
Tijd voor verandering

W
outer Bos: ‘Veel mensen vin-
den dat het met henzelf nog
niet eens zo slecht gaat,
maar wel dat het met het
land de verkeerde kant op

gaat. Zelfs als het jezelf wel goed gaat, voel je
je niet thuis in een land waar de armoede toe-
neemt, terwijl de gouden handdrukken je om
de oren vliegen. Het is dus tijd voor verande-
ring.’ 
Nu de verkiezingen voor de deur staan heeft
het kabinet Balkenende op Prinsjesdag een
aantal cadeautjes uitgedeeld. Voor een belang-
rijk deel wordt geld aan mensen teruggegeven

dat het kabinet eerst had afgepakt. Mensen
kunnen de cadeautjes beter onuitgepakt laten,
want nu al hebben dezelfde partijen die nu het
kabinet vormen, CDA en VVD, in hun verkie-
zingsprogramma’s aangegeven dat zij weder-
om geld van mensen willen afpakken. Beide
partijen willen namelijk doorgaan met groot-
scheepse bezuinigingen. 

ONVERANTWOORD
Het CDA bijvoorbeeld wil 4 miljard bezuinigen
op de zorg, dubbel zoveel als het kabinet Balke-
nende de afgelopen jaren al heeft gedaan. De
PvdA vindt dat onverantwoord. ‘Wij willen een

einde maken aan de bezuinigingen op de ge-
zondheidszorg en de sociale zekerheid en een
begin maken met investeren in Nederland, zo-
dat we de problemen van ons land echt kunnen
oplossen. Dat kan als we er samen de schou-
ders onder zetten,’ aldus Wouter Bos.

INVESTEREN
Lijstrekker Wouter Bos: ‘Ook al heb je er zelf
niet direct mee te maken, je wilt niet wonen in
een land waar kinderen in gevangenissen zit-
ten, omdat er onvoldoende behandelplaatsen 
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De verschillen tussen arm en rijk zijn de afgelopen jaren scheef gegroeid.
De PvdA wil dat rechtzetten. Eerlijk delen moet weer de leidraad worden. 

De oude dag verzekerd: nu en in de toekomst
Omdat de komende jaren het aantal oude-
ren toeneemt en het aantal werkenden
afneemt, worden we straks voor een finan-
ciële opgave gesteld. Dat geldt voor de
Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Maar
ook andere voorzieningen die voor oude-
ren zo belangrijk zijn, zoals een goede,
toegankelijke en betaalbare zorg, komen
onder druk.

De PvdA wil de AOW welvaartsvast houden: de
AOW moet elk jaar meestijgen met de lonen.
Koppelen dus! Wij willen de zekerheid van een
welvaartvaste AOW ook voor toekomstige gene-
raties veiligstellen. Door nu al maatregelen te ne-
men is dat mogelijk. 

Ten eerste willen we dat er meer mensen aan het
werk komen en blijven. Ten tweede zorgen we
dat de overheidsfinanciën op orde zijn. Door een
overschot op de begroting van 0,5 procent in
2011 werken we aan op lange termijn houdbare
overheidsfinanciën. 
Dat is echter niet voldoende. Daarom maken wij
meer belastinggeld vrij, naar draagkracht, om de
AOW in stand te houden. Het past bij een be-
trouwbare overheid dat we daarbij van de huidi-
ge ouderen geen extra bijdrage vragen. We be-
ginnen pas in 2011, met mensen die vanaf dat
moment 65 jaar worden. Van hen vragen we een
jaarlijks stapsgewijs toenemende extra bijdrage.
Naar draagkracht. Dat betekent dat van mensen
die in de toekomst alleen AOW krijgen of AOW

met een beperkt aanvullend pensioen –15.000
euro of minder bovenop de AOW – geen bijdra-
ge gevraagd wordt. Voor wie een hoger aanvul-
lend pensioen heeft komt zo’n stapje neer op
maximaal 0.6 procent van het aanvullend pen-
sioen boven deze vrijstelling. Dat is 6 euro op
elke 1000 euro boven de vrijstelling.
De opbrengsten gaan in het AOW-fonds van de
Sociale Verzekerings Bank zodat de politiek het
nooit kan uitgeven aan andere zaken. Het is en
blijft geld voor de AOW.
Naast het koppelen van de AOW aan de lonen,
nemen we nog een aantal andere koopkrachton-
dersteunende maatregelen die goed uitwerken
voor ouderen zoals gratis openbaar vervoer in
de daluren, het terugdraaien van de bezuinigin-

gen op de huursubsidie en het afschaffen van de
no-claim-regeling in de zorg.

· De AOW leeftijd blijft 65 jaar

· De AOW-stijging wordt gekoppeld aan de
loonstijging

· We nemen een aantal koopkrachtondersteu-
nende maatregelen voor ouderen

· We maken het voor veel meer mensen aan-
trekkelijk om te gaan en blijven werken

· We streven naar een financieringsoverschot
van 0.5 procent bij trendmatige groei in 2011

· We vergroten vanaf 2011 stapsgewijs en naar
draagkracht de financiering van de AOW uit
algemene middelen. 
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bij de jeugdzorg zijn, of waar ouderen in een
verpleeghuis te maken kunnen krijgen met py-
jamadagen, ondervoeding of uitdroging. Ook al
heb je zelf niet te klagen, je bent niet trots op je
land als veel te veel jongeren van Marokkaanse
afkomst onze kernwaarden niet onderschrijven,
als kunstenaars bang zijn om hun mening te ge-
ven, als niemand meer op durft te treden tegen
asociaal gedrag op straat. Nu het gelukkig weer
wat beter gaat met de economie, kunnen we
daar ook wat aan gaan doen. Een eind maken
aan de steeds maar grotere verschillen tussen
arm en rijk; echt investeren in kinderen, jeugd,
jongeren; eindelijk meer handen aan het bed in
de verpleeghuizen; en respect terug op straat,
voor elkaar, voor de goedwillende buurtbewo-
ner, voor de buurtagent.’

OER-OPTIMISTISCH 
Het verkiezingsprogramma van de PvdA is ‘een
uitgestoken hand’, in de woorden van Bos. ‘We
zoeken bondgenoten om samen te werken aan
een beter Nederland.’ Bos noemt het program-
ma oer-optimistisch. Maar: ‘We hebben ieder-
een nodig. Te veel mensen staan langs de kant,
en te veel talent wordt verspild. Dat kunnen we
ons niet veroorloven.’

DE DERTIEN BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT
HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

KINDEREN EERST
Kinderen verdienen kansen, de samenleving
heeft baat bij goed opgevoede kinderen. Daar-
om geldt voor de PvdA: Kinderen eerst! De PvdA
wil kinderen gelijke kansen bieden op ontwikke-
ling en hun ouders de keuze bieden om zorg te

combineren met werk. Daarom willen wij de
kwaliteit van de kinderopvang verbeteren en de
opvang voor iedereen gratis maken voor drie
dagen per week.

ONDERWIJS
De PvdA wil fors investeren in onderwijs. Bos:
‘Werken aan het Nederland van morgen is in-
vesteren in het onderwijs van vandaag. Daarom
trekken we 2,1 miljard uit voor onderwijs.’ De
kwaliteit van het onderwijs moet van de PvdA
omhoog en de uitval in het vmbo moet dras-
tisch omlaag. Leraren, vooral in het basisonder-
wijs en in het vmbo, kunnen een forse salaris-
verhoging (tot wel 10 procent) tegemoet zien.  

WERK VOOR IEDEREEN
Voor mensen die al lang aan de kant staan, in-

vesteren we in participatie-
banen. We maken het voor
werkgevers goedkoper om
mensen in dienst te nemen.
Werk moet lonen. Dus komt
er een werkbonus van 500
euro. Jongeren tot 27 jaar
zitten niet thuis, maar zijn
op school of aan het werk.

VERSCHILLEN TUSSEN 
ARM EN RIJK
VERKLEINEN
We nemen maatregelen om
de verschillen tussen arm
en rijk te verkleinen. De be-
zuinigingen op de huursub-
sidie draaien we terug. De
nominale zorgpremie gaat
omlaag naar 400 euro en de
onrechtvaardige no-claim-
regeling schaffen we af. We
bestrijden armoede, zodat
voedselbanken niet meer
nodig zijn. 

NOODPLAN VERPLEEGHUISZORG
Er komt een noodplan voor de verpleeghuis-
zorg. Veel bewoners komen bijna niet buiten.
Ook het feit dat er zoiets als ‘pyjamadagen’ be-
staat, is voor ons onaanvaardbaar. De PvdA wil
ervoor zorgen dat verplegers weer tijd voor
mensen hebben. Daarom komen er 2500 extra
handen aan het bed. 

RESPECT VOOR ELKAAR
Laten we weer samenleven met meer respect
voor elkaar. Daarom maken we korte metten
met vandalisme, onbeschoftheid en ander aso-
ciaal gedrag. Of het nu gaat om fraude en mis-
bruik met uitkeringen of onbeschoft gedrag te-
gen ambulancepersoneel: asociaal gedrag
wordt niet getolereerd en strenger bestraft. Met
2000 extra agenten pakken we overlast en crimi-
naliteit aan.

IEDEREEN INGEBURGERD
Te veel mensen in Nederland zijn onvoldoende
ingeburgerd en spreken de Nederlandse taal
niet. Daar wordt niemand beter van. Daarom
werken we de wachtlijsten bij de taallessen in 4
jaar weg.

ONBEZORGDE OUDE DAG
Iedereen heeft recht op een onbezorgde oude
dag. De afgelopen jaren zijn veel ouderen er in
inkomen op achteruitgegaan. Wij doen het an-
ders. De PvdA wil dat de AOW altijd, van jaar tot
jaar, meestijgt met de lonen. Daarnaast draaien
we de bezuiniging op de huursubsidie terug, de
no-claim-regeling in de zorg wordt afgeschaft en
in de daluren wordt openbaar vervoer voor ou-
deren gratis.

SCHONE ENERGIE
Wij willen dat Nederland in 2020 over de
schoonste en meest efficiënte energievoorzie-
ning van Europa beschikt. Nederland neemt
dan een technologische en economische voor-
sprong. Dat levert ons banen op en zorgt ervoor

dat we de wereld schoner achterlaten voor onze
kinderen en kleinkinderen. Waar het huidige ka-
binet de subsidies hiervoor heeft afgeschaft, in-
vesteren wij in de ontwikkeling van duurzame
energie en energiebesparing.

MEER BETAALBARE HUUR- 
EN KOOPWONINGEN
De PvdA wil dat jaarlijks tot 100.000 nieuwe wo-
ningen worden gebouwd. Het moet voor lagere-
en middeninkomens makkelijker worden om
een woning te kopen. Starters krijgen daarom
een koopbonus. De PvdA is tegen de huurlibera-
lisatie. De huren zijn al hoog genoeg. 

OUDE WIJKEN WORDEN KANSENZONES
De verloedering van oude wijken moet stoppen.
De PvdA wil veilige buurten voor bewoners.
Daarom worden veelplegers van straat gehaald
en worden huisjesmelkers de pas afgesneden.
We investeren 1,8 miljard in oude wijken: we ver-
lagen de belasting voor kleine ondernemers en
er komen buurtbudgetten die door de bewoners
besteed kunnen worden aan het opknappen van
de wijk.

NEDERLAND STERK 
EN SOCIAAL IN EUROPA
We moeten in Europa beter met elkaar samen-
werken, bijvoorbeeld bij de bestrijding van ter-
rorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.
Maar Europa is geen superstaat. Brussel hoeft
zich niet te bemoeien met onze gezondheids-
zorg, woningbouw en onderwijs. 

BUREAUCRATIE AANPAKKEN
Er is bij de overheid een omslag nodig: minder
mensen achter een bureau en meer mensen in
de scholen, de zorg en op straat. Pas dan is
sprake van goede dienstverlening, zodat men-
sen meer waar krijgen voor hun belastinggeld.

2 DE RODE KRANT september 2006 DE RODE KRANT 3

‘WAAR VOOR JE BELASTINGGELD’

‘We gaan belasting betalen weer leuk maken door de bur-
ger bij de digitale aangifte ook te laten bepalen hoe hij zijn
belastinggeld over de verschillende beleidsterreinen
wenst te verdelen. 
Stemmen dus, ook met de eigen portemonnee. Hierdoor
kan de link met de democratie verstevigd worden: door
aan de ene kant te laten zien dat van het geld belangrijke
collectieve uitgaven worden gedaan en aan de andere kant
te zien wat kiezers belangrijk vinden. Natuurlijk gaat het
meer om advies en is het niet bindend, want dat door-
kruist het budgetrecht dat van oudsher bij de volksverte-
genwoordiging ligt. Maar het zou wel een mogelijkheid
zijn voor burgers om een signaal af te geven.

Ook zou het systeem van belasting betalen grondig her-
vormd moeten worden. Er zijn zo veel regels en zo veel
formulieren. Kan het niet simpeler? Bijvoorbeeld door
sommige toeslagen vooraf te regelen. Zoals de huurtoe-
slag: kan men mensen die minder verdienen niet minder
belasting laten betalen en het zo overbodig maken dat ze
achteraf weer huurtoeslag moeten aanvragen? Door al die
toeslagen, heffingen en belastingen is het voor veel men-
sen onduidelijk en dus ook moeilijk om hun recht te ha-
len. Dingen kunnen toch simpeler gemaakt worden door
die bijvoorbeeld al via het loonstrookje te regelen?’

‘MEER AANDACHT VOOR GEHANDICAPTENZAKEN’   

‘Wat ik zeker in het programma opgenomen wil zien,
is een speciale paragraaf gehandicaptenbeleid. Er
nog een hoop te doen voor deze groep mensen. Zelf
ben ik vanaf mijn geboorte spastisch aan mijn benen.
Bij het solliciteren word ik negen van de tien keer af-
gewezen, de werkelijke reden krijg ik natuurlijk nooit
te horen. Een werkgever betaalt liever een boete dan
gehandicapten toe te laten in zijn bedrijf. 
Het detacheren of herindiceren van mensen die in de
Sociale Werkvoorziening (SW) werken, verloopt
stroef. Werkgevers moeten aangespoord worden om
mensen uit deze groep toe te laten. De regelgeving
voor werkgevers moet strakker aangehaald worden.

Het moet ook gemakkelijker worden voor een SW-
medewerker om zelf een her-indicatie aan te vragen.
Ik ben een groot voorstander van een persoonsge-
bonden budget voor gehandicapte werkzoekenden
en voor mensen die een SW-status hebben. Het
schept duidelijkheid voor een werkgever en maakt het
aantrekkelijk om mensen met een handicap een kans
te geven. Je moet de werkgever toch een beetje kiete-
len. Als ik een kabinet mocht samenstellen, zou ik
een minister of staatssecretaris voor Gehandicapten-
zaken en Ouderenbeleid aanstellen.’ 

IDEE 2:
Erwin van der Lem ( 41)
woont in Den Haag en is
werkzaam in de Sociale
Werkvoorziening:

IDEE 1:
Jasper Ragetlie (33) woont in
Deurne en is daar gemeen-
tegriffier:

De PvdA stelt kinderen voorop. De PvdA wil een goede
en betaalbare kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12
jaar. Drie dagen opvang per week zijn gratis. De kwaliteit
wordt beter, zodat ouders met een gerust hart hun kinde-
ren aan de kinderopvang kunnen toevertrouwen.

De VVD maakt veel te weinig geld vrij om kwaliteit van
de kinderopvang te kunnen garanderen, en maakt hoog-
uit één dag gratis volgens de FNV. Het CDA wil terug
naar de 40-urige werkweek. Deze maatregel is funest
voor het gezinsleven en gaat ten koste van de mogelijk-
heid voor vrouwen om te kiezen voor de combinatie van
zorg en werk.

KINDEROPVANG

Het is onze verantwoordelijkheid om de aarde ook voor de ko-
mende generaties leefbaar te houden. Nederland moet volgens
de PvdA in 2020 de schoonste en efficiëntste energievoorziening
van Europa hebben. We moeten een overstap naar een duurzame
energievoorziening maken vóórdat klimaatverandering en ener-
gietekorten ons voor onoverkomelijke problemen plaatsen. De
PvdA investeert 1 miljard per jaar. 

Het huidige kabinet heeft de subsidies voor duurzame energie af-
geschaft. CDA en VVD laten het ook in hun programma’s bij
mooie woorden, maar nemen geen maatregelen om Nederland
schoner achter te laten voor onze kinderen.

MILIEU

Sport is belangrijk voor de sociale en motorische ontwikkeling
van kinderen. Bovendien voorkomt sporten dat kinderen dik wor-
den. De PvdA wil dat er in wijken voldoende ruimte is voor de
jeugd om te sporten en trekt extra geld uit om sport te stimuleren.

De VVD laat het over sport bij mooie woorden in haar verkie-
zingsprogramma en het CDA noemt sport een bijzaak.

SPORT

De PvdA wil 2,1 miljard extra investeren in onderwijs. Vm-
bo’ers moeten worden opgeleid als de vakmensen van mor-
gen. Kleinere scholen gaan schooluitval tegen. Goede bege-
leiding maakt voor leerlingen doorstroming naar een ander
schooltype makkelijker. Leraren moeten een forse (tot wel 10
procent) salarisverhoging krijgen, vooral in het basisonder-
wijs en het vmbo. Daarnaast wil de PvdA een boekenfonds
voor de huur van schoolboeken, zodat ouders daar minder
geld aan kwijt zijn.

De VVD wil 900 miljoen euro investeren, maar het onder-
wijs moet dat voor 700 miljoen zelf betalen door een zoge-
noemde ‘efficiëncy bezuiniging’. Het CDA wil dat de college-
gelden voor studenten stijgen en trekt nog minder geld uit
voor het onderwijs. 

ONDERWIJS

WERK & ONDERNEMEN

De PvdA zorgt ervoor dat de AOW weer gewoon, van jaar tot
jaar, meestijgt met de lonen. Daarnaast draait de PvdA de bezui-
nigingen op de huursubsidie terug, de no-claimregeling in de
zorg wordt afgeschaft en in de daluren wordt openbaar vervoer
voor ouderen gratis. De PvdA wil een noodplan voor de ver-
pleeghuiszorg. Iedereen heeft recht op een eigen kamer, het per-
soneel krijgt weer tijd voor mensen. Tenminste, als het de PvdA
het voor het zeggen krijgt! 

De VVD en het CDA leggen de rekening van de vergrijzing bij
de ouderen neer door de zware bezuinigingen in de zorg. Ook
door de handhaving van de no-claim in de zorg betalen ouderen
honderden euro’s meer dan jongere gezonde mensen. Door te
snijden in het basispakket kunnen de eigen bijdragen boven-
dien met een paar honderd euro gaan stijgen.

OUDEREN

De PvdA doet verregaande voorstellen om meer mensen
aan de slag te krijgen. Voor werkgevers wordt het goedkoper
om mensen in dienst te nemen. Er komen participatiebanen
waardoor 15.000 mensen die niet productief genoeg zijn voor
een reguliere baan, toch aan de slag kunnen. Ook komt er een
werkbonus van 500 euro voor mensen met lage- en middenin-
komens.

De VVD wil een belastingverlaging van 3 procent. Dat is
vooral voordelig voor de topinkomens. Daarnaast bezuinigt
de VVD op de sociale zekerheid. De uitkeringen worden door
de VVD bevroren. De duur van de WW wordt gehalveerd.
CDA en VVD schaffen de heffingskorting af. Gezinnen waar-
in een van beide ouders werkt en de ander voor de kinderen
zorgt, gaan er daardoor financieel flink op achteruit. 

ZORG
De zorg moet kwalitatief goed en voor iedereen betaalbaar zijn. Ie-
dereen kan ziek worden, en zieke mensen laat je niet in de steek.
De PvdA wil daarom dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij no-
dig heeft. Op de zorg mag dus van de PvdA niet bezuinigd worden. 

CDA en VVD willen miljarden bezuinigen op de zorg. Beide
partijen willen het zorgpakket nog verder uitkleden. Ook zullen er
minder handen aan het bed zijn; de wachtlijsten komen terug. De
VVD verlaagt de zorgpremie met 80 euro, maar kort ook de zorg-
toeslag met 80 euro. De voorstellen van de VVD zijn dus weer
alleen gunstig voor de topinkomens. Het CDA wil  bewoners van
verpleeg- en verzorgingshuizen een paar honderd euro per
maand extra aan huur laten betalen. 

De verschillen…
oftewel: waarom PvdA?

‘We zoeken
bondgenoten
om samen te
werken aan 
een beter
Nederland’

€ 1,50 KORTING
met deze bon
Lever deze bon in aan de kassa
tijdens de 50PlusBeurs van
20 t/m 24 september 2006 
in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Kijk op: www.50plusbeurs.nl

Betaal geen € 15,- maar 
slechts € 13,50 p.p. Geldig 
voor 1 persoon. U mag de bon
kopiëren als u met meer mensen
de beurs bezoekt. Niet geldig in
combinatie met andere acties.

€ 2,50 KORTING in de voorverkoop
Ontvang € 2,50 korting en loop met de voorverkoopkaart 
de beurs binnen zonder te wachten. Verkrijgbaar via alle ANWB/VVV
Verkooppunten, via www.plusticket.nl of via (026) 377 97 36. 

Op vertoon van uw voorverkoopkaart ontvangt u op de 
50PlusBeurs gratis een heerlijk stuk vlaai én de 50PlusGids.
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Goede ouderenzorg: 
een kwestie van 
beschaving

Frank de Grave, voorzitter College Tarieven Gezond-
heidszorg en prominent VVD-lid heeft aangegeven dat
veel hulpbehoevende ouderen op dit moment niet eens
de geïndiceerde hulp krijgen. 

Verbeet: ‘De Grave heeft berekend dat om deze zorg te
kunnen geven 250 miljoen euro per jaar meer nodig is.
Hij heeft erbij gezegd dat hij nog niet heeft verwerkt wat
de extra kosten zijn als de nieuwste door de sector vast-
gestelde ‘normen voor verantwoorde zorg’ (zie kader)
worden meegenomen. Verpleeghuizen hebben samen
met de cliënten, medewerkers en de inspectie die nieu-
we normen vastgesteld, maar ze zeggen eerlijk dat ze
die met de huidige tarieven niet kunnen uitvoeren. Dat
is dus een groot probleem.’

The: ‘De normen zijn prima, maar de voorwaarden voor
het personeel om eraan te kunnen voldoen moeten er
ook zijn. Op de werkvloer is men daarvoor vaak té over-
belast en te slecht toegerust. Dat komt ook omdat we
als samenleving steeds hogere verwachtingen hebben,
we willen autonomie voor bewoners, vraagsturing en
de cliënt moet centraal staan. Daardoor is het manage-
ment in de zorg ook veeleisender geworden voor het
personeel.’

Te weinig, laaggeschoold en slecht toegerust personeel.

Verbeet: ‘Dat zeker, maar ik merk ook nog te vaak bij
werkbezoeken dat directeuren van verzorgings- en ver-
pleeghuizen niet dagelijks op de werkvloer komen. Ze
zitten de hele dag achter hun bureau en omdat ze niet

veel op werkvloer komen, weten ze ook niet hoe de me-
dewerkers of bewoners eraan toe zijn, of wat medewer-
kers bij willen of moeten leren.’
The: ‘Wat je bij verzorgend personeel in verpleeghuizen
veel ziet, is een soort vlucht in ‘doenerigheid’. Je hebt
rust nodig om tot een ander mens te komen. En dat
heb je niet met de wettelijk voorgeschreven vijf kwartier
per patiënt. Ze wassen en voeden de bewoners, maar
het contact met mensen schiet erbij in. In het verpleeg-
huis draait het om de relatie tussen bewoners en het
personeel op de werkvloer. Daarin moet worden geïn-
vesteerd. Als je niet goed voor het personeel zorgt, hoe
kunnen zij dan goed voor de bewoners zorgen?
In de tijd dat ik voor mijn boek in het verpleeghuis
rondliep, was er een verzorgende die in sociaal opzicht
geweldig werk deed. Zij mocht niet blijven omdat zij
wel eens te laat kwam. Dat soort meetbare zaken wor-
den belangrijker gevonden en dus meer gestimuleerd
dan de intrinsieke motivatie van het personeel. Daar-
mee creëer je wasfabrieken.’

Hoe krijg je dat goed?

Verbeet: ‘De bouw en de locatie van verpleeghuizen is
heel belangrijk. Je moet zó bouwen, in wijken, dat men-
sen erbij horen. Dan lopen er ook makkelijker buurtbe-
woners binnen, en komen er makkelijker mensen op
bezoek. In Almere wordt een nieuwe wijk, de Helden-
hof, gebouwd, waarin de zorg en ook de kinderopvang
integraal georganiseerd wordt. Zo’n verpleeghuis in de
wijk vormt het hart van de buurt. Dat zou veel meer
moeten gebeuren. De gebouwen kunnen veel intensie-

Wie niet meer beter kan worden, verdient de beste verzorging. Helaas schort het
nog al eens aan de kwaliteit van die verzorging. Die moet verbeteren, vindt de
PvdA. In het verkiezingsprogramma staan de maatregelen ter verbetering helder
opgesomd. De Rode Krant sprak met PvdA-Tweede-Kamerlid Gerdi Verbeet,
woordvoerder over onder meer verpleeghuiszorg, en met PvdA-lid Anne-Mei The,
auteur van het boek In de wachtkamer van de dood, over de gang van zaken in
een doorsnee verpleeghuis. 

De bewoner centraal
Privacy. Verpleeghuisbewoners hebben recht op priva-
cy. Elke verpleeghuisbewoner moet kunnen beschikken
over een eigen kamer met eigen sanitair.
Kwaliteit. De basiskwaliteit moet overal gewaarborgd
zijn. Bewoners hebben recht op lekker en voldoende
eten en drinken in een gezellige omgeving waar vol-
doende hulp aanwezig is. Ook hebben ze recht op
schone kleren, voldoende lichaamsbeweging en bui-
tenlucht.
Keuzevrijheid. Binnen het verpleeghuis staat de auto-
nomie van bewoners voorop. Er komt een ‘ja-cultuur’:
bewoners kunnen uitslapen, een dag in bed blijven,
vaker onder de douche en vaker naar buiten. 
Tijd voor mensen. Ons motto: ‘tijd voor mensen’ staat
centraal. Het personeel is rustig, respectvol en is goed
toegerust. 
De bewoner, uitstekend vertegenwoordigd. De cliënten-
raad krijgt een prominente rol in de kwaliteitsbewa-
king. Tevredenheid van bewoners wordt een belangrij-
kere maatstaf dan dat nu het geval is.

Rol van de werkers, familie en vrijwilligers 
Samenwerking, tijd voor mensen. De bewoner centraal
betekent dat het  essentieel is dat er ‘tijd is voor men-
sen’. Dat vergt goede samenwerking van verzorgen-
den, verpleegkundigen, artsen met familie en vrijwilli-
gers. Iedere medewerker moet tijd krijgen voor een
persoonlijke benadering. 
Voldoende kwalitatief personeel en aantrekkelijk werk. De

sector moet aantrekkelijk worden gemaakt om ook in
de toekomst voldoende personeel te kunnen aantrek-
ken. De (aanvullende) arbeidsvoorwaarden worden
verbeterd (vooral beter loopbaanbeleid en combinatie
zorg en werk) en er komen goed betaalde stagemoge-
lijkheden.
Partners en familie zijn partners in de zorg. Partners en
familie worden goed betrokken bij het opstellen van
een zorgplan en krijgen in het plan een expliciete
plaats. 
Participatiebanen in de zorg. Deze banen staan open
voor langdurig werklozen én voor andere kwetsbare
groepen die zonder financiële steun voor de werkgever
niet binnen afzienbare tijd op de reguliere arbeids-
markt aan de bak zullen komen. 
Vrijwilligers, een serieuze positie. Vrijwilligers krijgen
een eigen plaats in de organisatie en worden zeer seri-
eus genomen. 

Kennis: de beste zorg wijdverspreid
Er komt meer kennis over zorg aan dementerenden.
Dat betekent meer praktijkgericht academisch onder-
zoek voor meer innovatie. Onderzoek naar methoden
waarmee kennis over goede behandelmethoden en
ervaringen beter worden uitgewisseld. Goede voorbeel-
den verdienen navolging. Het kennisniveau van perso-
neel, familie en vrijwilligers over ziektebeelden van met
name dementerende ouderen, moet aanzienlijk wor-
den verhoogd. 

In het ontwerpverkiezingsprogramma van de PvdA wordt een noodplan voor de verpleegzorg

aangekondigd. Dat is nodig, want de komende 25 jaar zal het aantal dementerenden verdub-

belen. Nederland is daar niet op voorbereid. De PvdA wil in ieder 2500 meer handen aan het

bed. Verplegers moeten weer tijd voor mensen hebben. 

Werkbezoeken van Tweede Kamerleden van de PvdA aan verpleeghuizen en het parlementaire

werk in de Tweede Kamer vormden de basis voor de PvdA-visie en -agenda voor de verpleeg-

huiszorg: Tijd voor mensen, visie op de verpleeghuiszorg voor ouderen. (Voor informatie over

het boek zie www.pvda.nl). Hieronder enkele punten uit het noodplan verpleeghuiszorg.

Gerdi Verbeet en Anne-Mei The over zorg

een negatieve kant heeft? Het gaat om solidariteit. En dat
is geen mode op het moment. Je ziet het ook aan de lage
status van het beroep verpleeghuisarts. Terwijl zij bezig
zijn met het leveren van belangrijke, maar terughouden-
de zorg. Dat waarderen we niet. We hebben liever de her-
oïek die in de tv-serie ER wordt getoond.’
Ofwel: Hoe vijzel je de status van het beroep ‘verpleeg-
huisverzorgende’ op?

The: ‘Door te werken aan zo’n omslag in ons denken.
Door meer en geschoold personeel op de werkvloer,

maar ook door het personeel tijd en ruimte te geven
voor reflectie. Verzorgenden hebben een zwaar en ver-
antwoordelijk beroep, ze maken veel mee, er is veel ver-
driet en ziekte in tehuizen. Dat doet iets met je als
mens. Ik zou graag willen dat er tijd voor personeel
wordt opgenomen in de CAO’s. Dan kunnen werkne-
mers erom vragen bij hun leidinggevenden.
Nadat mijn boek af was, voelde ik de behoefte om iets
te doen met wat ik had gezien en beschreven. Daarom
heb ik het project De werkvloer centraal opgezet voor
personeel van verpleeghuizen. Verschillende beroeps-
groepen praten over wat ze meemaken, waar ze proble-
men mee hebben, en hoe ze dat kunnen veranderen.
Zo worden ze gestimuleerd te reflecteren en zich te ver-
diepen in elkaars visie. Dat zijn ze niet gewend. Op de
terugkerende thema’s gaan we scholing aanbieden. Dat
gebeurt met rollenspellen en acteurs.’

En wat moet de politiek doen?

Verbeet: ‘De politiek moet er garant voor staan dat ook
ouderen die in verpleeghuizen wonen, met liefde en re-
spect bejegend worden. Ik wil dat iedereen kan kiezen
voor een eigen kamer. En het is de hoogste tijd dat er
voldoende budget komt om verantwoorde zorg te bie-
den. Het moet de normaalste zaak van de wereld zijn
dat mensen dagelijks buiten komen en aan een activi-
teit kunnen meedoen. Zodat ze niet de godganse dag in
een stoel voor het raam zitten. Daarom is het ook zo
belangrijk dat we niet alleen investeren in voldoende en
goed opgeleide medewerkers, maar ook in vrijwilligers.
Op het platteland zie je dat verzorgenden de bewoners
vaak van vroeger kennen. In de grote steden is er soms
een grote culturele afstand tussen verzorgenden en be-
woners. Een goede relatie opbouwen kost daar extra
veel energie. Ook daar moet de politiek rekening mee
houden.’

Anne-Mei The (1965) is cultureel antropoloog en jurist.
Zij verricht onderzoek naar beslissingen rond het
levenseinde en euthanasie. In 1997 verscheen haar boek
over euthanasie: ‘Vanavond om 8 uur’, in 1999 haar
proefschrift naar het optimisme op herstel van longkan-
kerpatiënten, in 2005 het boek: ‘In de wachtkamer van
de dood’, over leven en sterven in verpleeghuizen (uitge-
verij Thoeris isbn 90-808-113-7-8) en onlangs ‘Tussen
hoop en vrees’. (Informatie over het project De
Werkvloer Centraal vanaf oktober op www.dewerkvloer-
centraal.nl)

In de Wmo ziet de PvdA kansen op een doelgerichte en effectievere zorgverlening. Deze wet neemt de thuiszorg
van de AWBZ over. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen voor al hun vragen en zorgen over zorg, welzijn en
wonen terecht bij hetzelfde loket en hoeven hun verhaal maar een keer te vertellen.
Gemeenten bepalen zelf de vormgeving en plaatsing van de zorgcentra. De PvdA kiest ervoor welzijn en zorg in
de wijk dichtbij en samen met de bewoners te organiseren. Het gaat om een goed samenspel tussen buren, vrij-
willigers, familie en de mensen die extra zorg nodig hebben. Het devies van de PvdA is dat goede zorg voor oude-
ren en mensen met beperkingen een kwestie van beschaving is en dat daarom niet beknibbeld mag worden op
het budget voor deze zorg.
De PvdA wil dat de Wmo geen bezuinigingsslag wordt en dat de wet naar de geest uitgevoerd kan worden. Als
gemeenten erin slagen om een goede samenwerking met de bewoners, de zorgaanbieders en de woningbouw-
corporaties tot stand te brengen betekent dit een grote stap voorwaarts voor het welzijn en de zorg voor chro-
nisch zieken en ouderen en dus voor de samenleving als geheel.

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 

ver worden benut. Zoals de restaurants. Daar wordt in
veel tehuizen alleen ’s middags door de bewoners gege-
ten. Zorg dat die restaurants, samen met inpandige
kleine winkeltjes, een internetcafé en een pinautomaat
een buurtfunctie krijgen.’

The: ‘Ik vind dat er ook een groter iets speelt. We moeten
in ons denken een omslag maken. Beseffen dat ouderen
waardevol kunnen zijn. In plaats van overbodig. Ik vraag
me maar steeds af hoe je dat kunt bewerkstelligen. Hoe
maken we elkaar duidelijk dat afhankelijkheid niet alleen

Quote hier graag: progressive televisions
sacrificed slightly gentle aardvarks
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‘STIMULEER SPORT EN TOPONDERZOEKSGROEPEN’

‘Er moet actief beleid gericht worden op meer sportmoge-
lijkheden voor ouders met jonge kinderen naar Zweeds mo-
del: gezamenlijk sporten in combinatie met kinderopvang. 
Veel jonge ouders stoppen met sporten na de geboorte van
hun eerste kind. De drempel om te sporten is voor deze
groep momenteel te hoog. Kinderen zouden van jongs af
aan bij sportactiviteiten betrokken moeten worden. Hier-
door beweegt het hele gezin meer. Daarnaast moeten bege-
leide bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren in de
wijk gestimuleerd worden. 
Verder vind ik dat wetenschappelijke onderzoeksgelden,
toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO), persoonsgebonden moe-

ten worden en losgekoppeld van universitaire gelden, zodat
toponderzoekers kunnen excelleren in hun vakgebied. 
Momenteel wordt bij toekenning van een beurs 65 procent
van de gelden geleverd door NWO en 35 procent bestaat uit
universitaire gelden. Helaas zien veel universiteiten het we-
tenschapsgeld als sluitpost op de begroting. 
Excellente onderzoeksgroepen die afhankelijk zijn van on-
derzoeksbeurzen, komen zo in de problemen. De rem die
dit legt op het toponderzoek in Nederland, moet eraf. De
ontwikkeling van een topuniversiteit in Nederland is mis-
schien nog te vroeg, maar toponderzoeksgroepen moeten
kunnen uitblinken en de kenniseconomie een impuls ge-
ven.’

VERHOOG VROUWENARBEIDSPARTICIPATIE
DOOR AANPASSING WET KINDEROPVANG.  

‘Wil je vrouwen stimuleren om meer buitenshuis te
werken, dan is het ongunstig dat bij de Wet Kinderop-
vang de inkomens van beide partners worden opge-
teld. Door uitsluitend te kijken naar het laagste inko-
men (in zes van de zeven gevallen is dat het inkomen
van de vrouw) in plaats van het gezamenlijke inkomen,
wordt het voor vrouwen financieel aantrekkelijker om
meer te gaan werken.
Het zou een directe economische prikkel zijn en het kan
vrouwen het gevoel geven dat ze echt iets kunnen en
niet alleen een bijbaantje hebben.

Zelf heb ik twee kinderen, de derde is op komst. Omdat
mijn man en ik beiden vier dagen werken en goed ver-
dienen, is de crèche voor ons geen probleem. Ik merk
aan mijn zoons hoe goed de crèche voor hen is. Ze le-
ren er veel en hebben het ontzettend naar hun zin. 
Daarom zou ik graag zien dat dit idee wordt meegeno-
men in de plannen van Mariëtte Hamer om van kinder-
opvang een basisvoorziening te maken. Bovendien
wordt de AOW-last ook minder zwaar als er meer men-
sen aan het werk gaan. Zo verdient het plan zichzelf te-
rug.’ 

IDEE 4:
Brigitte Tuinzaad (35) woont
in Made en is Risk mode-
ling consultant:

IDEE 3:
Vincent Slagt ( 31) sectie-
hoofd in de chemische
industrie en penningmees-
ter van de PvdA-afdeling
Assen: 
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‘We moeten de 
betekenis van betaald 
werk relativeren’

In zijn stemmige werkkamer aan de achterzijde van het
kantoorpand van Humanitas, in de Sarphatistraat in
Amsterdam, hangt een luchtfoto van de grote vak-

bondsdemonstratie van oktober 2004 op het Museum-
plein. Lodewijk de Waal wijst er trots op; het vakbonds-
verleden is voorbij, maar niet vergeten. Jarenlang waren
Lodewijk de Waal (FNV) en Doekle Terpstra (CNV) de
voormannen van de vakbond in Nederland. Zij verzetten
zich tegen het rechtse en harde beleid van het kabinet
Balkenende, maar werden door de bestuurlijke elite in
Nederland niet geheel serieus meer genomen. Met hun
vergrijsde ledenbestand zouden de bonden geen werke-
lijke machtsfactor meer vormen. Tijdens die demonstra-
tie op het museumplein bleek het tegendeel het geval.
Toen het erop aankwam, bewezen de Waal en Terpstra,
stond de vakbond er nog steeds en was solidariteit geen
loos begrip. Inmiddels hebben beide vakbondsleiders
een nieuwe weg ingeslagen. Doekle Terpstra als voorzit-
ter van de HBO-raad; Lodewijk de Waal als directeur bij
Humanitas, een organisatie die met ruim 8500 vrijwilli-
gers actief is op tal van terreinen in de samenleving waar
extra hulp geboden is: aan vluchtelingen, gezinnen met
problemen, ex-gedetineerden, ouderen. 

ONNODIGE ANGST
Hoe kwetsbaar is werkgelegenheid eigenlijk in dit land?
De Waal: ‘Lang niet zo kwetsbaar als we vaak denken. De
angst die er is voor verlies van werkgelegenheid, is niet
op feiten gebaseerd. We hebben een open economie en
dat betekent dat er werk verdwijnt. Dat doet pijn, maar er
komt ook veel werkgelegenheid bij, ook al hoor je daar
veel minder over. Dat wil niet zeggen dat de open econo-
mie ertoe kan leiden dat de overheid, werknemers en
werkgevers achterover kunnen leunen. De open econo-
mie verplicht ons wel te anticiperen op fundamentele
ontwikkelingen. Een actieve overheid is daarom een
noodzaak. We hebben veel, en in de toekomst in toene-
mende mate, mensen nodig in de zorg, handen aan het
bed. 
Mag ik daar als Humanitas-man iets aan toevoegen? De

zorg zal toenemen, maar tegelijk moeten we een bewe-
ging van ontzorgen ontwikkelen. Een van onze mensen
in Rotterdam zegt over de zorg aan ouderen dat een
hondje goedkoper is dan fysiotherapie. Waarmee hij be-
doelt dat het belangrijk is dat ouderen in beweging ko-
men, en de weg naar de gemeenschap terugvinden. Wie
de gehele dag aan de stoel en de televisie is gebonden,
wordt niet beter.’

ZWAARMOEDIG VOLKJE
De Waal merkt op dat we in dit land de neiging hebben
alles van de sombere kant te bezien. ‘We zijn in het alge-
meen toch een volkje dat zichzelf behoorlijk goed de put
in kan praten. Calvinistisch is de aard, met onze premier
voorop. De mens is slecht en dient gestraft. Wie niet
werkt, verliest zijn of haar uitkering. Neem nu ons pen-
sioenstelsel, wat waarschijnlijk behoort tot de beste, zo
niet het beste in de wereld. We hebben zoveel gespaard
en wat zien we nu: politiek maken we herrie over een pro-
bleem, het pensioenstelsel, dat in 2030 misschien aan
de orde is. Daarom, we zijn een zwaarmoedig volkje en
in het buitenland wordt dat niet begrepen, hoor. We heb-
ben meer pensioen gespaard dan alle Duitsers bij elkaar.’ 
Als we ons al ergens zorgen over zouden moeten maken,
denkt Lodewijk de Waal, is het over het pensioenstelsel
in Frankrijk, of Italië, dat onhoudbaar is en dat door de
samenwerking binnen de Eurozone wel degelijk invloed
zal kunnen hebben op onze samenleving. 

REALATIVEREN
Luchtiger, wat meer ontspannen en met wat meer ver-
trouwen in elkaar. Op die manier zou de samenleving
volgens Lodewijk de Waal zich het beste ontwikkelen.
‘Stel je voor,’ zegt hij, ‘dat je je hele leven werkt, veertig
jaar en een werkweek van 36 uur. Dat is dan 11 procent
van je hele leven, voor betaald werk. Al die andere tijd
wordt op een andere manier gebruikt. We moeten echt
de betekenis van betaald werk relativeren. Het is wel
goed om te blijven leren en dus niet alleen voor het be-
taald werk, maar ook voor vrijwilligerswerk. Een ieder

moet de mogelijkheid hebben om zich te blijven ontwik-
kelen, niet alleen voor zichzelf, maar ook ten dienste van
de gemeenschap. Dat is echt een belangrijk inzicht voor
de emancipatie van de arbeidersbeweging. Lees eens
een goed boek, participeer in de samenleving. Als je ziet
wat hier binnen Humanitas gebeurt, mensen die bijvoor-
beeld een vrouw helpen terug te keren in haar gezin na
een verblijf in de gevangenis. Je kunt je afvragen waarom
iemand in de gevangenis komt, goed, maar iemand
komt er ook weer uit. Denk je eens in wat er dan gebeurt:
vrijwilligers van Humanitas staan op om iemand weer op
weg te helpen, als een maatje. Dat is werkelijk van be-
lang.’

KWALITEIT VAN HET LEVEN
De Waal haast zich te zeggen dat het verdienen van het
dagelijks brood natuurlijk van belang blijft, maar bena-
drukt dat een meer ontspannen samenleving wenselijk
en mogelijk is. ‘De kwaliteit van leven en samenleven kan
anders en beter en de grote bedrijven voelen en begrij-
pen dat. We werken samen met ABN Amro en KPMG,
die hun werknemers ruimte bieden om binnen Humani-
tas vrijwilligerswerk te doen. Dat zijn belangrijke, hoop-
volle ontwikkelingen en die onderstroom moeten we ver-
sterken. Nogmaals het zijn de grote bedrijven die hier-
over met ons praten.’
De Waal heeft grote kritiek op de plannen van VVD-leider
Mark Rutte, die de WW weer wil veranderen en beperken.
‘De politiek moet daar eens mee stoppen. Omdat ze zich
niet met de uitvoering kunnen bemoeien, gaan ze maar
weer de regels veranderen. Iedereen wordt daar onzeker
van en je voelt de angst en woede alweer toenemen. Het
veranderen van de wetten leidt nergens toe. Maak werk
van een fatsoenlijk arbeidsmarktbeleid, pak scholing aan,
bevorder participatie. Al die uitvoeringsinstanties wor-
den gek van de telkens veranderende regelzucht. Daar zit
een calvinistisch wereldbeeld achter: de mens is slecht
en moet gestraft worden, de karwats erover en de uitke-
ring gehalveerd. En het is echt nergens voor nodig.’

Werk en onderwijs
Werk verandert steeds sneller. Om de
kansen op werk in de toekomst te be-
houden en te vergroten is het daarom
belangrijk om te blijven investeren in
kennis en vakmanschap. Scholing tij-
dens de loopbaan moet volstrekt nor-
maal worden, zodat de kennis van
werknemers op peil blijft en doorstro-
ming naar nieuw werk mogelijk
wordt. Deze scholing op het werk
moet ertoe leiden dat mensen ten-
minste hun kennis en kunde op het
niveau weten te houden van de eisen
die aan nieuwe werknemers worden
gesteld. Dit is niet alleen de verant-
woordelijkheid van de werknemer,
maar ook van de werkgever.  De PvdA
wil dat iedereen een individuele leer-
rekening krijgt, waarmee onderwijs
betaald kan worden. Leeftijd mag bij
het volgen van onderwijs geen rol
spelen.

Hoger onderwijs en
wetenschappelijk
onderzoek
Nederland investeert weinig in het
hoger onderwijs en in het weten-
schappelijk onderzoek. Zeker in ver-
gelijking met andere landen. Daarom
wil de PvdA fors investeren in het we-
tenschappelijk onderzoek. Tegelijker-
tijd moet het bureaucratische onder-
wijsmanagement op hbo-instellingen
en universiteiten flink worden afge-
slankt. Het moet weer aantrekkelijk
worden om (top-) onderzoeker of do-
cent te worden op de universiteit. 
Bij de PvdA staat de student centraal.
Studenten, wetenschappers en in-
stellingen moeten de ruimte krijgen
om uit te blinken. De PvdA wil geen
eenheidsworst in het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. Stu-
denten moeten wat te kiezen hebben.
Universiteiten en HBO-instellingen
krijgen meer ruimte om maatwerk te
leveren en te investeren in kwaliteit
en verscheidenheid. Met behoud van
de eigen identiteit gaan universitei-
ten en hbo-instellingen ook beter sa-
menwerken. Dit komt de doorstroom
van studenten ten goede. 
Studenten moeten er van op aan kun-
nen dat zij waar voor hun geld krij-
gen. Er komt een onafhankelijke om-
budsman waar studenten met klach-

ten over de kwaliteit en organisatie
van het onderwijs terecht kunnen.
Mede dankzij de PvdA is het huidige
systeem van studiefinanciering ver-
beterd. Studieleningen worden nu
meer naar draagkracht terugbetaald,
de leenmogelijkheden zijn verruimd
en het terugbetalingstarief is ver-
laagd. De PvdA wil de leenmogelijk-
heden nog verder verruimen, zodat
studenten ook kunnen lenen voor
een studie in het buitenland of voor
private opleidingen, die door de over-
heid erkend zijn. Studeren in Cam-
bridge of China kan een waardevolle
bijdrage leveren aan de studie.

Vrijwilligerswerk 
en maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
Niet alleen de overheid werkt aan het
algemeen belang. Veel bedrijven zijn
maatschappelijk verantwoordelijke
ondernemingen, waar mensen wer-
ken die een betere samenleving voor
ogen staat. Ook vrijwilligerswerk is
onontbeerlijk voor de samenhang in
onze maatschappij. En er wordt
enorm veel vrijwilligerswerk gedaan.
De PvdA wil het mes zetten in betut-
telende regels die het plezier uit vrij-
willigerswerk halen. Gemeenten en
koepelorganisaties gaan vrijwilligers-
werk actiever ondersteunen, door bij-
voorbeeld cursussen, professionele
ondersteuning en andere begeleiding
aan te bieden. Ook kan de overheid
initiatieven van bedrijven op het ge-
bied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen ondersteunen.

De oud-voorzitter van de FNV is nu directeur van Humanitas. Hij maakte deel uit van de commissie van Nieuwenhoven, die de
lijst van kandidaten opstelde voor de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Een meer ontspannen samenleving is wenselijk en mogelijk’ 

Lodewijk de Waal over kwaliteit van leven

‘De angst voor verlies van
werkgelegenheid is niet op
feiten gebaseerd’
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Verkiezingscongres
U bent van harte welkom op het PvdA-verkie-
zingscongres in de Van Nelle Ontwerpfabriek,
Van Nelleweg 1 in Rotterdam. Een spannend
congres in een prachtig gebouw: de discussie
over ons verkiezingsprogramma, de vaststel-
ling van de kandidatenlijst en de speech van
Wouter Bos. Zaterdagmiddag 30 september
vanaf 13.00 uur wordt het conceptverkiezings-
programma besproken en besloten.
Aansluitend kunt u in de wandelgangen –
onder het genot van een hapje en drankje –
kennismaken met kandidaat-Kamerleden,
bekende en onbekende partijgenoten.
Zaterdagavond is het weer partytime. Kom en
swing mee!
Op zondag 1 oktober vanaf 13.00 uur wordt de
conceptkandidatenlijst vastgesteld. Dat is het
moment waarop je de spanning door het con-
gres voelt zinderen: wie komt op welke plek?
Aan het eind van de middag spreekt Wouter
Bos, de nummer 1 van de lijst, het congres toe.
Gedurende het congres is er in de wandelgan-
gen de informatie- en ontmoetingsmarkt. Met
maatschappelijke organisaties, de PvdA-win-
kel, de DOE MEE-campagne, op de koffie met
kandidaat-Kamerleden, het Multi Etnisch
Vrouwennetwerk, de VIP-vrouwen, speeddaten
met jonge gemeenteraadsleden, et cetera.
Om naar het congres te komen MOET u zich
aanmelden. Dat kan via www.pvda.nl, u kunt
dan aangeven op welke dag(en) u wilt komen
en of u (op eigen kosten) mee wilt eten op
zaterdag 30 september. Als u geen internet
heeft kunt u tijdens kantooruren bellen met
020-5512155.
Congresafgevaardigden moeten zich apart aan-
melden en ontvangen hierover nog informatie.

PvdA-parade
Voor iedereen die mee wil doen met Wouter Bos 
Bij deze verkiezingen komt het erop aan: krij-
gen we een ander en socialer kabinet? Welke
politieke partij wordt de grootste? Krijgen we
een nieuwe  premier? Iedere stem telt.
Daarom voeren we met z’n allen campagne en
roepen we alle leden en belangstellenden op
om mee te doen. Iedereen kan als vrijwilliger
een steentje bijdragen: of het nu folders uitde-
len is op de Meer Rood op Straat-dagen, can-
vassen in PvdA-wijken, op campagne met
kandidaat-Kamerleden, laatste-dag-kaarten
uitdelen in je eigen straat, meedoen in een
belteam of foto’s maken voor de website. 
Als aftrap voor de grote DOE MEE-campagne
nodigen het partijbestuur en Wouter Bos alle
vrijwilligers uit voor de PvdA-parade op zater-
dag 21 oktober in de Convention Factory in
Amsterdam. In deze voormalige
Storkfabrieken ben je vanaf 14.00 uur van har-
te welkom. Er is van alles te doen: onder meer
debatteren met politici en BN’ers, speeddaten
met politici, filmpje kijken, naar het schrijvers-
café, koken met…, je fiets laten pimpen, op de
foto met…, of je eigen T-shirt ontwerpen.
Maar je kunt ook genieten van de muziek, de
film, het voorlezen of het lekkere eten. Voor
campagneteams organiseren we de campag-
ne-zeskamp. Het winnende team wordt uitge-
roepen tot de beste campagneafdeling van
2006. 
In de middag is er een optreden van Wouter
Bos en ’s avonds is er natuurlijk feest. 

Doe je mee? Kom en neem je vrienden en
familie mee! Meld je dan aan via de telefoni-
sche reserveerlijn van de PvdA: telefoon 020-

5512295.Voor aanmelding heb je het nummer
van deze bijeenkomst nodig:  Houd ook je
relatienummer bij de hand en postcode zoals
vermeld op het etiket van de krant. Als je geen
relatienummer hebt, word je (tijdens kantoor-
uren) doorverbonden met een medewerker
van de PvdA bij wie je je kunt aanmelden.
Iedereen is van harte welkom. Voor meer
informatie zie ook www.pvda.nl

PvdA-zeskamp
Doe op 21 oktober mee aan de campagnezes-
kamp. In deze zeskamp strijden afdelingen om
de titel PvdA-campagneafdeling 2006.
Onderdelen zijn onder meer posters plakken en
canvassen, maar natuurlijk wordt ook je over-
tuigingskracht en creativiteit getoetst.
Inschrijven kan tot 1 oktober bij Hannet
Johannes, jjohannes@pvda.nl. De teams
mogen maximaal uit 8 personen bestaan.

DOE MEE-campagne
Deze verkiezingen worden een nek-aan-nek
race. Dat betekent dat iedere stem telt. Daarom
voeren we  met z’n allen campagne. Iedereen
kan mee doen. Of het nu flyeren is op straat,
canvassen of de laatste dagfolders in je eigen
straat bezorgen. Doe mee en meld je aan: doe-
mee@pvda.nl. Je wordt dan snel gebeld door
een vrijwilliger van het landelijk belteam of de
vrijwilligerscoördinator (ook een vrijwilliger) in
je regio. 

Voor de hele campagne-agenda inclusief media-
optredens van Wouter Bos en anderen zie
www.pvda.nl.

Mijn PvdA!
Met het verschijnen van het verkiezings-
programma valt er ook voor mij een last
van mijn schouders. Want: ja, dit is mijn
PvdA, dit is de PvdA waar we de afgelo-
pen jaren met elkaar aan gewerkt heb-
ben, dit is de PvdA die het land wat te bie-
den heeft! 
De boodschap die de PvdA met dit pro-
gramma afgeeft, is dat we genoeg heb-

ben van bezuinigen op zorg en sociale zekerheid en dat er een eind
moet komen aan het vergroten van de verschillen tussen rijk en arm. En
dus kiezen we voor investeren in de toekomst, investeren in kwaliteit
van leven en investeren in solidariteit.
Nu zijn dat woorden die door bijna elke partij gebruikt worden. Het gro-
te verschil is dat wij het ook doen. Geen bezuinigingen op zorg of socia-
le zekerheid. Grote bedragen naar kinderen, het onderwijs, eerlijk delen
en werkgelegenheid. Precies wat Nederland nu nodig heeft. Precies wat
de PvdA te bieden heeft.

Paul Depla en zijn mensen hebben in hun programma ook duidelijk ge-
maakt dat we het niet alleen af kunnen. We staan voor een bindend lei-
derschap, we willen niemand afdanken of uitsluiten, we hebben ieder-
een nodig. Dat is een ambitie die veel verder gaat dan dat we mensen
aan het werk willen houden of de verhoudingen tussen autochtoon en
allochtoon willen verbeteren. Het gaat ook over hoe we politiek willen
bedrijven. Vanuit het besef dat we niet alles vanuit Den Haag kunnen en
willen regelen, dat we bondgenoten zoeken, dat we draagvlak belangrijk
vinden.
Dit verkiezingsprogramma is een uitgestoken hand naar iedereen die
vindt dat het beter kan in Nederland en daar met ons aan mee wil wer-
ken. Laten we allemaal de komende drie maanden steeds weer die han-
den uitsteken en bondgenoten zoeken. We hebben een verhaal voor Ne-
derland, het moet anders, het kan beter, we willen aan de slag. Mijn
Pvda, uw PvdA, ons Nederland! 

Wouter Bos, fractievoorzitter
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PVDA-campagne agenda

‘EÉN EUROPEES VLUCHTELINGENBELEID’

‘Het lijkt mij verstandig om een Europees vluchte-
lingenbeleid uit te voeren. We moeten duidelijke
richtlijnen bieden en telkens terugkerende economi-
sche vluchtelingen vermijden. Je hoort zoveel verha-
len van vluchtelingen die van het ene naar het ande-
re land gaan, economische, maar ook ‘gewone’
vluchtelingen. Als er één Europees vluchtelingenbe-
leid gevoerd wordt, dan is het beleid duidelijker en
makkelijker uit te voeren. Bovendien is de vluchte-
lingenstroom dan beter te verdelen. De oppervlakte
van Nederland is natuurlijk beperkt en kleiner dan
die van Duitsland bijvoorbeeld. Door één Europees
beleid ontstaat er een gelijkmatige verdeling, en de

nieuwe Europese lidstaten kunnen zo direct een
steentje bijdragen. Een andere vervelende bijkom-
stigheid van het huidige beleid is dat er nu bijvoor-
beeld minder buitenlandse studenten hier studeren
omdat een visum zo moeilijk te krijgen is. Met een
algemeen Europees beleid wordt de druk er een
beetje afgehaald. Maar het belangrijkste is natuurlijk
dat door één Europees beleid het makkelijker wordt
om de echte vluchtelingen, die het verdienen om
veilig te wonen, bij te staan.’ 

IDEE 5:
Chiara de Haan (28) woont
in Harlingen en is student
Bestuurskunde en
Overheidsmanagement,
moeder en kandidaat voor
de Provinciale Staten:

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?
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