijkheid en 
maakt meer mensen afhankelijk van de 
overheid. Verhoog liever het minimum-
loon, de AOW en de bijstand, maak het 
mogelijk dat mensen met een uitkering bij 
mogen verdienen en geef mensen die dat 
willen, kansen op een nieuwe baan. Dat 
geeft mensen perspectief, verkleint de 
ongelijkheid en laat werk lonen. 

aldert Boonen is beleidsadviseur FnV 
en Pvda-lid. Hij schrijft deze opinie op 
persoonlijke titel.

De tegenstander

‘Basisinkomen 
schiet in zijn 
eigen voet: 
het neemt 
mensen hun 
baan en respect 
af, vergroot de 
ongelijkheid’
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van waarde
Het clB en de wBS doen praktijkonderzoek naar de uitwerking 
van de decentralisaties. Samen met lokale politici, wetenschappers 
en mensen uit de praktijk wordt maandelijks op locatie een 
praktijkcase onder de loep genomen. in gelderland stond de uit 
verschillende praktijkverhalen samengestelde casus van meneer en 
mevrouw geerdink centraal.

tekst Jacqueline Kalk |  Foto Hollandse Hoogte/Marco Okhuizen

D e zorg verandert. Wat bete-
kenen die veranderingen 
voor de familie Geerdink 
in het dorp Azewijn in de 
Achterhoek? Karel en Fien 

Geerdink worden nu echt oud, 92 en 90 
jaar. Met Fien gaat het niet zo goed, de 
reuma wordt steeds erger, maar gelukkig 
gaat het zoals Fien het zelf zegt: ‘met het 
hoofd nog best’. Dat kunnen we van Karel 
niet zeggen, door zijn diabetes loopt hij 
slecht en zijn dementie wordt nu echt 
erger. Fien en Karel wonen nog op zich-
zelf. Ze hebben twee kinderen die in de 
buurt wonen en hen helpen bij de dagelijk-
se beslommeringen. Dat zijn Bep en Jan. 
Bep en Jan Geerdink zorgen met liefde 
voor hun ouders. Maar ook zij hebben zo 
hun eigen dingen die het niet gemakkelij-
ker maken. Jan heeft ook diabetes, niet zo 
erg als zijn vader, maar toch. En Bep, daar 
gaat het al langer niet zo goed mee. Sinds 
zij twee jaar geleden weduwe is geworden 
is de fles haar beste vriend. Schoonzus 
Corrie ziet het met lede ogen aan en heeft 
contact gezocht met het sociaal wijk-
team: ‘Zo gaat het niet langer, het wordt 
te zwaar voor ons allemaal, kunnen mijn 
schoonouders geen gebruikmaken van 
Tafeltje-dek-je?’
Lisette Jansonius is medewerker van het 
sociaal wijkteam. Zelf komt zij uit de 
GGZ en haar collega was tot voor een jaar 
ouderenwerker bij de welzijnsorganisatie. 
Sinds 1 januari werken ze samen met nog 
veel meer vrouwen in het sociaal wijk-

team. Ja, in Montferland is de zorg vooral 
een aangelegenheid voor vrouwen. Zij 
vertellen dat het bijna altijd de kinderen 
of buren zijn die aankloppen voor hulp en 
niet de mensen om wie het gaat. ‘Je ziet 
regelmatig mantelzorgers die het water 
aan de lippen staat, ze willen alles doen en 
met liefde maar de zorg voor hun ouders is 
soms gewoon te zwaar en dan pas komen 
ze bij ons. Vaak is het dan al te laat en 
zijn ze al over hun grenzen gegaan. Dan 
denken wij: was nou maar eerder geko-

men, dan had je het zelf ook niet zo zwaar 
gehad.’ 
Dat geldt ook voor de kinderen van Fien 
en Karel en voor henzelf, zij zullen zelf 
geen hulp vragen, dat doe je niet in de 
Achterhoek. Überhaupt vragen de men-
sen daar niet zo snel om hulp, dat is daar 
niet de cultuur. 

VRiJwilligeRS
Jansonius vertelt verder: ‘Eigenlijk wordt 
er altijd een concrete vorm van hulp 
gevraagd, een maaltijdvoorziening of 
een rollator, terwijl mantelzorgers vaak 

meer geholpen zijn met een poosje niet te 
hoeven zorgen, dus vrij hebben, tijd voor 
zichzelf.’ 
Dat vertelt ook mevrouw Evertsen uit 
Arnhem. Haar man gaat naar de dagbe-
steding in het zorgcentrum. De mede-
werkers van dit zorgcentrum zijn trots 
op hun werk. In de werkplaats wordt 
druk getimmerd en gezaagd onder leiding 
van een aantal vrijwilligers. De stoelen, 
lampen en decoratieve kerstbomen die ze 
maken, kun je kopen. Mevrouw Evertsen 
is blij dat haar man daar naar toe gaat. ‘Hij 
komt nu gewoon weer moe thuis en kan 
dan goed slapen. Voor mij is het zo veel 
gemakkelijker.’ 
Doordat meneer Evertsen overdag aan 
het werk is op de dagbesteding, is zijn 
dag- en nachtritme weer hersteld en dat 
is voor een dementerende en de partner 
belangrijk, want ’s nachts gaan ronddolen 
is een van de meest belangrijke stressfac-
toren. De dagbesteding is een mooi ini-
tiatief, de mensen die er werken hebben 
het zichtbaar naar hun zin. Wie cliënt is 
en wie vrijwilliger zie je niet direct. Maar 
er zijn ook zorgen bij de medewerkers. 
Hoeveel mag je verwachten van vrijwil-
ligers? ‘Vaak zien we dat dagbesteding als 
laatste redmiddel wordt ingezet en als je 
dan een groep van 10 ouderen hebt met 
allemaal dementie in verschillende stadia, 
dan vragen we ons wel eens af of dit nog 
wel vrijwilligerswerk is.’ 
Voor Karel Geerdink wordt nu ook 
dagopvang geregeld. Zijn vrouw is er blij 

Op expeditie naar 
Montferland en Arnhem 

 ‘Je ziet regelmatig 
mantelzorgers  

die het water aan  
de lippen staat’
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mee, want dan heeft ze even vrij. Karel 
gaat naar de professionele dagopvang. 
Hij heeft te veel zorg nodig, ook fysiek. 
In Montferland vindt het wijkteam dat 
je een dergelijke verzorging niet aan 
vrijwilligers kunt overlaten. Het sociaal 
wijkteam mag zelf de conclusie trekken of 
iemand professionele opvang nodig heeft, 
waardoor er sneller kan worden gehan-
deld. De medewerkers zijn er blij mee. 
Tegelijkertijd geeft Jansonius aan dat het 
indiceren nog te veel tijd in beslag neemt. 
‘Daardoor komen we niet aan preventie 
toe. Dat zouden we wel heel graag willen, 
net zoals we graag andere manieren van 
zorg verlenen zouden willen uitproberen.’ 

wiJkteaMS
Tijd is daarbij niet het enige probleem, 
onduidelijkheid over veranderende regels 
staat verandering ook in de weg. 
En dat merken ze ook in Arnhem. Wijk-
coach Van Gelderen: ‘Ze zijn bang voor 

de brief van de gemeente. Mensen zijn 
het spoor bijster wie er nu weer bij hen 
thuis komt of wie ze waarvoor moeten 
bellen.’ Hij werkt in twee wijken en heeft 
te maken met verschillende wijkteams. 
In beide wijkteams komen families voor 
zoals die van Karel en Fien. De zorg die 
de wijkteams toekennen, kan verschil-
lend zijn. Karel en Fien hebben nu alle 
zorg op orde. Ze krijgen twaalf uur hulp 
in de huishouding, Karel gaat drie dagen 
naar de dagbesteding, in huis zijn allerlei 
aanpassingen gedaan in de douche, de 
keuken en het toilet en er is een traplift 

geplaatst. Fien wordt ook af en toe opge-
haald voor een uitje. Toch is het voor de 
medewerkers van het wijkteam de vraag 
hoe het verder moet. Eigenlijk is Karel te 
slecht geworden en zou hij in aanmerking 
komen voor een indicatie Wlz, de Wet 
langdurige zorg. Maar in dat geval zouden 
de zorguren omlaaggaan en is thuis blijven 
wonen geen optie meer. Voor de mede-
werkers van het wijkteam is dit een reëel 
dilemma, wat moeten zij doen? 
En de kinderen van Fien en Karel 
Geerdink? Eigenlijk zou je die ook willen 
helpen. Hoewel zij nog steeds veel mantel-
zorg voor hun ouders doen, worden ook 
zij een dagje ouder en naast de zorg voor 
hun ouders, zijn er ook de kleinkinderen 
op wie regelmatig gepast wordt. Met 
liefde, dat wel.   

Voor meer informatie en een (video)verslag 
van deze en andere expedities kijk je op 
www.lokaalbestuur.nl

 ‘Onduidelijkheid over 
veranderende regels 

staat verandering  
in de weg’
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De Pvda heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan. in een bijzondere reeks 
geven we pagina’s weg aan organisaties die hieraan bijdragen. we ondersteunen hen 
van harte. in dit derde deel: gewoonDoen.     tekst SchoonGewoon | Beeld Hollandse Hoogte/ David van Dam

De mens is uit het werk 
verdwenen. Grote organi-
saties met dure kantoren 
kenmerken zich door een 
hoeveelheid management-

lagen die op een bruidstaart niet zou 
misstaan. Niet-wendbare oceaantankers 
zijn geautomatiseerde, in beton gegoten 
protocollen. Voor alles is een regel. Voor 
iedere manager en vierkante meter moet 
worden verdiend door de mannen en 
vrouwen op de werkvloer.

Ook in de schoonmaaksector en in zorg- 
en welzijnswerk zien we excessen sinds de 
financiële crisis van 2008. Angst voert de 
boventoon. Uit angst worden nog meer 
controlemechanismen ingesteld. Prijs-
vechters voeren oorlog om de klant. De-
genen die het werk doen, zijn de eersten 
die inleveren: op salaris, op werkplezier, 
op gezondheid. Inmiddels zijn we zeven 
jaar verder. De angst heeft zich verspreid. 
Mensen worden ontslagen bij banken, 
verzekeraars, winkelketens. In steden 

staan steeds meer panden leeg. Kantoren 
langs de snelweg... leeg. De politiek heeft 
maar één antwoord: bezuinigen.

Dat kan anders, en dat moet anders. Werk 
en inkomen eerlijk verdelen in solidariteit 
met elkaar. Met die gedachte hebben we 
in twee sectoren coöperaties opgericht: 
SchoonGewoon en HélpGewoon. Ze 
worden gefaciliteerd door koepelcoöpera-
tie GewoonDoen. Het basisidee is simpel: 
wie werkt, is de baas. En werk wordt weer 

Mens, Werk & Inkomen

goed werk
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een gezonde activiteit om in je levenson-
derhoud te voorzien. Het gaat om: plezier 
in je werk, zelf en samen verantwoorde-
lijkheid nemen voor jezelf, elkaar en voor 
de klant. Allen zijn gelijkwaardig. Allen 
dragen bij. Allen hebben capaciteiten. 

In 2012 is de eerste SchoonGewoon 
werknemerscoöperatie opgericht op 
initiatief van Remmelt Schuuring. Vijftien 
schoonmakers zijn hun eigen werknemer 
én werkgever. Ze overleggen zelf met de 
opdrachtgever. Wat is schoon? Ze bepalen 
zelf en samen welke uitgaven er gedaan 
worden, wat er met de winst gebeurt, wie 
wanneer aan de slag gaat. Er komt geen 
manager aan te pas. Geen hoofdkantoor. 
Geen controle. Een van de coöperanten 
van het eerste uur Cheryl Simmons zegt: 
‘In mijn vorige werk mocht ik niet met 
de klant praten. Ik kende de mensen 
waarvoor ik schoonmaakte niet eens. Ik 
voelde me een nummer. Ik had ideeën. Ik 

wilde het schoon maken. Ik 
houd van schoon. Maar ik 
kon het niet kwijt. Thuis was 
ik chagrijnig en ik had nooit 
zin om naar het werk te 
gaan. Nu kan ik mijn energie 
in mijn werk stoppen. Ik 
ben meer dan een schoon-
maakster, ik ben weer mens. 
Ik praat mee, kom met 
voorstellen en overleg met 
de klant. Daar wordt het 
pand schoner van en ik heb 
plezier in mijn werk.’

SchoonGewoon bleek 
een succes. Inmiddels zijn 
er acht SchoonGewoon-
coöperaties die alle be-
staan uit circa 20-25 leden. 
Het ziekteverzuim in de 
schoonmaakbranche lag 
rond 12 procent in 2013. 
Reïntegratie via de wet 
Verbetering Poortwachter 
werkt niet. Die is gebaseerd 
op wantrouwen. Met als 
gevolg, te veel regels, te veel 
controle, te veel papierwerk 
en druk op de werknemer. 
In hetzelfde jaar 2013 te-
kenden de SchoonGewoon-
werknemerscoöperaties een 
verzuim van 0,2 procent 

op. Mensen bepalen zelf of ze ziek zijn, 
wanneer ze weer aan het werk kunnen. 
Ze voelen zich verantwoordelijk en zijn 
solidair naar elkaar. Poortwachter is tot 
op heden een non-issue in de werkne-
merscoöperaties.

In het najaar van 2014 kwam er vraag 
uit de zorgsector. Toen ontstond in de 

gemeente Oude IJsselstreek de eerste 
HélpGewoon-werknemerscoöperatie. 
Zorg- en welzijnswerk is een slagveld 
geworden. Personeel wordt weggeduwd 
door te groot geworden zorgbedrijven. 
Gemeentes die de Wmo moeten uitvoe-
ren, kopen in op prijs. Het gevolg is dat 
flexwerkers voor € 10,- per uur aan de slag 
moeten. Vaak zijn dat dezelfde mensen 
die voorheen een vaste baan hadden. Ze 
doen hetzelfde werk tegen een lager loon 
en in onzekerheid. 
Gemeenten betalen € 80,- tot € 85,- voor 
een jeugdhulpverlener die zelf nauwe-
lijks rond kan komen van het salaris dat 
hij of zij toucheert, terwijl de werkdruk 
ongelooflijk hoog is. Ter vergelijking: bij 
HélpGewoon kost een jeugdhulpverlener 
€ 58,-. Hij of zij bepaalt zelf met de mede-
coöperanten het salaris, rooster, werktij-
den et cetera.

De nood is hoog. Ontwikkelingen gaan 
razendsnel. Steeds meer mensen worden 
wegbezuinigd om via de flexdeur onder 
barre omstandigheden terug te keren, 
als werknemers zonder rechtspositie. Er 
heerst een cultuur van angst en wantrou-
wen. Links Nederland maakt zich druk. 
De rol van de vakbonden lijkt uitgespeeld. 
Politiek en vertegenwoordigers van werk-
nemers hebben geen vat op de nieuwe 
vorm van uitbuiting. 
De oplossing is simpeler dan ze lijkt, zo 
blijkt uit de praktijk van de Gewoon-
Doen-werknemerscoöperaties. Deze 
rechtsvorm is de natuurlijke tegenhanger 
van de bv en nv waar management en 
aandeelhouders sturen op winstmaxima-
lisatie. SchoonGewoon en HélpGewoon 
groeien van onder uit, organisch. De mens 
keert terug in het werk. De coöperanten 
leren zichzelf en elkaar te vertrouwen en 
nemen verantwoordelijkheid. Ze zijn niet 
langer bang.
Deze rechtsvorm die werk en inkomen 
organisch aan elkaar verbindt, lost het 
probleem van de flexwerker op. Gemeen-
tes kunnen zzp’ers stimuleren om op 
dergelijke wijze samen te werken, zodat 
er meer inkomenszekerheid ontstaat, 
terwijl de kostprijs op een normaal niveau 
blijft. Eerlijk werk tegen een eerlijke prijs. 
De vakbonden krijgen een geheel nieuwe 
rol. Ook bij werknemerscoöperaties kan 
wildgroei ontstaan, er is begeleiding nodig 
en toezicht.   

Mens, Werk & Inkomen

Meer weten over 
Schoongewoon 
of Hélpgewoon? 

Zie de websites 
www.schoongewoon.com 

www.helpgewoon.com 
www.gewoondoen.club 

of lees ‘Gewoon Doen, ongewoon 
ondernemen’ door Remmelt 
Schuuring en Caro Sicking 

ISBN 978.94.90665.197  

oprichter van 
Schoongewoon 
Remmelt Schuuring



tekst Erwin Buter | Foto Rebke Klokke

Z e ziet zichzelf niet alleen als een van 
de 751 Europarlementariërs, maar ook 
nog steeds als belangenbehartiger, zoals 
destijds bij de FNV: ‘Binnenkort houden 
we in Brussel een hoorzitting over 

jeugdwerkloosheid. Dat doen we met FNV Jong en 
hun Spaanse collega’s. We nodigen 25 jongeren uit Ne-
derland en 25 uit Spanje uit om te praten over wat we 
gezamenlijk kunnen doen om de werkloosheid onder 
jongeren terug te dringen. Dat vind ik fantastisch om 
te doen. Samen kunnen we denk ik veel beter een deuk 
in een pakje boter slaan.’

tHeMa
Agnes Jongerius (De Meern, 4 november 1960) praat 
over haar werk in Brussel, maar vooral over goed werk, 
het thema dat haar al haar hele werkzame leven bezig 
lijkt te houden. Gevraagd naar wat dat dan is, rolt het 
antwoord er direct uit: ‘Goed werk is werk dat waar-
dering oplevert: van je baas en je collega’s, maar ook in 
financieel opzicht. Je moet er van kunnen rondkomen. 
Het mag ook geen schade aan je gezondheid opleveren 
en je moet jezelf kunnen ontplooien.’ 

MacHtige PoSitie
We hebben op een zaterdag afgesproken in een café 
in Utrecht, uitvalsbasis voor haar werkafspraken als ze 
in Nederland is. Ze woont nog altijd in de Domstad, 
al is ze doordeweeks meestal te vinden in Brussel of 
Straatsburg. Het werk als Europarlementariër lijkt haar 
te bevallen. Ze werd gekozen tot vicevoorzitter van de 
commissie Werkgelegenheid – naar eigen zeggen een 
enorme eer - en heeft daarmee als nieuwkomer een 
machtige positie verkregen binnen het parlement. 
De voormalig vakbondsvrouw had bij de verdeling van 
de portefeuilles in het Europees Parlement misschien 
ook kunnen kiezen voor thema’s als milieu en duur-
zaamheid, maar het werd – weer – goed werk. ‘Als je 
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vraagt of ik dat na mijn tijd bij de FNV opnieuw wilde 
gaan doen, zeg ik ja. Milieu en duurzaamheid zijn 
ook belangrijke thema’s, begrijp me goed. Maar werk 
gaat over identiteit van mensen. Als ik iemand voor 
het eerst tegenkom, noemt die persoon als eerste zijn 
of haar naam en vervolgens het beroep dat diegene 
uitoefent. Werk gaat ook over waardering van elkaar en 
natuurlijk over bestaanszekerheid. Het gaat over greep 
krijgen op je eigen leven. Het is mooi dat ik vanuit mijn 
functies daar een bijdrage aan kan leveren.’
‘Toegegeven, de nationale overheden hebben meer te 
zeggen over werkgelegenheid en sociale zekerheid dan 
het Europees Parlement of de Commissie. Maar we 
kunnen vanuit hier ook veel veranderen. Zo hebben 
we al vrij snel de positie van zeevaarders verbeterd, 
een klein succes, maar voor die groep van wezenlijk 
verschil.’

VeRScHil Maken
Om zich heen hoort ze de verhalen van mensen die 
steeds vaker twee of zelfs drie baantjes nodig heb-
ben om te kunnen leven. In Duitsland spreken ze van 
‘Mini Jobs’ en in het Verenigd Koninkrijk ‘zero-hours 
contract’. Ook in Nederland neemt het fenomeen van 
nul-urencontracten en andere vormen van flexibele 
baantjes toe. Ze verzucht: ‘Dat zag ik al in mijn tijd 
bij de FNV in onder meer de detailhandel en schoon-
maakbranche. Het is sindsdien niet verbeterd.’
Maar hoe kan ze vanuit Brussel een verschil maken 
voor die mensen die de eindjes aan elkaar moeten 
knopen en daarom soms geen andere keus hebben 
dan baantjes aan elkaar te rijgen? ‘Dat is niet altijd 
even makkelijk. Deze week kreeg ik bijvoorbeeld van 
iemand uit Ede die in een sociale werkplaats werkt, een 
brief van drie kantjes, hij maakt zich vreselijk zorgen 
over zijn baan. Het liefst wil ik er dan zelf op af. In Eu-
ropa is de discussie over werk veel abstracter en soms 
rete-ingewikkeld.’
‘Lodewijk Asscher heeft in Nederland terecht een punt 
gemaakt van uitbuiting onder werknemers. Inmid-

Behartiger 
van belangen 
Het eerste jaar als europees Parlementslid zit erop voor agnes 
Jongerius, voormalig voorzitter van de FnV. net als bij de vakcentrale 
zet ze zich in Brussel en Straatsburg in voor goed werk. 
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dels zijn bedrijven bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 
goede arbeidsomstandigheden bij onderaannemers, 
zoals een eerlijk loon en afdracht van premies. Gelijk 
werk moet gelijk betaald worden. Daar heb ik dan 
discussies over met mijn partijgenoten uit met name 
de Oost-Europese landen. Daar leer ik van. We moeten 
het niet meer hebben over ‘social dumping’. Nu spreek 
ik met collega’s uit Polen liever over de ‘braindrain’: wat 
heeft hun land eraan dat een hoogopgeleide hier in de 
landbouw komt te werken en ook nog eens collectief 
wordt uitgebuit.’ 

HaaSt
Migratie, het woord valt. Ze was deze zomer zelf in 
Calais en kreeg kippenvel van wat ze daar zag onder 
de vluchtelingen die de oversteek naar het Verenigd 
Koninkrijk hopen te maken. Hetzelfde land dat zo min 
mogelijk mensen van buiten de grenzen wil opnemen, 
ook uit de andere lidstaten. In december staat een pak-
ket met voorstellen van de Europese Commissie over 
arbeidsmigratie op stapel: hoe gaat de EU om met 
mensen die in een ander land willen wonen en werken? 
Agnes Jongerius zegt te hopen dat de commissie niet 
kiest voor de aanpak van de Britse premier Cameron, 
die louter wil dat er iets gedaan wordt aan het zoge-
noemde uitkeringstoerisme zonder de weeffouten in de 
regels voor arbeidsmigratie aan te pakken: ‘Juncker, de 
voorzitter van de Commissie, heeft gezegd dat Europa 
ook op sociaal vlak triple-A moet worden. Dat moet hij 
nu laten zien. Achter en voor de schermen zijn we hard 
bezig om het de goede kant op te krijgen. Zo organi-
seert het parlement in oktober een grote conferentie, 
waarvoor het verschillende mensen en organisaties 
uitnodigt, om het onderwerp op de agenda te krijgen.’
‘Ik ben voor vrij verkeer van personen. Ik kan me 
heel goed voorstellen dat als het slecht gaat in Spanje, 
mensen proberen om werk in een ander land te zoeken. 
Maar vrij verkeer is wel gebaat bij verkeersregels, 
anders krijg je ongelukken. Daarom is gelijk loon voor 
gelijk werk op dezelfde werkplek zo belangrijk.’ 
Om Juncker te bewegen tot het goede te komen is het 
wheelen en dealen, heeft ze ervaren. ‘Politiek is vaak 
kleine stapjes vooruit. Dat was bij de vakbeweging 
niet anders.’ Ze leunt naar voren: ‘Alleen, ik word 55 
en ik wil nu doorduwen. Ik moet door. We moeten de 
misbruik van werknemers in Europa stoppen. Mensen 
moeten Europa ook weer zien als steun en niet langer 
als bedreiging. Ik heb haast met de koerswijziging.’   

‘Samen kunnen we 
veel beter een deuk in 
een pakje boter slaan’



28   rood  oktober 2015

tekst Jeroen Sprenger

S inds het begin van de Koude Oorlog is het contact 
tussen Oost en West minimaal. Daar komt halverwege 
de jaren zeventig verandering in. Binnen zowel de 
PvdA als de vakbeweging wordt het communistische 

Oostblok als een gegeven beschouwd. PvdA-prominent Jan 
Nagel noemt de Berlijnse Muur na een bezoek in 1975 aan de 
Duitse Democratische Republiek (DDR), zelfs ‘historisch juist’. 
Contacten met de regimes zijn – ondanks de vrees bij te dragen 
aan hun legitimiteit - niet langer taboe, noch met de gevestigde 
instituties. Gespreksonderwerpen zijn onder meer de wapenwed-
loop en mensenrechtensituatie. 
Eind jaren zeventig lopen de spanningen tussen Oost en West 
weer op. De Sovjet-Unie plaatst kernwapens en de NATO in 
reactie daarop ook. Er wordt gesproken van een Tweede Koude 
Oorlog. FNV en PvdA, die van oudsher ‘internationale solidari-
teit’ hoog in het vaandel hebben staan, spannen zich beide bin-

nen hun eigen mogelijkheden in tijdens de Koude Oorlog voor 
ontspanning in Europa. Zolang het doel ver weg lijkt, trekken 
ze gelijk op. De opkomst in 1980 van de onafhankelijke vakbond 
Solidarność onder leiding van de charismatische Lech Walesa, 
elektromonteur op de Lenin-werf in Gdansk, brengt daar 
verandering in. Enerzijds wordt Solidarność vanuit West-Europa 
toegejuicht, anderzijds wordt de vakbond ook als een bedreiging 
beschouwd voor het bestaande ontspanningsbeleid. De PvdA, 
die een stevige band met de Duitse regeringspartij SPD heeft, 
volgt diens Ostpolitik. De FNV voelt zich begrijpelijkerwijs 
aangesproken door de nieuwe vakorganisatie. Internationaal 
Secretaris van de PvdA Maarten van Traa probeert tussen beide 
organisaties te laveren.

De opkomst van Solidarność zorgt voor een nieuw vraagstuk. 
In hoeverre kun je openlijk solidariteit met deze organisatie 
betuigen en op welke wijze kun je haar steunen in haar strijd 
voor vrijheid, meer democratie en vakbondsrechten, zonder 
de verdenking op je te laden dat je je mengt in de Poolse bin-
nenlandse aangelegenheden? De PvdA heeft het daar duidelijk 
moeilijker mee dan de FNV. Binnen de PvdA en veel andere 
sociaaldemocratische partijen wordt gedacht vanuit de positie 
van de regering. Eigenlijk is daarin geen plaats voor een eigen rol 
van onafhankelijke, laat staan oppositionele, groepen binnen de 

‘Zolang het doel ver weg lijkt, 
trekken FNV en PvdA gelijk op’

FnV en Pvda trokken tijdens de 
koude oorlog met hun inzet voor de 
ontspanningspolitiek gelijk op. tot 
de opkomst van de Poolse vakbond 
Solidarność. toen werden ze voor een 
dilemma geplaatst.

Hoge Poolse 
onderscheiding 
voor wim kok
Op 26 mei van dit jaar is Wim Kok onderschei-
den met het Commandeurskruis van de Orde 
van Verdienste van de republiek Polen. Daarmee 
is de dank tot uitdrukking gebracht voor zijn 
inspanningen zowel als FNV-voorzitter begin 
jaren tachtig ter ondersteuning van Solidarność, 
als in de hoedanigheid van premier bij de aan-
sluiting van Polen bij de EU. In zijn dankwoord 
zei Kok daarmee slechts ‘een bescheiden bijdra-
ge’ te hebben geleverd aan de versterking van 
de solidariteit en vrijheid in Europa. 

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit
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Oost-Europese samenleving. Steunbetuigingen aan Solidarność 
zouden wel eens, zo wordt gedacht, kunnen worden beschouwd 
als actieve betrokkenheid bij een poging tot omverwerping van 
het regime. In reactie daarop zou het regime de onderdrukking 
kunnen versterken. En een ingrijpen vanuit Moskou moet dan 
ook niet ondenkbaar worden geacht. Binnen de FNV heerst wel-
iswaar aanvankelijk een grote terughoudendheid in het betuigen 
van steun en solidariteit, maar uiteindelijk wordt die afgelegd. 
Het handelen van het Poolse regime tegen Solidarność wordt als 
een grotere bedreiging gezien voor de ontspanning in Europa 
dan het optreden van de vakbond.

ScHenking
Het onderscheid tussen partij en vakbeweging komt tot uitdruk-
king in de poging van van Traa een middenweg tussen beide par-
tijen te vinden. Tussen de zusterpartijen neigt hij naar het stand-

punt van de Franse socialisten, die de solidariteit met Solidarność 
voorop stellen. Maar het PvdA-kader vindt zich dichter staan bij 
de SPD. Van Traa is wel gevoelig voor de druk vanuit de leden om 
een gebaar naar Solidarność te maken. Hij spant zich in voor de 
schenking van een bestelbus als uiting van praktische solidariteit. 
Het congres is vóór, de buitenlanddeskundigen binnen de partij 
zijn tegen. Uiteindelijk gaat de rechtstreekse schenking niet 
door, omdat Solidarność huiverig is geschenken van buitenlandse 
politieke partijen te aanvaarden. Van Traa schakelt daarom voor 
de overdracht van de bus de FNV in. 

In de loop van 1981 ontwikkelen zich levendige contacten tussen 
FNV en Solidarność. Het leidt ertoe dat FNV-voorzitter Wim 
Kok voor het congres van de Poolse vakorganisatie op 13 decem-
ber wordt uitgenodigd. Na afloop, op de weg naar het vliegveld, 
ziet hij grote aantallen militaire voertuigen voorbijrijden. Bij 
thuiskomst in Amsterdam blijkt het Poolse regime de staat van 
beleg te hebben afgekondigd. Voor FNV en PvdA is de staat van 
beleg geen reden de officiële contacten met de Oostbloklan-
den stop te zetten. Integendeel zelfs. De FNV slaagt erin een 
voorstel binnen de internationale vakbeweging om het opschor-
ten van alle contacten met Oost-Europa om te buigen naar het 
benutten van die contacten ten gunste van Solidarność. In eigen 
land zet de FNV zich daarnaast in voor de inzamelingsactie ‘De 
Polen hebben u broodnodig’, die circa 100.000 gulden opbrengt. 

wiR SinD DaS Volk
In het najaar van 1989 wordt de oppositiebeweging in Oost-Eu-
ropa zo sterk dat de regimes zich een voor een genoodzaakt zien 
de macht over te dragen. ‘Wir sind das Volk’ maakt de beweging 
die hen ten val brengt, duidelijk. Het gevreesde ingrijpen vanuit 
Moskou blijft achterwege. In hoeverre de inspanningen vanuit de 
Europese vakbeweging en de sociaaldemocratische partijen aan 
de Val van de Muur en het verdwijnen van het IJzeren Gordijn 
hebben bijgedragen, is niet helder. Duidelijk is echter wel dat ze 
het niet hebben tegengewerkt. Terugblikkend op Solidarność 
is ook duidelijk dat PvdA en FNV eigen wegen ter beschikking 
staan om inhoud te geven aan internationale solidariteit.    

Geraadpleegde literatuur 
Christie Miedema, Laveren tussen ontspanning en solidariteit, De 
PvdA en de FNV ten tijde van de Poolse crisis (1980-1982), in 
Tijdschrift voor Geschiedenis – van alle tijden, 126ste Jaargang 
2013, nr. 3, pg 362-377

Een bestelbus als uiting van 
praktische solidariteit

achtergrond

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit



tekst Michiel Reijnen  Foto FNV

‘De FNV staat voor Gewoon Goed 
Werk, voor Koopkracht en Echte 
Banen. Veel mensen willen echte 
banen met genoeg zekerheid, waar-
dering en een fatsoenlijk inkomen. 
Omdat de flexibele schil veel te 
groot is geworden, heeft de FNV 
met het kabinet en de werkgevers 
afspraken gemaakt om de rechten 
van mensen met onzeker werk te 
verbeteren. Recht op transitiever-
goeding, eerder recht op een vaste 
baan, betere scholingsrechten.
Voor zzp’ers zijn we op zoek naar 
een oplossing waarbij ze zich goed 

kunnen verzekeren tegen arbeids-
ongeschiktheid en een pensioen op 
kunnen bouwen. Er moet dan wel 
een gelijk speelveld met werkne-
mers zijn. Veel opdrachtgevers be-
talen te weinig, die maken misbruik 
van de zelfstandigenaftrek.’

actie of polderen?
‘Wij overleggen als dat mogelijk is 
en voeren actie als het overleg niet 
de door ons gewenste resultaten 
oplevert. Dat is eigenlijk altijd zo 
geweest, ook bij cao-overleg.’ 

eén grote vakbond of meerdere 
grote en kleine vakbonden?
‘Naast de FNV als allergrootste 
vakbond is er ruimte voor een 
ander geluid. Maar ik heb wel 
moeite met allerlei gele bondjes 
die cao-akkoorden sluiten met heel 
slechte arbeidsvoorwaarden, alleen 
maar om de werkgeversbijdrage op 
te kunnen strijken.’

tweedeling of geen tweedeling 
hoog- en laagopgeleiden?
‘Aan de onderkant van de arbeids-
markt hebben mensen steeds vaker 
onzeker werk, met een slechte 
beloning. Werkgevers nemen 
hoogopgeleiden aan voor banen die 
volwaardig werk zouden moeten 
bieden aan lager opgeleiden, zoals 
in de supermarkten en call centra. 
En zorgelijk is het afnemen van de 
middenklasse.’

Robotisering: kans of bedreiging?
‘Moeilijk te voorspellen; we gaan in 
SER-verband scenario’s verkennen. 
Het wordt de kunst de onvermijde-

lijke ontwikkeling om te buigen 
naar een kans. En die zijn er 

zeker. Prettiger arbeidsom-
standigheden en minder 
saai werk, nieuwe high 
tech-werkgelegenheid 
en een gezamenlijke 
bereidheid het werk én 
het nationaal inkomen 

eerlijker te verdelen. Maar het kost 
banen van de middenklasse.’

iedereen uit eU mag hier komen 
werken of strengere regels voor 
arbeidsmigratie?
‘Wij zijn voor het vrij verkeer van 
werknemers binnen de EU. Maar 
we hebben regels nodig om oneer-
lijke concurrentie op arbeidsvoor-
waarden te voorkomen. Anders 
staat de deur voor werkgevers wijd 
open om Oost-Europese werkne-
mers of zzp’ers uit te buiten ten 
koste van andere werknemers. Met 
meer dan 600.000 werklozen mag 
iedereen ook van ons verwachten 
dat we ons inspannen hen aan werk 
te helpen.’

eU als wereldspeler of macht bij 
lidstaten op het gebied van werk?
‘Wij pleiten al langer voor een 
sociaal Europa. Zorgen dat alle EU-
landen een minimumloon hebben 
is wel een goed plan, maar Europa 
moet zich natuurlijk niet met de 
cao’s of het ontslagrecht gaan 
bemoeien.’

ttiP: goed voor de banen of funest 
voor goed werk?
‘De signalen die wij hebben, wijzen 
erop dat de beloofde winst in banen 
heel dubieus is. En de kans is heel 
reëel dat vakbondsrechten waar 
we hier trots op zijn, onder druk 
komen te staan en multinationals te 
veel macht krijgen. Niet doen dus.’

2025: Beter of slechter dan nu? 
‘Ik ben van nature optimistisch, 
maar de ontwikkelingen in de 
politiek betekenen dat we scherp 
moeten blijven. Rechts is al een tijd 
aan de winnende hand en ik maak 
me zorgen om hun agenda, met 
name op hun aanval op de sociale 
zekerheid en de verzorgingsstaat. 
Macht en tegenmacht. Als dat er is, 
blijf ik optimistisch.’   

De ideale arbeidsmarkt
aan de hand van een aantal dilemma's vroeg Rood aan ton Heerts, voorzitter van de 
FnV, hoe hij denkt dat de arbeidsmarkt er de komende tijd uit zal gaan zien.  
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in de vorige Rood riepen we 
jonge boekenwurmen op om 
een recensie te schrijven van 
Eenzaam in de oorlog van 
Martine letterie, gebaseerd 
op de oorlogservaringen van 
ed van thijn. we kregen veel 
reacties van (klein)kinderen of 
buurkinderen van onze leden. 
al die stukjes zijn te lezen op 
pvda.nl/eenzaamindeoorlog. 
Hieronder een bloemlezing.

Ik denk dat het een goed kinderboek is 
voor jongens en voor meisjes maar niet 
voor heel kleine kinderen. Die gaan er 
misschien heel lang over nadenken. Voor 
kinderen van mijn leeftijd is het een goed 
boek. Je kunt goed begrijpen wat Eddy 
voelt. Als die Duitsers mij zouden komen 
halen zou ik ook heel bang zijn. Ik vind 
dat het niet uitmaakt of je Joods bent of 
niet. Iedereen is gewoon mens.
Milou Mignon Hoogerwerf (10), 
amsterdam.

Nadat ik het boek gelezen had dacht ik 
ook na over de vluchtelingen van nu. Het 
roept een paar belangrijke vragen bij mij 
op: moeten zij nu hetzelfde doorstaan 
als de Joden toen? Omdat ze niet overal 
welkom zijn. En hebben de vluchtelingen 
van nu ook iemand als Gerard of Truus 
(mensen uit het verzet die Eddy hebben 
geholpen bij het onderduiken) die hen 
gaat helpen te overleven? Het boek leert 
je om hierover na te denken. Het verhaal 
is zo mooi en spannend dat ik graag een 
keer een glaasje melk zou willen drinken 
met de echte Eddy van Thijn.
Jonathan Jansen (11), giethoorn.

Het is een heel mooi boek, en ik vind het 
ook nog best heftig, kleine kinderen kun-
nen het nog niet lezen. Ik vind wel dat als 
je wat ouder bent, het boek moet lezen, 
want het is een heel spannend boek waar 
je soms gewoon van schrikt. 
Bernard de Boer (12), Helmond.

Toen ik dit boek las, voelde het alsof ik 
er echt bij was. Hoe jonge kinderen voor 
hun veiligheid van hun ouders worden 

gescheiden. Hoe naar moet het voelen als 
je een onderduiker bent en binnen moet 
zitten en als je dan door een bombarde-
ment de tuin van een NSB’er wordt inge-
dreven. Hoe bedreigd je je kan voelen als 
er een vrachtwagen langs rijdt. Eenzaam 
in de oorlog heeft me echt geraakt.
Jet Divendal (12), abcoude.

Omdat de oorlog stopte toen hij 11 jaar 
was, kan ik me goed in de hoofdpersoon 
verplaatsen. Al kan ik me niet voorstel-
len dat ik zo’n erge jeugd zou moeten 
meemaken. En natuurlijk ook niet dat ik 
zou moeten onderduiken omdat ik een 
bepaald geloof heb. Helaas gebeurt dat 
ook nu weer in de wereld.
anne Driehuijs (11), De Meern.

Ik vond het boek eng door bijvoorbeeld 
alle moorden op Eddy’s vrienden en fami-
lieleden. Eddy wist dat niet maar wij wel 
en dat maakt het nou juist eng. En ook 
wel verdrietig want hij kon zijn ouders 
een lange tijd niet zien. Ik vond het ook 
zielig voor Eddy dat hij de hele tijd aan 
de buitenkant of ergens anders moest 
gaan slapen bij zijn vele onderduikadres-
sen omdat hij zo erg hoestte. Door het 
boek heb ik wel een andere indruk van 
Westerbork dan eerst. Het was namelijk 
erger dan ik dacht.
Sam Zeegers (10), lelystad.
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column diederik samsom

M edio september bezocht 
ik een haastig in 
elkaar gezette vluchte-
lingenopvang in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Ik was zeer onder de 
indruk van de professionaliteit en de snel-
heid waarmee de mensen in de Jaarbeurs 
in zo’n korte termijn gezorgd hebben voor 
een veilige opvang, spullen ingezameld 
hadden en warmte boden. En onder de 
indruk van de verhalen van de vluchtelin-
gen, over het geweld en de bedreigingen 
in hun land en de levensgevaarlijke tocht 
die ze ondernamen om voor dat gevaar te 
vluchten. Die beelden zien we allemaal. 
Van zwemmende vaders. Van verdrink-
ende kinderen. Een man die zijn oude 
vader in een rolstoel haastig achter zich 
aansleept over een Hongaarse spoorlijn 
om nog bij het hek te komen voordat het 
dichtgaat. Mensen die op stations uit 
elkaar geslagen worden. Met bussen naar 
de grens gereden en er uitgezet. Op een 
paar uur vliegen van ons land. Het gaat 
door merg en been. Wat bezielt hen die 
hun leven wagen? Wat bezielt ons dat we 
hen laten zwoegen of zelfs laten verdrink-
en? En wat bezielt Europa?

Het Europa van het ieder voor zich 
faalt. Zolang landen tot zichzelf veroor-
deeld zijn, blijft de aanpak gevangen in 
de simplismes van de uitersten. In een 
schijndiscussie tussen de zogenaamde 
‘hartelozen’ die met muren en gesloten 
grenzen schermen, en de ‘verstandlozen’ 
die onbeperkte toegang en opvang willen. 
Terwijl in werkelijkheid in ieder van ons 
tegelijk hart en hoofd spreken. We gunnen 
iedereen de veiligheid en welvaart die we 
zelf hebben, en we sturen niemand terug 
naar oorlogsgebied. Maar we maken ons 
ook zorgen over de aantallen en vragen 
ons af of er genoeg woningen en banen zijn 
voor iedereen. Op nationaal niveau strandt 
dit dilemma in polarisatie en onmacht. 
Alleen Europees kunnen we de balans 
vinden tussen een humane en effec-
tieve opvang en tegelijk werken aan het 
verminderen van de redenen waarom 
de aantallen toenemen. In Europa is nu 
gelukkig het besluit genomen tot het 
ledigen van de ergste nood in Griekenland 
en Italië door gezamenlijk een deel van 
de vluchtelingen over te nemen. Maar we 
moeten ook de oorzaken van de vluchte-
lingenstroom naar Europa te verminderen. 

Met investeringen in de regio en grotere 
hervestigingsprogramma’s vanuit de regio 
naar Europa. Met een vergaande ambitie 
om de veiligheid, opvang en perspectief in 
de regio drastisch te verbeteren. Europa 
zal meer moeten doen en tonen dat ze de 
onderlinge verschillen kan overbruggen 
om een gezamenlijke toekomst vorm te 
geven.
Ook lokaal moeten we wat doen. Ik zie 
veel mensen, onder wie vele partijge-
noten, die solidair zijn met de vluchtel-
ingen en de zorgen zien die er leven in 
lokale gemeenschappen. Met creatieve 
oplos singen moeten we erin slagen deze 
mensen zo goed mogelijk op te nemen in 
onze gemeenschap.

 Diederik Samsom

Gezamenlijke toekomst

Nederland Sterker & Socialer
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