
Sterker en socialer
Het PvdA-alternatief:

H
et allerbelangrijkste zou vol-
gens Wouter Bos nu moe-
ten zijn te werken aan een
sterke economie, een eerlij-
ke verdeling van lasten en

de zekerheid dat iemand goed terecht-
komt als hij pech heeft in het leven: als
hij ziek wordt, zijn baan verliest of an-
derszins in de problemen komt. Wouter
Bos: ‘Dit kabinet doet precies het tegen-
overgestelde! Het laat de Nederlandse
economie stelselmatig achteraan hobbe-
len. Het laat de mensen die de afgelopen
jaren het meeste hebben ingeleverd, nu
het minst profiteren. Het stapelt maatre-
gel op maatregel, om de zogenaamde
eigen verantwoordelijkheid van mensen
te vergroten. Maar iedereen weet wat de

‘eigen verantwoordelijkheid’ van dit ka-
binet betekent: grote onzekerheid. Onze-
kerheid over de kosten van de nieuwe
zorgverzekeringswet, onzekerheid over
of er wel genoeg werk is, onzekerheid
over of je nog wel rondkomt aan het ein-
de van de maand.’

BETERBEGROTING 2006

In de Beterbegroting 2006 toont de
PvdA aan dat Nederland zo veel beter
kan. En hoe dat betaald moet worden.
De PvdA boekt betere resultaten zonder
dat het financieringstekort op loopt en
verdeelt het beschikbare geld eerlijker.
Het resultaat mag er wezen: meer banen
en een beter resultaat voor lagere en
middeninkomens.

1. ZORG De nominale zorg-
premie wordt € 400,- in plaats
van € 1100,- . Daarbovenop komt
een premie die stijgt met het
inkomen. Wel zo eerlijk dus.

2.WONEN De PvdA draait
alle bezuinigingen op de huursubsidie terug. Daarnaast wordt 330
miljoen euro uitgetrokken voor woningbouw. Fondsen van rijke
woningbouwcorporaties worden naar armere corporaties over-
geheveld.

3. VERPLEEGHUIZEN Er moet sowieso 150 miljoen euro
beschikbaar komen voor verpleeghuiszorg. Wat aanvankelijk
incidenten leken, komt op grote schaal voor: onvoldoende
kwaliteit, te grote werkdruk en weinig contact met bewoners.
Er moet een begin worden gemaakt met een deltaplan voor de
verpleeghuiszorg.

4.ONDERWIJS Er moet 435 miljoen euro bij voor het on-

derwijs. Met dat geld verlaagt de PvdA de schoolkosten, komen er
meer leraren, minder schoolverlaters en meer ondersteuning in
het onderwijs.

5.ONROERENDZAAKBELASTING (OZB)
De PvdA pleit ervoor de OZB in z’n geheel te vervangen door een
inkomensafhankelijke lokale heffing. Het kabinet wil per 1 januari
volgend jaar het gebruikersdeel van de OZB afschaffen. Het eige-
narendeel, dat alleen huizenbezitters betalen, blijft bestaan. Het
PvdA-alternatief houdt in dat de hele OZB wordt afgeschaft, inclu-
sief het eigenarendeel. Een investering in het eigen huis wordt dan
ook niet meer bestraft door een hogere (OZB)belastingaanslag.

6. ARBEIDSONGESCHIKTEN Een goedkopere en
effectievere oplossing voor de WAO: werken voor WAO’ers aan-
trekkelijker maken en effectieve regelingen behouden.

7.OPENBAAR VERVOER De PvdA trekt 200 miljoen
euro uit voor innovatief openbaar vervoer. Voor veiligheid, alterna-
tieve dienstroutes, betere aansluitingen en vervoer op maat.

8.DUURZAME ECONOMIE Er is geen vrijblijvende
keuze meer tussen al dan niet milieuvervuilend gedrag. De kli-
maatveranderingen zijn alom zicht- en voelbaar. De PvdA kiest
een aantal routes om dit aan te pakken: schone energieproductie,
stimuleren lager energieverbruik en bijvoorbeeld dure diesel.

9.HULP BIJ SCHULDEN Extra geld naar schuldhulpver-
lening. De wachtlijsten moeten korter. Schulden zijn vaak een be-
lemmering voor arbeidsdeelname. De PvdA is van mening dat
schulden onder de verantwoordelijkheid van mensen zelf vallen,
maar ondersteuning bij het aflossen is effectief gebleken.

10. TE ROYALE BELASTINGVOORDELEN
De PvdA beperkt té royale belastingvoordelen bij pensioen-
opbouw. De PvdA wil af van de belastingvoordelen die mensen
met hoge inkomens nu hebben als ze sparen voor hun pensioen.
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De PvdA kiest voor economische groei,

meer werkgelegenheid en een eerlijke

verdeling van de lasten. Burgers vragen

zich af of ze hun baan houden, maken

zich zorgen over het verpleeghuis van

hun ouders, de school van hun kinderen,

de veiligheid in de buurt. Juist nu

verlangen ze van politici een boodschap

van houvast. Wouter Bos over de

alternatieve plannen van de PvdA.

september 2005 DE RODE KRANT 1



2 DE RODE KRANT september 2005

HetPvdA-alternatief

Leden aan
het woord:

‘Nederlander zijn

en worden gaat

over verlangen en

mogelijkheden’

Wouter Bos: ‘Het financieringstekort van de
overheid is bij de PvdA niet hoger dan bij het ka-
binet, maar de PvdA gebruikt het beschikbare
geld effectiever: lagere lasten op arbeid, zodat
het aantal banen sneller kan groeien, betere in-
komensbescherming voor de lage- en midden-
inkomens, hogere lasten op milieuvervuilende
activiteiten, investeringen in zorg, onderwijs,
veiligheid, wonen en openbaar vervoer en géén
verzwaring van lasten voor het bedrijfsleven.’

ZORGPREMIE
De PvdA wil net als het kabinet in de gezond-
heidszorg een basisverzekering voor iedereen,
waarbij het verschil tussen ziekenfondspatiënt
en particulier verzekerde verdwijnt. Ook zijn kin-
deren, net als in het kabinetsplan, gratis mee-
verzekerd. Maar het kabinetsvoornemen om ie-
dereen een hoge zorgpremie te laten betalen en
de lage en middeninkomens daar via toeslagen
voor te compenseren, is onzalig. Zo worden
mensen afhankelijk gemaakt van een uitkering
van de overheid. De kabinetsaanpak leidt tot bu-
reaucratie en tot onzekerheid bij de burgers. Op
verkeerde gronden kiest de regering voor een to-
renhoge premie: minimaal € 1.100,- per volwas-
sene. De PvdA kiest voor betrouwbaarheid en
een eerlijke premie: een nominale premie van
€ 400,- en verder een premie naar inkomen.
Daarnaast wil de PvdA de no-claim-regeling af-
schaffen. Deze regeling pakt namelijk zeer
nadelig uit voor mensen met een laag inkomen,
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

WERKBONUS
De PvdA wil dat iedereen die werkt, een bo-
nus van € 500,- krijgt. Deze bonus verkleint
de armoedeval en vergroot de werkgelegen-
heid voor lager opgeleiden.
De werkbonus is een korting op de belasting
die bovenop de bestaande arbeidskorting
komt.
De werkbonus loopt vanaf minimumloon
(ruim € 16.000,-) op tot modaal inkomen
(ruim € 30.000,-) en bouwt daarna geleide-
lijk af tot de bestaande arbeidskorting res-
teert. Deze oploop tot € 500,- vindt plaats in
twee jaar. Hiermee lijkt de werkbonus sterk
op de zogeheten earned income tax credit die
Bill Clinton in de Verenigde Staten heeft inge-
voerd. Werk moet lonen en méér werk moet
méér lonen.

BESTRIJDING JEUGDWERKLOOSHEID
In de afgelopen paar jaar is de werkloosheid on-
der jongeren snel gestegen. Op dit moment is
ongeveer één op de zeven jongeren werkloos.
De PvdA neemt maatregelen om te voorkomen
dat er net als begin jaren 80 een ‘verloren gene-
ratie’ ontstaat. Veel jongeren die destijds geen
baan konden vinden, kwamen nooit meer aan
de slag. Onderdeel van deze maatregelen is dat
werkgevers voor jongeren met een grote deel-
tijdbaan of een voltijds dienstverband die het
minimumloon verdienen, geen werkgeverspre-
mies meer hoeven te betalen. Daardoor worden
deze werknemers veel goedkoper.

WONEN
Van meet af aan heeft het kabinet de huursubsi-
die verlaagd. Die verlaging is inmiddels opgelo-
pen tot een flink bedrag: € 18,- per maand. De
effecten daarvan worden niet zichtbaar in de
Haagse koopkrachtplaatjes. Maar ze tellen wel!
Herstel van de huursubsidie is een probaat mid-
del om de koopkracht te verbeteren voor men-
sen met een beperkt inkomen.
Overigens pleit de PvdA er wel voor om syste-
matischer op te treden tegen frauduleus gebruik
van de huursubsidieregeling, zodat alleen men-
sen die er echt recht op hebben, krijgen wat ze
toekomt.

INVESTEREN IN LEEFBAARHEID
In de 56 aandachtswijken is er een financieel
probleem bij het realiseren van stedelijke ver-

nieuwing en het opknappen van de wijken. Door
– net als in enkele andere landen – de over-
drachtsbelasting (voor ieder huis dat verkocht
wordt, moet 6 procent belasting worden be-
taald) in die wijken af te schaffen en het BTW-
tarief te verlagen, kan in deze gebieden voort-
gang worden gemaakt bij de verbetering.

Tekst Marco Esser, Tessel Schouten

Fotografie Maarten Hartman/Hollandse Hoogte

U kunt de Beterbegroting én de financiële
onderbouwing van het Centraal Plan Bureau
(CPB) vinden op: www.pvda.nl/plannen &
alternatieven.
Wilt u de Beterbegroting liever per post
ontvangen? Bel dan met de afdeling Publieks-
voorlichting van de PvdA: 070 - 318 37 47

Verpleegtehuizen
Dit kabinet laat de schrijnende situatie van veel
ouderen in verpleegtehuizen voortduren. Ieder-
een kent de berichten over ouderen die niet uit
bed gehaald worden of gedoucht worden, omdat
er niet genoeg personeel is. De PvdA vindt dat dat
niet kan. Ouderen verdienen met zorg en respect
oud te worden. Daar hebben wij graag geld voor
over. In de tegenbegroting ruimen we daar 200
miljoen euro voor in.

Huursubsidie
Dit kabinet heeft de huursubsidie al drie jaar ach-
ter elkaar verlaagd. De PvdA vindt dat oneerlijk en
draait dus de verlaging van de huursubsidie in
2004, 2005 en 2006 terug. Bedenk ook dat het
kabinet die verlagingen niet mee telt in de koop-
krachtplaatjes. Daarnaast wil de PvdA de kwali-
teit van de woningen en daarmee de leefsituatie
in 56 aandachtswijken, voornamelijk in de grote
steden, aanzienlijk verbeteren. Hoe dat te beta-
len? De PvdA vindt het onlogisch en niet even-
wichtig dat huiseigenaren die hun hypotheek

(praktisch) hebben afgelost – en dus een aanzien-
lijk vermogen hebben – geen huurwaardeforfait
meer zouden hoeven te betalen. Zij krijgen van
Balkenende dus nog eens een 250 miljoen euro
belastingvoordeel bovenop de hypotheekrenteaf-
trek. Dat geld besteedt de PvdA liever anders.

Kinderopvang
De nieuwe kinderopvangregeling die dit kabinet
vorig jaar heeft ingevoerd, werkt niet. Kinderop-
vang is zo duur geworden, dat veel vrouwen ge-
stopt zijn met werken. Ouders zijn afhankelijk ge-
worden van de goede wil van hun baas voor een
financiële bijdrage. En dan heeft de nieuwe wet
ook nog eens vier nieuwe formulieren met zich
meegebracht: één voor de werkgever van de va-
der, één voor de werkgever van de moeder, één
voor de eigen bijdrage en één van de overheid.
Wat een rompslomp!
Kinderopvang is erg belangrijk en daarom maakt
de PvdA van kinderopvang een basisvoorziening,
waar iedereen gebruik van kan maken. Zonder
kosten en zonder bureaucratie.

‘Weverdelenhet geld eerlijker’

MIX CULTUREN
Dr Laurent Chambon (33), politicoloog en musicus: ‘Er
is een aantal ministers in het kabinet dat het niet goed
doet. Minister Zalm bijvoorbeeld roept de consument de
verkeerde dingen toe, waardoor het vertrouwen alleen
maar afneemt. De prijzen stijgen en vervolgens roept hij de
consument op om meer uit te geven. Mijn grootste angst
is dat de kloof tussen arm en rijk hierdoor steeds groter
wordt. Het is een on-Nederlandse manier van denken, die
ik hier niet had verwacht. Als Fransman ben ik hierheen ge-
komen vanwege het sociale en solidaire karakter van Ne-
derland, wat ik nu echter meemaak is iets totaal anders.
Ook minister Verdonk is onbegrijpelijk bezig. Mijn proef-
schrift voor politicologie ging over de politieke integratie
van minderheden in Frankrijk en Nederland. Wat me hier

het meest opvalt, is dat er zo vaak termen als buitenlan-
ders en allochtonen worden gebruikt, termen die je niet
meer behoort te gebruiken. Want wat is het dan precies om
Nederlander te zijn, moet je blank zijn, rijk misschien? Ne-
derlander zijn en worden gaat niet over taal en tentamens,
maar over verlangen en mogelijkheden. Er zou in Neder-
land een Groot Debat moeten ontstaan over deze kwestie.
Het zou goed zijn als integratie vanaf de crèche wordt be-
vorderd door culturen te mixen. De problemen in Frankrijk
zijn veel minder groot, doordat mensen uit verschillende
culturen van jongs af aan gemengd zijn. Voor mij is in ieder
geval duidelijk dat minister Verdonk de huidige problemen
absoluut niet oplost.’
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‘Dit z0rgstelsel
leidt tot enorme
bureaucratie’

Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking.
Het verschil tussen particuliere en ziekenfondsverzekering verdwijnt,
er komt voor iedereen een basisverzekering. De PvdA is voorstander
van zo’n basisverzekering, maar voorziet veel problemen bij de
invoering van de nieuwe wet. Khadija Arib en Frank Heemskerk,
woordvoerders gezondheidszorg voor de PvdA in de Tweede Kamer,
vertellen hoe het zit.

D
e PvdA is altijd voorstander geweest
van een basisverzekering. Toch heb-
ben jullie tegen de nieuwe wet ge-
stemd. Waarom?
Heemskerk: ‘We zijn het inder-

daad met het principe eens, maar we hebben
grote bezwaren tegen de uitwerking. De zorg-
verzekeraars moeten met elkaar gaan concur-
reren, maar feitelijk verdelen ze onderling per
regio de klanten. Daarnaast gaan vooral men-
sen met lage inkomens er door de hoge pre-
mie op achteruit en leidt de nieuwe wet tot
een enorme bureaucratie: er zijn achthonderd
extra ambtenaren aangenomen bij de Belas-
tingdienst om de zorgtoeslag voor de mensen
met een laag inkomen te verwerken. Ik had lie-
ver gehad dat deze mensen in verpleeghuizen
gingen werken.’
Arib: ‘Omdat Hoogervorst per se bekend wil
staan als de man van het nieuwe stelsel, heeft
hij de basisverzekering waar twintig jaar over
is gesproken, binnen een paar maanden door
de kamer gejast. Het is voor hem geen middel
meer, maar een doel op zich. Hij heeft zich
geen tijd gegund en veel maatregelen zijn dan
ook slecht doordacht. Voor bijvoorbeeld huis-
artsen wordt het er niet makkelijker op. Ze
moeten met verschillende zorgverzekeraars
onderhandelen over contracten en veel formu-
lieren invullen waardoor ze minder tijd heb-
ben voor de zorg voor hun patiënten.’

De grote vraag onder de bevolking is vooral: wat
gaat het kosten?
Heemskerk: ‘Dat is nog steeds onzeker, maar
ik verwacht dat de premie boven de twaalf-
honderd euro zal uitkomen. Er is wel compen-
satie via de zorgtoeslag, maar hoeveel die pre-
cies is blijft onduidelijk. Vooral mensen met
lage inkomens gaan er ten opzichte van de
oude ziekenfondspremie op achteruit.
In de Beterbegroting kiest de PvdA daarom
ook voor een lagere nominale premie van vier-
honderd euro, waardoor er niet zo veel men-
sen een zorgtoeslag hoeven te krijgen en de
bureaucratie wordt beperkt. Daarnaast moet
er een inkomensafhankelijke bijdrage zijn. Ie-
dereen betaalt zo relatief evenveel en weet
waar hij aan toe is. Ook moeten de weinig so-
lidaire eigen bijdragen – zoals de no-claim-
korting – worden afgeschaft: gezonde mensen
profiteren hiervan en zieke mensen betalen.

De mogelijkheden die de nieuwe wet biedt om
een eigen risico af te sluiten, brengt grote ge-
varen met zich mee. Voor wie een hoog eigen
risico neemt, is de premie waarschijnlijk lager.
Stel dat een bijstandsmoeder moet kiezen: ga
ik voor zekerheid of gaat mijn zoontje nog op
voetbal en neem ik een gok met een hoog een
eigen risico? Dan denk ik dat ze die gok neemt
met een eigen risico van vijfhonderd euro. Als
er dan wat gebeurt, heb je een groot pro-
bleem. Eigenlijk kan ze zich dat risico niet per-
mitteren.’
Arib: ‘Het probleem is dat dit kabinet van de
gemiddelde burger uitgaat. Maar gemiddelde
mensen bestaan niet! Er zijn ook laagopgelei-
den, allochtonen, ouderen, die veel moeite
hebben om bijvoorbeeld het formulier voor de
zorgtoeslag in te vullen. Als ze één kruisje fout
zetten, kunnen ze hun toeslag kwijtraken.
Voor juist die mensen moet er goede informa-
tie komen.’

Aan deze informatie ontbreekt het nog. Weten
mensen wat ze kunnen verwachten?
Heemskerk: ‘Er bestaat ontzettend veel on-
duidelijkheid en onzekerheid. Men wil maar
twee dingen weten: wat gaat het me kosten en
wat krijg ik daarvoor? De informatie hierover
is ver beneden alle peil.’
Arib: ‘Een diëtiste die ik sprak, kan bijvoor-
beeld nergens vinden of een dieet voor men-
sen met obesitas of diabetes in het nieuwe
stelsel wordt vergoed. Ook mijn medewerker
en ik konden daar niet achter komen. Hoe kan
een patiënt dit dan weten?’

Een positief punt is dat verzekeraars niemand de
basispolis mogen weigeren.
Heemskerk: ‘Het is inderdaad winst dat er een
acceptatieplicht geldt voor iedereen, of je ge-
zond bent of ziek, rijk of arm. Ik ben wel bang
dat er op de markt voor aanvullende verzeke-
ringen discriminatie zal plaatsvinden, omdat
hierbij de acceptatieplicht niet bestaat. Daar-
om is het zo belangrijk dat het basispakket
breed is.’
Arib: ‘De tandarts zit er bijvoorbeeld niet meer
in. We moeten voorkomen dat we aan ie-
mands gebit kunnen zien uit welke sociale
klasse hij komt.’

Tekst Michiel Reijnen Fotografie Tessa Posthuma de Boer

KhadijaArib enFrankHeemskerkoverdezorg

DE ZORG WORDT ZO INGEWIKKELD

Kitty Jonk-Van Groningen (57), woonbegeleidster
van mensen met epilepsie: ‘De huidige regering doet
haar werk niet goed, Balkenende geeft niet de juiste lei-
ding en er verandert te veel. Ik werk al jaren in de zorg
en de laatste tijd is er zo veel gedoe, de zorg wordt zó
ingewikkeld gemaakt. Als wij bijvoorbeeld een taxi wil-
len bestellen, zijn we uren bezig voordat alles geregeld
is. Ik heb echt het idee dat de zorg achteruitgaat.
Voor de mensen die epilepsie hebben, is er op ons ter-
rein een sociale werkplek waar zij kunnen werken.
Deze mensen gaan vol enthousiasme aan de slag.
Door de maatregelen van het kabinet moeten zij nu
echt gaan presteren. Het gaat om geld en niet meer

om de mensen. In dat opzicht kan de PvdA een hoop
veranderen. Er moet niet alleen naar geld worden ge-
keken, maar juist ook naar het plezier wat deze men-
sen hebben met het werk. Wees blij dat zij nog kunnen
werken, en kijk niet alleen naar cijfertjes.
Als volgend jaar de nieuwe ziektekostenwet wordt in-
gevoerd, wordt het alleen nog maar erger, vrees ik. Er
wordt nog meer gesneden in de zorg en dat zal ook ik
op mijn werk gaan merken. Het ziet er niet erg roos-
kleurig uit de komende tijd. Vanaf de zijlijn is het altijd
makkelijk commentaar geven, maar ik heb het idee dat
de PvdA een hoop zou kunnen verbeteren.’

Leden aan
het woord:

‘Het gaat om geld

en niet meer om

de mensen’



‘Gelukkig houdt de PvdA vast aan haar milieukoers. Dat staat duidelijk in onze Beterbe-
groting. Het verwijt van CDA fractievoorzitter Verhagen dat we daarmee economisch ge-
zonde sectoren de nek omdraaien is onzin. Wij laten energieverslindende, milieubelas-
tende bedrijfstakken meer belasting betalen. Belastingen op arbeid gaan tegelijkertijd om-
laag. In totaal belasten we bedrijven minder dan het Kabinet, maar wel volgens het princi-
pe dat ‘de vervuiler betaalt’. De belasting op energie is voor burgers vele malen hoger dan
voor bedrijven in Nederland. Terwijl bedrijven meer vervuilen. Een hoge milieubelasting
op vervuiling dwingt bedrijven om te investeren in schone, alternatieve technologie. Ook
zijn wij voorstander van een aanschafbelasting op dieselauto’s. Keer op keer blijkt uit on-
derzoeken naar luchtkwaliteit dat dieselauto’s een grote oorzaak zijn van vervuiling. Wij
zijn geen voorstander van het verlagen van energieprijzen, maar we vinden wel dat men-
sen met lage inkomens gecompenseerd moeten worden. Het kost immers tijd en geld
om energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Denk aan woningisolatie en het
aanschaffen van zuinige apparaten. De belangstelling voor dergelijke maatregelen neemt
alleen maar toe met het stijgen van de energie- en brandstofprijzen.
Onze boodschap is geen populaire, maar mensen begrijpen het wel. Gewoon ’t licht ach-
ter je uit doen, is overigens een maatregel die je nu al kunt nemen. Dat begrijpt iedereen.
Ik vind het onbegrijpelijk dat deze regering een oude kerncentrale als Borssele tot 2033,
zestig jaar lang dus, wil openhouden. Dat ding is voor dertig, hooguit veertig jaar ge-
bouwd. Wat wij in het aankomend debat met de regering over Borssele willen weten, is
hoe duur het nou werkelijk is om Borssele te sluiten. Tot nu toe hebben wij geen enkel
document kunnen inzien en gaan er alleen maar geruchten over schadeclaims. Het risico
dat er iets mis gaat is niet groot, maar als er iets misgaat, dan zadel je hele generaties na
ons op met ellende en kosten. Op dat terrein moet je je principes laten gelden. En geen
fictieve berekeningen.’

‘De begrotingsstukken van het kabinet lezend, valt het me op dat er eigenlijk weinig echt nieuws in
staat. Er is wel extra geld voor terrorismebestrijding, voor de aanpak van veelplegers en voor bijvoor-
beeld tbs. Het houdt allemaal niet over, maar iedere euro extra is winst. Echter, de ambitie om grote boe-
ven meer ‘kaal te plukken’, wordt zelfs naar beneden bijgesteld. Dat is raar. En de aanpak van geweld
blijft nog steeds een groot probleem.
Er is ook een beetje extra geld voor de jeugd, denk bijvoorbeeld aan kinderen die uit huis moeten wor-
den geplaatst. Iedereen weet dat de problemen daar erg groot zijn, dat de nood hoog is. Het extra geld
dat hiervoor is gereserveerd, is echt niet voldoende. Daar moet meer ruimte voor komen.
Het punt waar ik me het meeste zorgen om maak, heeft alles te maken met de rechtspraak en het
Openbaar Ministerie. Minister Donner geeft in zijn plannen voor volgend jaar aan dat er binnen de
rechtspraak nog harder moet worden gewerkt voor minder geld en dat dat ten koste kan gaan van de
kwaliteit. Ook zullen rechtszaken langzamer worden afgehandeld. Het is natuurlijk een pijnlijke consta-
tering dat de minister dit zelf al aangeeft. Maar het valt helemaal ruw op je dak na de discussies van de
afgelopen tijd over de grote problemen in de strafrechtspraak. De minister heeft het beleidsplan voor
komend jaar natuurlijk al een tijdje geleden geschreven, maar deze problemen komen hierin totaal niet
voor. Kennelijk was dat voor de minister allemaal nieuw. De begroting moet dus echt worden aangepast.
Rechtspraak moet snel, betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Op dit onderdeel moeten de
kabinetsplannen écht worden aangepast. Er moet eenvoudigweg meer geld komen voor de kwaliteit van
de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Slachtoffers en andere burgers hebben daar recht op.’

De vervuiler betaalt Meer geld voor rechtspraaknodig

‘Rechtspraak moet snel, betaalbaar,
toegankelijk en van goede kwaliteit zijn’

Diederik Samsom, PvdA Tweede-Kamerlid en milieuwoordvoerder

Aleid Wolfsen in Apeldoorn: ‘Mensen
spreken me vooral aan over zaken waar
ze onzeker over zijn: hoe gaat dat straks
met de kinderopvang, met de ziektekos-
tenverzekering en met de huren?’

De straat op voor een and

Diederik Samsom in Alkmaar:
‘Ik merk dat mensen de PvdA-
alternatieven gretig aanpakken,
maar tegelijkertijd vinden dat wij
hun woede over dit kabinet niet
luid genoeg vertolken. Daar
moeten we nú iets aan doen.’

Aleid Wolfsen, PvdA Tweede-Kamerlid en woordvoerder Justitie

ApeldoornAlkmaar

MEER MEDIA-AANDACHT VOOR DE PVDA
Leo Krischer (59), gemeenteraadslid, tot 2005 werk-
zaam bij de Sociale Dienst te Rotterdam: ‘Het probleem
met het huidige kabinetsbeleid is dat het vertrouwen on-
der de burgers afneemt. Mensen worden angstig en voor-
zichtig door de genomen maatregelen. Het lijkt wel of het
kabinet een beleid voert zonder achterliggende filosofie,
elk probleem wordt op zichzelf aangepakt. En Balkenen-
de is op dit moment niet de geschikte man om het ver-
trouwen bij de burgers te heroveren.
De huidige maatregelen rondom de ziektekostenverzeke-
ring zijn zeer discutabel. Na de invoering hiervan moeten
sommige mensen naar de belastingdienst voor een zorg-
toeslag; is dat dan een verbetering ten opzichte van eer-
dere wetgeving?

Door mijn werk in de gemeenteraad van Drimmelen hoor ik
veel negatieve reacties op de huidige maatregelen.Veel lan-
delijke taken worden namelijk bij gebrek aan geld doorge-
schoven naar de gemeenten, waardoor die in de problemen
komen. De PvdA zou meer aandacht van de media mogen
krijgen, zoals tijdens de discussie over een nieuwe WAO,
toen de partij met een goed alternatief plan kwam. Toen
werd er naar de ideeën geluisterd. Misschien trekt het kabi-
net zich dan eindelijk iets aan van alternatieve plannen, want
vooralsnog hebben ze maling aan de ideeën van de opposi-
tie. In ieder geval zie ik in Wouter Bos een overtuigender per-
soon dan in Balkenende. Ik vrees echter dat we het de ko-
mende maanden met hem moeten doen, spectaculaire ver-
anderingen in het kabinetsbeleid verwacht ik niet.’

Leden aan
het woord:

‘Het lijkt wel of het

kabinet een beleid

voert zonder achter-

liggende filosofie’
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‘Het kabinet gaat vrolijk door met bezuinigen op de huursubsidie. Ruim één miljoen huishoudens krijgt
een verdere verlaging voor de kiezen. De verlaging loopt nu op naar € 18,- per maand. De mensen die
het financieel het slechtst hebben, moeten dus nog een stapje terug doen. Terwijl het kabinet 250 mil-
joen euro cadeau doet aan huiseigenaren zonder hypotheeklasten. Deze mensen hoeven geen huur-
waardeforfait meer te betalen.
Aan de andere kant wordt het vrijgeven van de huren gewoon doorgezet. Onder het mom van meer
marktwerking worden de huren van een kwart van de woningen geliberaliseerd. Je zult in zo’n huis
wonen. Een koopwoning kan je niet betalen en voor betaalbare huurwoningen zijn lange wachtlijsten.

Als het aan ons ligt, komt het niet zover. We draaien in onze
tegenbegroting de bezuiniging op de huursubsidie terug en
maken die huurplannen inzet van de verkiezingen.
Dit kabinet wil bepaalde buurten weer leefbaar maken door
huurwoningen te slopen en koopwoningen te bouwen. Dat
is dweilen met de kraan open. Mensen blijven alleen in een
buurt wonen als het er weer leuk wonen is. De PvdA weet
betere manieren om de leefbaarheid te vergroten: buurten

veiliger maken en van goede scholen voorzien, huisjesmelkers en wangedrag harder aanpakken. Geef
bewoners de mogelijkheid om hun woning te kopen. Niet alleen maar slopen, omdat je graag wil dat er
andere mensen komen wonen. Tot nu toe ontbreken concrete maatregelen om randgemeenten te dwin-
gen tot meer sociale woningbouw. Gemengde wijken bouwen, vooral in de gemeenten rond de grote
steden, lukt alleen als er meer goedkope woningen komen.
Wonen is heel belangrijk. Het kabinet maakt burgers onnodig bang met de huurplannen. In deze onze-
kere tijden moeten de mensen één zekerheid hebben; dat ze een stabiele plek hebben om te wonen.
De huren in Nederland zijn niet te laag! Corporaties hebben het geld helemaal niet nodig. En nieuwe
woningen komen er met zo’n verhoging ook niet. Kortom, het kabinet slaat de plank volledig mis.’

‘Oudere mensen voelen zich onfatsoenlijk behandeld door dit kabinet. Er is een grote groep
ouderen met alleen AOW. En dat is geen vetpot. De groep mensen met een klein aanvullend
pensioen is zo mogelijk nog groter. Het is voor hen heel moeilijk te verteren dat ze, omdát ze
een aanvullend pensioentje hebben, allerlei compensatieregelingen mislopen. Ook deze
mensen hebben weinig te besteden. We leven nu eenmaal in een consumptiemaatschappij.
Ouderen willen daar ook aan mee kunnen doen, het steekt ze als ze nooit een cadeautje voor
hun kleinkinderen kunnen kopen. Daarom vindt de PvdA dat de AOW weer aan het mini-
mumloon gekoppeld moet worden. Het kabinet laat door niet te koppelen het beeld ontstaan
bij ouderen dat Den Haag niet weet met hoe weinig geld zij moeten rondkomen.
Ik ben laatst gebeld door een oude dame die vertelde dat haar zoon al jaren de ziektekosten-
premie voor haar betaalt. Dat doet die zoon waarschijnlijk graag, maar het is onacceptabel.
Veel mensen begrijpen ook niets van de toestand in de verpleeghuizen. Nu heeft het kabinet
weliswaar meer geld voor de verpleeghuizen uitgetrokken, maar de groei van het aantal be-
woners moet ook van dat geld betaald worden. En daarmee is het dus een sigaar uit eigen
doos. De PvdA vindt dat de groei van het aantal bewoners wel degelijk met extra geld moet
worden betaald. Verpleeghuizen moeten voldoende geld krijgen om hun kwetsbare bewo-
ners met liefde, respect en deskundigheid te verzorgen. Op zo’n PvdA-dag in de Javastraat
spreek ik overigens ook veel mensen met jonge kinderen. Ook zij hebben vaak moeite om
rond te komen.
Ik merk dat mensen vertrouwen hebben in de alternatieven die de PvdA heeft. Tegelijkertijd
beseft men heel goed dat er na een voor ons gunstig verkiezingsresultaat onderhandeld
moet worden over die plannen. Er wordt vaak getwijfeld aan wat er dan van over blijft. We
moeten er de komende tijd hard aan trekken om zo sterk mogelijk uit de aanstaande verkie-
zingen te komen. Dat is het enige dat helpt!’

AOWmoetweer gekoppeld Beschermdehuurders!

‘Geefmensen
eenstabiele plek
omtewonen’

DE PAPIERSTAPEL SLINKT NIET

Baria Kalil (33), administratief - en pr-medewerkster:
‘Er zijn weinig mensen in mijn omgeving die tevreden
zijn met het huidige kabinetsbeleid. Op het gebied van
de economie neemt de koopkracht af en het verschil
tussen arm en rijk wordt groter. Ik had gehoopt dat de
stapels formulieren en papier wat zouden slinken,
maar dat is niet gebeurd. In mijn werk merk ik hoe
slecht gemeenten bereikbaar zijn, je wordt eindeloos
doorverbonden en ergens anders heen gestuurd.
Om mij heen merk ik dat men minder op vakantie kan
en sneller in de schulden raakt. Regelmatig help ik met
het invullen van formulieren. Men begrijpt vaak niet
hoe dat moet, niet alleen omdat men de taal niet volle-

dig beheerst, maar ook omdat veel formulieren écht
ingewikkeld zijn. Het lijkt me een goed idee om steun-
punten op te zetten voor mensen die het moeilijk vin-
den om in Nederland hun draai te vinden. Zo kan er
worden geholpen bij het leren van de taal en cultuur, en
bijvoorbeeld met het omgaan met geld.
Om echt goed te integreren moet het verplicht worden
de taal te leren; cursussen moeten serieus worden ge-
nomen. Er moet duidelijk worden gemaakt dat mensen
hun best moeten doen. Ze doen het namelijk niet al-
leen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen, de toe-
komst en de samenleving.’ Teksten Justus Cooiman

Op zaterdag 17 september 2005 trokken Aleid Wolfsen, Gerdi Verbeet, Staf Depla en Diederik
Samsom door het land. Samen met PvdA’ers van de verschillende afdelingen spraken zij met
voorbijgangers. Over de plannen van de PvdA, de morele verontwaardiging van velen over
het kabinetsbeleid en de kunst – en de noodzaak – om dát te vertalen in betere voorstellen.

Gerdi Verbeet in de Javastraat in
Amsterdam: ‘Mensen komen
spontaan naar ons toe voor een
gesprek en waarderen het dat we er
niet alleen in campagnetijd staan.’

Staf Depla op de Varkensmarkt in
Amersfoort: ‘In een huurwoning
kun je geen kant op bij huurverho-
gingen. Mensen moet zeker zijn
van een plek om te wonen.’

dere koers

Gerdi Verbeet, PvdA Tweede-Kamerlid en woordvoerder ouderenbeleid & sport Staf Depla, PvdA Tweede-Kamerlid en woordvoerder Wonen

AmersfoortAmsterdam

Leden aan
het woord:

‘Zet steunpunten

op voor mensen

die in Nederland

hun draai niet

kunnen vinden’
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‘Het is nu al ingewikkeld voor de politie om in de wijken te doen wat nodig is. In Charlois hadden we enkele jaren

geleden veel last van scooterbandietjes. Die knullen reden op opgevoerde scooters en brommers door de buurt, over

stoepen, door rood licht en met onvoorstelbaar veel lawaai. Omdat ik niet begreep waarom de politie niet ingreep,

vroeg ik het een keer aan Ron van der Wel, destijds wijkagent in de Tarwewijk. Hij vertelde me dat de motoren die de

politie nodig heeft om deze jongens in te kunnen rekenen, van te voren gereserveerd moeten worden. Het stadsdeel

heeft toen besloten om twee crossmotoren te kopen en die aan de politie te geven.’

Met de nieuwe motoren, en dankzij nieuwe Europese regelgeving, ontwikkelde de Rotterdamse Politie het ASO-pro-

ject (Aanpak Scooter Overlast). Ron van der Wel, wijkteamchef wijkbureau Middeldijkerplein te Barendrecht en vanaf

het eerste begin betrokken bij ASO: ‘Het plan werkte in deze wijk al snel, de geluidsoverlast werd minder en er werd

veiliger gereden. Vervolgens was het probleem dat er alleen in deze wijk rustig werd gereden. Daarom werd besloten

de regels uit de Tarwewijk in de hele regio Rotterdam toe te passen.’

Er wordt gewerkt volgens een speciale aanpak. Van der Wel: ‘Allereerst nemen we de problemen op in een wijk; de

scooters die te hard rijden of te veel geluid produceren, houden we aan. Als een scooter niet verzekerd is, nemen we

deze in. Is de verzekering in orde, dan geven we de overtre-

der een brief mee waarin staat dat bij de volgende overtre-

ding de scooter direct wordt ingenomen. Tevens wordt de

overtreder in ons systeem genoteerd. Bij een tweede over-

treding wordt de scooter ingenomen.’ Naast het inname-

beleid probeert de politie in de Tarwewijk jongeren te leren

hoe ze van de weg gebruiken dienen te maken. Tot vorig

jaar bood de politie gratis cursussen over veilig rijgedrag

aan. Van der Wel: ‘Het gaat er ons vooral om de jongeren

duidelijk te maken dat het over veiligheid gaat. Door een opgevoerde motor kunnen de scooters niet alleen harder rij-

den, maar slijten ook de banden en remmen sneller waardoor eerder ongelukken ontstaan. Ze moeten beseffen dat

ze beter kunnen investeren in goede banden, dan in een mooie uitlaat of stoere lichten.’

Het ASO-project is persoonsgebonden, wat wil zeggen dat het niet uit maakt op welke scooter de overtreder rijdt. De

plannen die ontstonden in de Tarwewijk, kwamen tot stand in samenwerking met andere organisaties zoals de

gemeente en 3VO (Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie). Van der Wel: ‘De voorlopige cijfers voor het project

zijn positief: deze speciale aanpak van scooteroverlast helpt echt.’

De hoogste inkomens gaan er met grote sprongen
op vooruit; de lage en middeninkomens niet of nau-
welijks, dat is het effect van de kabinetsplannen voor
herstel van de koopkracht. ‘Zelfs de meevallers kan
deze regering niet eerlijk verdelen,’ zegt Ferd Crone,
‘daardoor is het vertrouwen in het kabinet volledig
weggevallen. Mensen hebben genoeg van die
stroom van privatiseringen en de bureaucratie die
daaruit voortvloeit om de gevolgen van privatiserin-
gen weer te compenseren.’ Een belangrijk signaal
voor het wegvallen van de steun aan dit kabinet
kwam van de christelijke vakbond CNV, die haar

voorstellen om de meevallers op de begroting eerlij-
ker te verdelen aan Wouter Bos presenteerde en niet
aan haar vanzelfsprekende partner, het CDA.
De meevallers eerlijker verdelen, een goedkopere en
simpeler aanpak van het zorgstelsel en de kinderop-
vang: dat zijn de elementen waarop Ferd Crone de
tegenbegroting van de PvdA bouwt.
‘Wij zetten in op een betere, sterkere en efficiëntere
publieke sector,’ zegt Ferd Crone. ‘Dat zal er boven-
dien toe leiden dat we met een gelijk, of lager finan-
cieringstekort uitkomen dan dit kabinet.’ Hoewel de
impact van de almaar stijgende olieprijzen op de

Onbeschaafd kabinetsbeleid

‘Scooters die te hard
rijden of te veel
geluid produceren,
houden we aan’

Jan Braat is beleidsmedewerker bij de gemeente Utrecht en belast met het project Perspec-
tief. Hij werkt samen met Niene Oepkes, projectleider van Perspectief. Braat: ‘Perspectief is
eigenlijk een huiskamer met internetfaciliteiten, waar de hele dag wereldmuziek klinkt. Het
idee om een plek te maken voor nét meerderjarige asielzoekers ontstond een paar jaar gele-
den toen bleek dat velen van hen in de mensenhandel, de prostitutie of het harddrugscircuit
terechtkwamen.’
Jonge asielzoekers vallen tot hun achttiende onder de voogdij instellingen, daarna staan ze
er helemaal alleen voor. Perspectief zorgt er met gespecialiseerde maatschappelijk werkers
voor dat de jongeren zelfredzaam worden. En dat ze elkaar helpen.
Braat: ‘Wij hebben, naast noodopvang, Perspectief opgericht om deze asielzoekers op een
humane manier verder te helpen. Iemand met een goed juridisch perspectief helpen we inte-
greren. Iemand met een slecht juridisch perspectief vragen we bijvoorbeeld hoe hij of zij de
toekomst ziet. Je moet deze jongeren niet pushen. Dat geeft stress. Maar als je het open laat,
en hen bijvoorbeeld vraagt wat voor opleiding ze zouden willen volgen of wat voor baan ze
zouden willen hebben, dan zie je dat ze – zeker met behulp van de computers en chats in de
huiskamer – toch vaak zelf aankomen met een toekomstplan in het land van herkomst.’
Gebleken is dat Perspectief effectief is. Van de jongeren op de ‘gewone’ AMA-campussen
(asielzoekers tot 18 jaar) verdween 40 procent in de illegaliteit. Bij Perspectief is dat minder

dan 5 procent. Daarbij gaat 90 pro-
cent van de jongeren met een ge-
ring juridisch perspectief vrijwillig
naar de ambassade van het land
van herkomst om papieren aan te
vragen en is 25 procent daadwerke-
lijk vrijwillig afgereisd naar het land
van herkomst om daar een toe-
komst op te bouwen. Bij de AMA-
campussen ging minder dan 10
procent naar de ambassade en is 2
procent teruggekeerd.
Jan Braat: ‘Als je het hebt over kabi-
netsbeleid repareren, dan klopt
dat. Wij voeren in principe het
Rijksbeleid uit maar dan effectiever,
goedkoper en humaner. We heb-
ben minister Verdonk al een paar
keer uitgenodigd om te komen kij-
ken. Maar ze wil niet. Blijkbaar

gooit de minister liever bakken met geld in de bodemloze put van het repressieve beleid, ter-
wijl er zo'n goed alternatief is.’
‘Waar wij van schrikken is dat de minister nu wéér roept dat het leefgeld van uitgeprocedeer-
de asielzoekers ingetrokken moet worden. Ik zal je de details besparen, maar het is echt ver-
schrikkelijk wat er gebeurt als deze jongeren op straat terechtkomen. En dat ze zonder leef-
geld op straat terechtkomen, staat vast. Het aantal zelfmoorden gaat dan ook weer omhoog.
Ook dat hebben we eerder meegemaakt.’
Perspectief wordt gefinancierd door de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en het (par-
ticuliere) Zoudenbalchfonds. Perspectief is in 2004 als beste project in de gemeente Utrecht
gekozen. Inmiddels hebben vele andere (middel)grote steden belangstelling getoond om
deze aanpak over te nemen.

De gemeente Utrecht heeft een concept ontwikkeld om alleenstaande
asielzoekers die nét meerderjarig zijn, te helpen. Het project Perspectief
is een idee van Vluchtelingenwerk, de gemeente en de provincie. Het
krijgt alle steun van de PvdA Utrecht.

Dominic Schrijer, wethouder in het stadsdeel Charlois in Rotterdam, maakt zich
zorgen over het plan van de regering om de politie volledig vanuit de centrale
overheid te gaan aansturen. De politie wordt nu ten dele centraal aangestuurd,
maar het is de bedoeling om straks alle politiediensten via één landelijke
organisatie te organiseren.

Hulp aan jongeasielzoekers HetASO-project

Door het huidige kabinetsbeleid vallen er mensen buiten de boot. Zij zijn het slachtoffer van willekeurig en
bureaucratisch beleid en slecht bedachte wetten en regels. Slechte regelgeving is voor mensen met weinig geld een
groot probleem. Net zoals voor mensen die binnen hun werk creatieve oplossing zoeken voor problemen, bijvoorbeeld
de politie. Vier portretten van mensen en hun initiatieven om op lokaal niveau het kabinetsbeleid te repareren.

Niene Oepkes (rechts) in de huiskamer van Perspectief

Initiatiefnemer van het ASO-project, Ron van der Wel
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Jetta Klijnsma: ‘Het kabinet leunt steeds meer op de marktwerking en de eigen verantwoordelijkheid
van mensen. Meer commercie en markt is hun oplossing. Het resultaat: de prijzen stijgen, de kwali-
teit verslechtert, de bureaucratie neemt toe en de mensen met de kleine portemonnee betalen de
prijs. Ze verzanden in allerlei ingewikkelde procedures om hun recht op zorg of kinderopvang te krij-
gen en worden zo eerder afhankelijk dan zelfstandig. De druk op de mantelzorg zal steeds meer toe-
nemen. Deze mensen verdienen steun in plaats van dit Rijksbeleid.’
Anneke Overvoorde, stedelijk coördinator Mantelzorg en oprichter van de steunpunten in de Haagse

stadsdelen, weet dat 80 procent van alle zorg door man-
telzorgers wordt gedaan. ‘Iedereen die meer dan acht
uur per week gedurende drie maanden of langer voor
een ander zorgt, is een overbelaste mantelzorger. Met de
komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) wordt de eigen verantwoordelijkheid officieel bij
de burgers gelegd. Maatschappelijk gezien is het belang-
rijk dat mantelzorgers kunnen blijven functioneren. Uit
onderzoeken blijkt dat niet de toenemende behoefte aan
zorg leidt tot dure ziekenhuisopnamen, maar de overbe-

lasting van een mantelzorger. Door het ondersteunen van mantelzorgers kunnen we de draaglast en
de draagkracht in evenwicht houden.’
‘Onze steunpunten zitten in zeven stadsdelen. Met het achtste steunpunt in Den Haag Leidschen-
veen/Ypenburg hopen we binnenkort te beginnen. We hebben nu zeven parttime consulenten in
dienst. Zij zijn eigenlijk zorgmakelaars. Ik noem ze wel eens de ‘googles’ van de zorgsector. Ze geven
informatie en advies, bieden praktische ondersteuning (indicaties, verwijzingen, thuiszorgaanvragen
et cetera) en emotionele steun. Dat laatste is belangrijk omdat in Nederland zo’n 750.000 mantelzor-
gers rondlopen. Zo nodig kan een consulent een mantelzorger doorverwijzen naar het maatschappe-
lijk werk, maar in eerste instantie proberen wij mensen steun te bieden door ze een deel van het werk
uit handen te nemen.’
Veel mantelzorgers wéten niet eens dat ze mantelzorger zijn. Met een pr-campagne proberen de
Haagse steunpunten mensen bewust te maken van hun rol. Om ze vervolgens steun te kunnen bie-
den. Anneke Overvoorde: ‘Onze consulenten zoeken echt heel precies uit welke hulp of steun iemand
verder kan helpen. Mede omdat veel zorgaanbieders nu met elkaar moeten concurreren, is dat voor
een leek bijna niet meer te doen.’ De populatie mantelzorgers is overigens heel divers. Zo blijkt een
op de tien middelbare scholieren mantelzorger voor een ouder te zijn en zijn er veel mantelzorgers
van allochtone komaf.’
Of het steunpunt in Ypenburg er komt, is een geldkwestie. Anneke Overvoorde: ‘We worden nu nog
ten dele gefinancierd door het Zorgkantoor. Via hen wordt bijvoorbeeld een deel van de voorzieningen
uit de AWBZ gefinancierd. Maar met de komst van de WMO is dat geld niet meer specifiek voor man-
telzorg bestemd. Het is niet langer geoormerkt, zoals dat in het jargon heet. En dus is het moeilijk te
voorspellen hoe de financiering in de toekomst zal verlopen.’
Wethouder Klijnsma heeft voor het realiseren van het steunpunt ruim honderdduizend euro uitge-
trokken op structurele basis. De stichting mantelzorg en Anneke Overvoorde zijn hier bijzonder blij
mee. Wel vinden zij dat dit kabinet de zorgzame samenleving te veel met de mond beleidt, het kabinet
moet zorgen voor uitbreiding van middelen.

economie nog niet te voorspellen valt, wordt
verwacht dat de economie het komende jaar zal
aantrekken. ‘Dat is een beweging die ondanks
het kabinetsbeleid op gang gekomen is,’ ver-
klaart Ferd Crone, ‘het wordt volledig gedragen
door exportherstel en loonmatiging. Bovendien
zijn er budgettaire meevallers die veroorzaakt
worden door de gestegen aardgasopbrengsten
en de lage rentestand.’
Met de maatregelen voor een herstel van de
koopkracht zet het kabinet nu in op het door de
PvdA al zo lang gevraagde stimuleringsbeleid.

‘Maar,’ zegt Ferd Crone, ‘de laagste inkomens
zijn er in de voorbije drie jaar 2,5 tot 4 procent
op achteruitgegaan. De middeninkomens heb-
ben 1 tot 2 procent ingeleverd en de hoogste in-
komens zijn er in dezelfde periode 1,5 tot 2 pro-
cent op vooruitgegaan. En nu er meevallers
zijn, deelt het kabinet deze uit aan de hoogste
inkomens, gaan de middeninkomens er nauwe-
lijks op vooruit en de laagste inkomens hele-
maal niet. Ik vind dat ingaan tegen elk gevoel
voor beschaving.’

Roos Dors, beleidsmedewerker Armoedebeleid en werkzaam bij de initiatiefnemer van dit
project, de Sociale Dienst Amsterdam, vertelt dat het project pas goed van de grond
kwam toen wethouder Aboutaleb aantrad. ‘Hij besefte dat een computer een leermiddel
ís. Ga maar eens op een willekeurige school in het voortgezet onderwijs kijken. Dan zie je
de cd-roms gewoon in de schoolboeken zitten, als onderdeel van het leerprogramma. Uit-
gevers van schoolboeken vinden dat heel normaal. Maar je zult maar een kind zijn zonder
computer en niet weten hoe en waar je dan je huiswerk moet maken. Er staan wel compu-
ters in bibliotheken, maar niet genoeg. Dat leidde in het recente verleden soms zelfs tot
onrust en gedrang in de pc-hoek. Bovendien is bewezen dat kinderen beter leren in hun ei-

gen omgeving.’
Om een pc te krijgen van de gemeente Am-
sterdam moet een kind dat naar de brugklas
gaat, uit een gezin komen dat op bijstands-
niveau leeft, en een computer vaardigheids-
bewijs halen. De gemeente biedt daar sa-
men met studenten een speciale cursus
voor aan. Na het behalen van het bijbeho-
rende certificaat wordt de computer geïn-
stalleerd. En het werkt: de kinderen zijn en-

thousiast en zouden het liefst een uitgebreidere cursus volgen.’
Roos Dors benadrukt dat de gemeente ‘bovenop op de installatie zit’. ‘De pc moet werken
en het kind moet erachter zitten, voordat de monteur weer weg mag.
De jongeren die voor het pc-project in aanmerking komen worden pro-actief aangeschre-
ven met behulp van het leerlingadministratiesysteem en het Dynamisch inkomensbe-
stand Amsterdam (DIA). Dors: ‘We missen bijna niemand. Het komt incidenteel voor dat
onbekende aanvragers, zoals kleine zelfstandigen, een beroep op ons doen. Vaak blijkt
dan dat hun kinderen ook recht op een pc hebben. Wij weten vrij nauwkeurig wie er voor
de regeling in aanmerking komen en dus ook wie we aanschrijven.’
Inmiddels hebben dankzij deze regeling al 2300 kinderen een computer en dit jaar ko-

men daar minimaal nog eens
1400 kinderen bij die er een krij-
gen, inclusief all-in-one printer,
dvd-rom, cartridges, software,
memorystick en internetfacili-
teit, alles ten behoeve van het
onderwijs.
Om de effecten van het pc-pro-
ject te meten heeft de Dienst
afspraken gemaakt met het
Kohnstamm Instituut. Zij onder-
zoeken in welke mate het project
bijdraagt aan de digitale vaardig-
heden van jongeren en in hoe-
verre het in het algemeen helpt
om mee te komen op school.
Dors: ‘Hoewel de computer te-
genwoordig gezien kan worden
als basismateriaal voor opgroei-
ende kinderen, gaat het ons niet
om bemoeienis met de opvoe-
ding van kinderen, maar juist om
het bieden van goede voorwaar-
den voor onderwijs.’

Eencomputer is een
onmisbaar leermiddel

Ferd Crone, financieel woordvoerder van de PvdA fractie in de Tweede
Kamer, reageert op de kabinetsplannen voor herstel van de koopkracht.

In Amsterdam kunnen middelbare scholieren uit gezinnen op
bijstandsniveau een pc krijgen met internetaansluiting. Voor de
internetaansluiting betaalt de gemeente een sterk gereduceerd tarief,
met dank aan een sponsorovereenkomst met een kabelgigant.

De Haagse PvdA wethouder Jetta Klijnsma maakt zich zorgen over de
groeiende verschillen tussen arm en rijk. ‘De groep mensen die een steuntje in
de rug nodig heeft, groeit.’ In Den Haag wordt zo’n steuntje in de rug
georganiseerd door de steunpunten mantelzorg, een initiatief van een breed
scala van zorg en welzijnsaanbieders, de Gemeente en het Zorgkantoor. Doel:
mensen onafhankelijk advies bieden, opdat zij de weg kunnen vinden en een
keuze kunnen maken uit het – inmiddels vaak commerciële – zorgaanbod.

‘Je zult maar een
middelbare
scholier zijn
zonder computer’

‘InNederland
lopen750.000
overbelasteman-
telzorgers rond’

De ‘googles’ vande zorgsector

Anneke Overvoorde (rechts),

stedelijk coördinator Mantelzorg

met medewerker Ellen

Roos Dors, beleidsmedewerker

Sociale Dienst Amsterdam
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Politiek doet ertoe
De Partij van de Arbeid vernieuwt zich. Zowel orga-

nisatorisch als inhoudelijk. Dat moet ook wel. Wat

Ruud Koole en Wouter Bos betreft kunnen de ver-

kiezingen niet snel genoeg komen. Zelfs regerings-

deelname is te verkiezen boven een volgende ter-

mijn in de oppositie. Wouter Bos: ‘Het is niet aan-

trekkelijk om het land in handen te laten van dit

kabinet. Het zijn moeilijke tijden, maar ik denk dat

we in het kabinet meer voor onze achterban kunnen

betekenen. Onze plannen scoren beter dan die van

dit kabinet.’

Inhoudelijk is er in de PvdA de afgelopen jaren veel

werk verzet. Aan de basis ligt het nieuwe beginsel-

manifest dat begin 2005 door het Congres (het

hoogste beslisorgaan in een politieke partij) werd

aangenomen. Over de onderwerpen integratie en

migratie, zorg en bestuurlijke vernieuwing zijn

inmiddels al stevige rapporten geschreven met veel

vernieuwende voorstellen.

Actieve discussie
De komende maanden wordt er weer actief gedis-

cussieerd over tal van onderwerpen. Zo is Han

Noten, (fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer) voor-

zitter van een groep PvdA leden en niet-leden, bezig

om een nieuwe visie over de verzorgingsstaat te for-

muleren: hervorming met behoud van solidariteit.

Een groep onder leiding van Jouke de Vries

(Hoogleraar Bestuurskunde) houdt het functione-

ren van de overheid tegen het licht. Een belangrijk

thema sinds de oorlog in Irak en de dreiging van

terreur is onze nationale en internationale veilig-

heid. Nico Schrijver (Hoogleraar Internationaal

publiekrecht) zal dit najaar met zijn projectgroep

een rapport hierover afronden. Ten slotte is het

goed dat er naast de afbraakvoorstellen van minis-

ter Dekker op het huurbeleid ook een duidelijke

PvdA-visie op het terrein van wonen wordt gefor-

muleerd onder leiding van hoogleraar Peter

Boelhouwer.

PvdA Kenniscentrum
Het Kenniscentrum van de PvdA probeert leden en

niet-leden bij de discussie te betrekken en organi-

seert diverse publieksbijeenkomsten en expert mee-

tings. Zo konden verpleegkundigen, artsen en zie-

kenhuisdirecteuren meepraten over de toekomst

van de Zorg en wordt er binnenkort een speciale

PvdA-moederdag georganiseerd om de te horen

hoe moeilijk kinderen en werk te combineren valt.

Op de website www.pvda.nl vinden diverse inhou-

delijk webdiscussies plaats, bijvoorbeeld op de web-

log Verzorgingstaat.

Kennisfestival
Op zaterdag 12 november organiseert het Kennis-

centrum van de PvdA weer een Kennisfestival. Dit

politieke festival (voor leden en niet-leden) vindt

plaats in Leiden. Het Kennisfestival is een geva-

rieerde dag met lezingen, debatten en workshops.

Het is dé gelegenheid om met politici, belangstel-

lenden, studenten en experts van binnen en buiten

de PvdA van gedachten te wisselen over de toe-

komst van Nederland en de toekomst van de poli-

tiek. Een deel van het programma is ingeruimd voor

diverse inhoudelijke projecten. Het hele program-

ma staat binnenkort op de website.

Kijk op: www.pvda.nl/kenniscentrum

Tegen domme daadkracht!
Aan het begin van het politieke seizoen be-
nadrukken wij als PvdA opnieuw dat we een
fatsoenlijke samenleving willen, waarin
voor iedereen een menswaardig bestaan
mogelijk is, waarin niemand aan de kant
staat, waarin we respect voor elkaar tonen.
Een samenleving waarin iedereen zijn best
doet zijn of haar steentje bij te dragen. Een
samenleving waarin verschillende bevol-

kingsgroepen niet langs elkaar maar met elkaar leven.
Deze oproep is niet overbodig. Sterker nog: de fatsoenlijke samenleving
dreigt steeds verder uit het zicht te raken als we ons niet sterk verzetten te-
gen de verharding van het klimaat in Nederland, waardoor bevolkingsgroe-
pen tegenover elkaar kunnen komen te staan.
En toch ben ik ervan overtuigd dat die hechte en tegelijk verdraagzame sa-
menleving er wel kan komen. Wanneer we ons allemaal – ongeacht of onze
familie al generaties lang in Nederland woont, of juist nog maar kort – inzet-
ten om die verdeelde samenleving te voorkomen. Allemaal: werkgevers en
werknemers, Nederlanders van buitenlandse komaf en Nederlanders van
wie de overgrootmoeder hier ook al woonde, jong en oud, politici en niet-
politici!
Maar dan moeten we wel af van het huidige kabinet. Dit kabinet wil graag

daadkrachtig zijn, maar doet dat op een manier die de onzekerheid voor
veel mensen met lage- en middeninkomens alleen maar vergroot en de inte-
gratie van immigranten alleen maar bemoeilijkt. Een minister die bevol-
kingsgroepen stigmatiseert door hen bijvoorbeeld een lagere tolerantie-
grens toe te dichten en intussen weinig klaarmaakt van haar beleid.
Dat soort domme daadkracht kan ons beter bespaard blijven.
Wat wel moet, staat elders in deze speciale krant. Ik voeg daar nog enkele
punten aan toe.
We moeten uitstralen dat iedereen die legaal in Nederland verblijft, hier ook
welkom is! Dan kunnen we ook verlangen dat iedereen zich inzet voor onze
samenleving. Aan alle 26.000 asielzoekers die hier onder de oude wet zijn
gekomen en geen crimineel verleden hebben, moeten wij een specifiek par-
don verlenen! Als je wilt dat immigranten Nederlands leren, en dat willen
wij, dan moet je er ook voor zorgen dat er genoeg cursussen zijn om dat te
leren. Discriminatie van mensen van buitenlandse komaf op de arbeids-
markt en in het uitgaansleven moet keihard worden aangepakt. Er moet ste-
vig worden ingezet op goed onderwijs, veilige buurten en stadsvernieuwing,
zodat niemand structureel in een achterstandspositie verkeert.
Dit alles hoort bij een fatsoenlijke samenleving. En die kan er komen als wij,
zij aan zij, blijven strijden tegen onverschilligheid en domme daadkracht.

Ruud Koole, Partijvoorzitter

Colofon
Rood is het positief/kritische ledenblad van de Partij
van de Arbeid waarin leden van de partij centraal
staan. Leden worden van harte uitgenodigd te reage-
ren op de inhoud van Rood en de redactie van
ideeën, suggesties of kopij te voorzien. Rood ver-
schijnt achtmaal per jaar en wordt gratis verspreid
onder de leden van de PvdA in een oplage van
63.000 exemplaren. Niet-leden kunnen een abonne-
ment aanvragen via de ledenadministratie (ledenad-
ministratie@pvda.nl of 020-5512290). Rood ver-
schijnt ook in gesproken vorm voor mensen met een
leeshandicap. Info: FNB, tel.: (0486) 486486.
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PVDA-projectgroepen
Politiek kan het verschil maken tussen een marginaal en een
fatsoenlijk bestaan, tussen vernedering en emancipatie, tussen
rivaliteit van natiestaten en internationale samenwerking, tussen
apartheid en vrijheid: Politiek doet ertoe. (Beginselmanifest 2005)

Meer weten?
Meld u dan aan als PvdA-belangstellende. Wij houden u op de hoogte van

onze standpunten en ideeën. U ontvangt informatie over onze activiteiten.

Word dan lid! U bent al lid vanaf € 2,- per maand.

Ga naar www.pvda.nl of bel: 020-5512295

Meepraten over een
betere toekomst?


