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inhoud

Europadag
Als het goed is valt dit nummer van Rood op
9 mei bij u op de mat. Een bijzondere dag, 
9 mei. Niet zo bijzonder als Koninginnedag
wellicht, of 1 mei, of 4 en 5 mei, maar toch. 
9 mei is Europadag. Op 9 mei 1950 las de
Franse minister van buitenlandse zaken
Robert Schuman een verklaring voor, waar-
mee de basis werd gelegd voor de vorming
van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (EGKS), de voorloper van de
Europese Unie. 
‘Door de gezamenlijke productie van de oor-
logsindustrieën onder gezag te plaatsen van
een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissin-
gen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en
de andere landen die zich aansluiten, legt dit
voorstel de eerste concrete fundamenten
voor een Europese federatie, die onontbeer-
lijk is voor het handhaven van de vrede,’
aldus Schuman in zijn verklaring. De gedach-
te achter de verklaring was simpel: door de
twee grote Europese mogendheden (en voor-
malige aartsvijanden) Duitsland en Frankrijk
in economisch opzicht afhankelijk van elkaar
te maken, zou de voedingsbodem voor een
toekomstige oorlog worden weggenomen. 

In die oorspronkelijke opzet zijn de Europese
landen wonderwel geslaagd. De EGKS, die in
1952 begon met zes landen - Duitsland,
Frankrijk, Italië en de Benelux-landen) groei-
de uit tot de Europese Unie - een hecht
samenwerkingsverband van 25 lidstaten.
De laatste vijftien jaar verloopt het proces
van Europese samenwerking echter steeds
moeizamer. Aanvankelijk beperkte de euro-
scepsis zich tot landen als Denemarken en
het Verenigd Koninkrijk. Sinds vorig jaar
behoren ook Nederland en Frankrijk tot de
landen waar een meerderheid van de bevol-
king zich bezorgd toont over Europa. De
Europese grondwet had de kroon moeten
worden op het integratieproces, maar werd
door bijna tweederde van de Nederlanders
naar de prullenbak verwezen.
Betekent dit dat in Nederland geen draagvlak
meer bestaat voor Europese samenwerking?
Nee. Maar de wijze waarop die samenwer-
king gestalte krijgt is wel dringend aan her-
ziening toe. Vorig najaar verscheen de PvdA-
discussienota "Europa: vertrouwen herwin-
nen". Daarin wordt gepleit voor een 'eurokri-
tische' houding van de PvdA. Op 12 mei

organiseren het PvdA Kenniscentrum en de
WBS daar een debat over, dat ook dient ter
voorbereiding op het nieuwe verkiezingspro-
gramma. 
'Eurokritisch' betekent eigenlijk niet meer
dan: 'je gezond verstand gebruiken'.
Wanneer levert Europees handelen meer-
waarde op? Om die vraag moet het gaan. 
En dan gaat het niet alleen om de centen,
maar ook om de nauwelijks in cijfers uit te
drukken waarde van ruim zestig jaar vrede,
stabiliteit en welvaart. 

Michiel van Hulten, partijvoorzitter

Het is een beetje vroeg, maar het verkiezingsvirus grijpt al om zich

heen. De programmacommissie loopt zich warm, de kandidaatstel-

lingscommissie voor de fracties van de Eerste en Tweede Kamer

roept mensen op om zich toch vooral te kandideren (zie pagina 11),

en op de burelen van het partijbureau zijn de concept campagne-

plannen ingeleverd en is het schuiven met bureaus en stoelen

begonnen. 

Paul Depla, wethouder van het ‘linkse bolwerk’ Nijmegen en voorzit-

ter van de verkiezingsprogrammacommissie, vertelt hoe het verkie-

zingsprogramma tot stand gaat komen en hoe de ideeën van leden

verzameld en gebruikt zullen worden. Leidraad voor het programma

wordt hoe dan ook: een alternatief voor Balkenende. Een goed alter-

natief. En dat het kan, daar bestaat binnen de PvdA geen enkele twij-

fel over. 

Daarom ook in dit nummer vier leden van de commissie en hun

opvattingen over sociaal-democratie.

De redactie, rood@pvda.nl

Verkiezingskoorts

Inhoud

De Rode Loper wordt uitgerold voor PvdA’ers die normaal gesproken achter
de schermen werken. Meestal willen ze dat ook graag. Voor een portret in
Rood wordt deze keer een uitzondering gemaakt door Gregor Niessen,
trainer voor onder andere de Alfred Mozer Stichting.

Gregor Niessen( 51) 

Niets
mooiers
dan de
Balkan

Als trainer en verkiezingswaarnemer
reist hij door alle voormalige Oost-
bloklanden. De West-Balkanlanden
vindt hij het meest boeiend, vanwege
de mensen, het werk, de complexe
politieke situatie, de vriendschappen,
en de adembenemende bergland-
schappen. Gregor Niessen( 51) houdt
van de temperamentvolle Balkan-
mentaliteit. ‘Mijn hart ligt in
Zuidoost-Europa.’

‘Ik begon 27 jaar geleden als dienstweigeraar
bij de Evert Vermeer Stichting, vervolgens
werd ik assistent voor de toenmalige interna-
tionaal secretaris Maarten van Traa, wat ik
nog altijd als een zeer dierbare tijd
beschouw, en daarna werd ik coördinator bij
de Anne Vondeling Stichting. Toen ik in 1992
stopte met werken bij de partij, bleef ik nog
wel betrokken bij campagnes en congressen. 
De PvdA heeft een enorme ontwikkeling
doorgemaakt: van een bestuurderspartij
naar een partij die luistert en praat met
iedereen. In de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen hebben we met de PvdA
in Amsterdam Oud-West wekelijks op de
markt gestaan, en leuke acties georgani-
seerd: van verkeersveilige fietsroutes voor
schoolgaande kinderen, het creëren van sta-
geplaatsen voor een vmbo-school tot het
vinden van een onderdak voor de mus.
Voor verschillende internationale organisa-
ties ben ik betrokken geweest bij verkiezings-
waarneming. Voor de Alfred Mozer Stichting
geef ik trainingen in Zuidoost-Europa. De
deelnemers willen altijd weten hoe het nou
zit met het homohuwelijk, het softdrugsbe-
leid, euthanasie enzovoorts. Nederland staat
nog steeds als tolerant bekend, maar men
weet wel dat er veranderingen hebben
plaatsgevonden. 
Ik werk als freelancer voor Pax Christi en ik
licht hun Balkan-portefeuille door.
Interessant om vanuit het ideeëngoed van
een religieuze organisatie naar de inrichting
van een samenleving te kijken.
Ik ben trouwens vóór toetreding van de
Balkan-landen tot de EU. Inwoners van
Albanië en Servië kunnen niet naar het bui-
tenland, dat kun je je als Europeaan toch
nauwelijks voorstellen? Men voelt zich geï-
soleerd; de mensen leven in een ‘zwart gat’.
Alleen dat is al een reden om te zeggen:
gooi die tent open! Betrek die landen erbij!’
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Tekst Jeroen Beekmans 
Foto Tessa Posthuma de Boer
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U Kijk voor meer info op www.pvda.nl > forum

Heeft u Rood iets te melden?
Stuur uw brief naar: Partij van de Arbeid, Redactie Rood, postbus 1310,

1000 BH Amsterdam of mail naar: rood@pvda.nl. 

(De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.)

‘Als statenlid van Gelderland en woordvoerder landelijk gebied ben ik
samen met een aantal PvdA-Tweede Kamerleden het landelijk gebied van
Gelderland ingetrokken. Met als resultaat een prachtig boekje van de
Tweede Kamerfractie: Mensenwerk in het landelijk gebied. Ik deel het
boekje regelmatig uit aan mensen in het landelijk gebied. Dat de PvdA
een realistische kijk heeft op het platteland, wordt nog als vrij nieuw erva-
ren. Ik pleit er dus ook voor dit duidelijk zichtbaar terug te laten komen in
het verkiezingsprogramma. Daarin zou nog wel meer aandacht besteed
moeten worden aan de (nieuwe) rol van boeren in het landelijk gebied.’ 

Corina van der Valk (38) is historica en politica en woont
in Vaassen

Aandacht voor landelijk gebied

Tekst Jessica Sturz Foto’s De Beeldredaktie

‘Wat absoluut in het verkiezingsprogramma moet komen te staan,
is een ruimhartig generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoe-
kers. Velen wachten al jarenlang in Nederland. En zodra de econo-
mie weer aantrekt zijn deze arbeidskrachten hard nodig. Bij een
generaal pardon zijn de achterstanden bij de IND in één keer inge-
lopen. En de IND kan zich dan gaan richten op twee loketten voor
immigratie, één voor arbeids-(im)migratie en één voor asiel.’

Generaal pardon voor
uitgeprocedeerde asielzoekers

Gerard Slotema (39) is beleidsadviseur en woont in Zwijndrecht

In het PvdA-forum drie opmerkelijke meningen van PvdA-leden over een actueel en relevant onderwerp.
Volgend jaar mei zijn de verkiezingen voor een nieuw parlement en binnen de PvdA wordt al volop nagedacht
over de inhoud van het toekomstige verkiezingsprogramma. Deze keer dus geen stelling, maar een vraag:
Wat moet er volgens u beslist in het verkiezingsprogramma van de PvdA opgenomen worden? En waarom?

‘Aangezien globalisering en handelsliberalisering steeds promi-
nenter worden in de wereld, moeten we als sociaal en sterk
Nederland ons laten horen bij de internationale organisaties die
dit proces leiden. We moeten meer druk gaan uitoefenen op het
IMF, de Wereldbank en de WTO om ervoor te zorgen dat deze
organisaties democratischer worden. Zo ontstaat er meer interac-
tie met ontwikkelingsgebieden en krijgt de westerse wereld min-
der de kans voorwaarden te stellen die alleen in het voordeel van
het westen zijn.’

Marinka Mulder (16) is scholier en woont in Culemborg

Internationale solidariteit

brieven
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PvdA forum
Steun India?
De fractievoorzitters van de grote partijen zijn
onlangs op excursie geweest naar India. Na
terugkeer heeft Wouter Bos negatief gereageerd
op de suggestie om de ontwikkelingshulp met
India te hervatten. Hij noemde het land corrupt
als de neten. Zijn argumentatie hierachter is dat
de overheid kritisch moet zijn met het besteden
van het geld van de belastingbetaler. Velen von-
den dat Bos zich als toekomstig premier niet op
deze manier kon uitlaten.
India heeft de Nederlandse ontwikkelingshulp
een aantal jaren geleden al opgezegd. Ik voelde
me hierdoor zeer trots. Het land waar mijn roots
liggen, kon het zich permitteren om de ontwikke-
lingshulp van Nederland te beëindigen. De pri-
maire reden hiervan is dat Nederland haar nor-
men en waarden aan de ontvanger wil opleggen,
en dat kan niet. Nu het CDA de ontwikkelings-
hulp wil hervatten hoop ik dat India deze hulp
wederom zal weigeren. Maxime Verhagen wil
India opnieuw joods-christelijke normen en
waarden opleggen en meeprofiteren van het
Indiase succes. Ik heb dan ook niet de illusie dat
het uit menslievendheid voortkomt. India is hele-
maal niet gebaat bij ontwikkelingshulp. Wat dat
betreft wil ik mij aansluiten bij Wouter Bos,
omdat veel van het geld zal worden verdeeld aan
corrupte overheden.
Ontwikkelingshulp zal niet bijdragen aan de
oplossing van de armoede. Als Nederland de
samenwerking en betrekkingen met India wil ver-
beteren en vervolgens wil profiteren van de voor-

Cartoon Floris Oudshoorn

uitgang van dit continent, zullen andere instru-
menten moeten worden ingezet. Nederland kan
kennis uitwisselen met India op het gebied van
landbouw, samenwerkingsverbanden met univer-
siteiten opzetten, zich sterk maken voor het
afschaffen van landbouwsubsidies, een milder
WTO-beleid ten aanzien van India voorstaan, en
vrij verkeer van hooggeschoold personeel tussen
beide landen mogelijk maken. Er zijn vele moge-
lijkheden om India te helpen zonder ontwikke-
lingshulp.
Deze mogelijkheden zijn voor Nederland waar-
schijnlijk een stap te ver. Alleen al het afschaffen
van landbouwsubsidies is een zeer delicate kwes-
tie in Europa. Europa en de VS moeten beseffen
dat India, China en Brazilië gelijkwaardige landen
zijn en dan ook als zodanig behandeld moeten
worden. Wouter Bos heeft dus gelijk als hij geen
ontwikkelingsgeld wil verstrekken aan India. Niet
vanwege de corruptie, maar we kunnen elkaar
veel beter helpen op andere, gelijkwaardige
manieren.

Avindre Ramnath

Voedselbanken
Hierbij wil ik reageren op de oproep in het blad
Rood om ook mijn mening op bepaalde politieke
situaties te geven.

Allereerst ben ik blij met de uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen, het is een mooie
opsteker voor mijn socialistisch hart. Nu is het
natuurlijk wel zaak om deze winst vast te houden
voor de kamerverkiezingen van 2007.
De algemene tendens is dat er wat aan de verloe-
dering in de maatschappij gedaan moet worden.
Dat er veel van voedselbanken gebruik gemaakt
moet worden is onaanvaardbaar in ons land. Het
verwijt dat dit wel vaak mensen zijn die te duur
en te veel hebben geleend kan best waar zijn,
maar zorg dan dat die verantwoordelijkheid ligt
bij diegene die de lening heeft verstrekt. Naar
mijn weten is iedereen die een achterstand in
betaling heeft, geregistreerd in Tiel. Elke krediet-
verstrekker moet zich er dus van vergewissen dat
de klant kredietwaardig is. Wanneer er dus een
krediet verstrekt wordt aan niet kredietwaardigen
dan is dat de verantwoording van de kredietver-
strekker en geeft dat hem dus geen recht op
terugvordering. Op deze manier komen de kre-
dietverstrekkers in de problemen en niet de min-
der daadkrachtigen. 
Verder wil ik nog een aanbeveling doen wat
betreft de propaganda voor een betere spreiding
van lasten en lusten. In de afgelopen periode is
er steeds bezuinigd waarbij de laagste en de
midden inkomens het zwaarst zijn getroffen. Er
zullen wel weer eens nieuwe bezuinigingen moe-
ten komen en dat is ook voor een regering met
de PvdA niet gemakkelijk. Maar het moet dan
duidelijk zijn dat het eerlijk wordt verdeeld, en er
moet nagerekend worden wat de resultaten van
de bezuinigingen zijn. Het moet voor de kiezer
duidelijk zijn dat het eerlijk gebeurt. 
Ter verduidelijking wil ik mij nog wel even voor-
stellen: Ik ben Pieter Jan Doornbos en ik ben
geboren op 30 oktober 1932. In de loop van mijn
leven heb ik dus al tijden meegemaakt waar de
omstandigheden niet zo gunstig waren. Bij het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was ik
acht jaar. Die acht jaar was voor een klein boertje
in Drenthe armoede, maar als kind merk je dat
niet zo. In de vijf jaar van de bezetting was er
niets voor niemand. In de daaropvolgende perio-
des is het steeds luxer en beter geworden, tot de
laatste jaren. Nu lijkt het er steeds meer op dat
de (gewone) mens weer terug in zijn hok moet,
en dat er een elite opstaat die de dienst uit-
maakt. Er zal dus een voorzichtige maar ook
krachtige oppositie tegen de elite moeten zijn.

P.J. Doornbos
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‘Een fatsoenlijk
bestaan, daar
gaat het om’

H
oe zet je zo’n grote club hoogvliegers op
een productieve manier aan het werk?
‘Een kwestie van goed organiseren en iedereen
aan het werk houden. Voor de inhoud hebben ze
me niet gevraagd. We moeten een inhoudelijke

dubbelslag maken: het programma bestaat uit een amendeer-
baar en een niet amendeerbaar deel. Daarbij komt nog een bijla-
ge, een zogeheten 1000-ideeënboek. Het amendeerbare deel
moet snel gemaakt worden en onder meer recht doen aan de
inhoudelijke rapporten die de partij de afgelopen drie jaar heeft
voortgebracht, het beginselprogramma en onze ervaringen met
oppositie voeren van de afgelopen drie jaar. Daarnaast moeten
we krachten in de samenleving opsporen en ze een rol in het
programma laten spelen.’
En hoe krijgen de PvdA-beginselen een plek in het
verkiezingsprogramma? 
‘In feite houden we vast aan het begrip “fatsoenlijk bestaan”.
Dat  is ons antwoord op het “eigen verantwoordelijkheidsden-
ken” van het kabinet. Want dat laat mensen aan hun lot over en
suggereert dat mensen het aan zichzelf te wijten hebben als ze
in de problemen zitten. Als PvdA moeten we staan voor een fat-
soenlijk bestaan voor iedereen. Een vorm van solidariteit. Maar
dan op een eigentijdse manier ingevuld. Dat betekent dat we
mensen wel zekerheid moeten bieden, maar af moeten van het
pamperen van de wieg tot het graf.’ 
Staat dat niet allemaal in het rapport van Han Noten:
‘De wet van de wederkerigheid’?
‘Dat is een sociaal-economisch rapport. Ik bedoel ook zekerheid

pakt worden. En over oplossingsmogelijkheden gaat onder meer
het verkiezingsprogramma.’
Welke thema’s krijgen hoe dan ook een belangrijke
plek in het programma?
‘De problematiek in de steden, de positie van Nederland in Europa,
werkgelegenheid en sociale zekerheid. Voor die thema’s is het cru-
ciaal dat we, na drie jaar oppositie, laten zien dat we een antwoord
op Balkenende II hebben geformuleerd.’
En hoe komen de goede ideeën, ‘best practices’ van de afgelopen
jaren en de overtuigingen van mensen in de partij tot hun recht?
‘We willen de eerste versie openbaar bespreken tijdens een aantal
door de partij georganiseerde sessies. De programmacommissie
bestaat uit zestien specialisten. Het is mijn idee om ze allemaal
een paragraaf of hoofdstuk te laten schrijven. Het is goed om ieder-
een op z’n eigen specialiteit in te zetten. De commissieleden moe-
ten met elkaar een soort los-vast relatie gaan ontwikkelen en vooral
hun eigen netwerk en expertise inzetten om tot de juiste inbreng
voor het programma te komen.
Verder denken we nu na over de inzet van pvda.nl, omdat internet
een goede manier is om mensen van buiten bij het programma te
betrekken. De forumdiscussies werken goed, we bouwen waar-
schijnlijk op dat concept verder om zo veel mogelijk mensen een
platform te bieden. Overigens, in Nijmegen hebben we betrokken-
heid en inspraak georganiseerd door een programmamarkt te orga-
niseren. Compleet met kraampjes op onderwerp, met de mogelijk-
heid om oplossingen voor dilemma’s en problemen aan te dragen.
En daar gaat het om, de teksten die we maken, moeten de maat-
schappelijke dilemma’s bevatten. En we gaan niet op zoek naar één

Paul Depla, in het dagelijks leven wethouder te Nijmegen, is voorzitter van de commissie

verkiezingsprogramma 2007-2011. Hij geeft leiding aan zestien hooggekwalificeerde en

betrokken PvdA-leden die een alternatief moeten schetsen voor twee perioden Balkenende.

Rood sprak met hem over de werkwijze van de commissie en Nijmegen als inspiratiebron. 

Tekst Tessel Schouten en Jessica Sturz   Foto’s Tessa Posthuma de Boer en Mark van den Brinkinterview

Paul Depla, wethouder Nijmegen, voorzitter
Hans Spekman, oud-wethouder Utrecht,
vice-voorzitter
Ahmed Aboutaleb, wethouder Amsterdam
Yvo Buruma, hoogleraar strafrecht KUN
Wim Derksen, directeur Ruimtelijk Planbureau
Monika Sie Dhian Ho, stafmedewerker WRR en -
voorzitter Zuid-Noord Commissie PvdA
Arnold Jonk, lid partijbestuur (portefeuille
ideeënontwikkeling)
Louise Gunning-Schepers, voorzitter Raad van Bestuur
AMC/UVA
Marleen Haage, beleidsmedewerker politie Utrecht
Marjan Minnesma, directeur Dutch Research Institute
for Transitions, EUR
Trude Maas, Eerste Kamerlid, president Hay Vision
Society
May-May Meijer, universitair docent filantropie VU,
lid Politiek Forum
Michiel Mulder, vastgoedeconoom gemeente
Zoetermeer, bestuurslid Alternatief voor Vakbond
Ronald Plasterk, hoogleraar moleculaire biologie,
columnist
Steve Stevaert, gouverneur van Belgisch Limburg,
oud-leider SP.A
Hedwig Verhoeven, directeur Munttheater Weert
Matthijs Visser, mededingingseconoom RBB Economics

Wie schrijft er mee
aan het programma?

De commissie wil zo veel mogelijk mensen betrekken
en zo veel mogelijk ideeën en commentaar verzame-
len. Data en locaties voor openbare bijeenkomsten
rondom het verkiezingsprogramma worden van te
voren bekendgemaakt via PvdA.nl. Leden worden via
e-mail op de hoogte gebracht van bijeenkomsten in
hun eigen regio. 
In mei en juni 2006 vindt een reeks openbare bijeen-
komsten (hearings) plaats over de grote thema’s van
het programma, waar leden en deskundigen met, en
in aanwezigheid van de commissie het debat aangaan.
Parallel hieraan wordt praktijkonderzoek verricht, en
worden er detectiveprojecten en huiskamergesprekken
georganiseerd die de commissie voeden en inspireren. 
In september wordt een groot openbaar debat georga-
niseerd over de uitgangspunten van het verkiezings-
programma. Het Kennisfestival zal ook in het teken
van het verkiezingsprogramma staan: aan de hand
van een beschouwend stuk, enkele stellingen en
dilemma’s worden ideeën getoetst aan en door de
praktijk. 
In november wordt het stuk besproken in het partij-
bestuur, waarna het congres het programma begin
2007 vaststelt.

Hoe gaat de
commissie te werk?

over het onderwijs en over Europa. Het referendum over Europa
kon ons niet vertellen wat we zouden krijgen als Nederlandse
samenleving. Alleen wat we weggaven. Daarom moeten we het
Europese dilemma schetsen. Er heerste een soort “hang naar
de menselijke maat”. Daar moeten we op ingaan. Zonder
bekrompen te worden is dat wel het uitgangspunt voor het
schrijven van een programma. We hebben ervoor te zorgen dat
mensen de veranderende samenleving kunnen bijbenen.’
Geef eens een voorbeeld van een menselijke maat - behoefte?
‘Het verenigingsleven! Alle markt- en trendonderzoek laat zien
dat verenigingen op hun retour zijn, en het is normaal dat
bestuurders zich naar dat soort trends voegen. Maar ik ga daar
niet mee akkoord. Het verenigingsleven is aan verandering toe,
maar ik zie er niets in om sportclubs dood te laten bloeden.
Want als je vraagt waar mensen hun kinderen het liefst willen
laten sporten, dan geeft bijna iedereen de voorkeur aan een
club. En als gemeentebestuur kun je dan beter zorgen dat de
voorwaarden voor het goed laten draaien van sportclubs in orde
zijn. Dus: zorg voor gesubsidieerde krachten, voor gekwalifi-
ceerde trainers waar mensen hun kinderen graag achterlaten,
voor goede douches et cetera. 
Het is niet waar dat de waarde van verenigingen afneemt. En
dat geldt ook voor het huurbeleid. Zo’n rapport van een advies-
orgaan voor de huizenmarkt, de Raad voor Economische aange-
legenheden, waarin staat dat de huren verder moeten stijgen
omdat de huursector achterblijft bij de markt! Ik weet ook wel
dat de markt veranderd is, maar de huren nog meer laten stij-
gen is daarvoor geen oplossing. Dat moet heel anders aange-
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PAUL PRIVÉ

Ontroerd door: als mensen uit het
niets en uit hun hart hun waardering
kunnen uiten
Trots op: mooie redding van zoon
Max als keeper van de f-jes
Beste vriend: Martijn Donders
Leermeester: Felix Rottenberg en Jos
de Beus
Drijfveer: zorgen dat alle mensen
mee kunnen doen en dat mensen
een beetje plezier in hun leven heb-
ben
Hekel aan: mensen die niet een klein
beetje willen inschikken voor buiten-
staanders en aan Bayern München
Boos over: gemak waarmee creatieve

oplossingen worden gefrustreerd
door bestuurders die zich achter
starre regels verschuilen
Mooiste moment: PSV pakt Uefa-cup
in 1978 tegen Bastia
Schrijver: Wolkers en Karel Glastra
van Loon
Mooiste boek: Bij nader inzien
Favoriete acteur: Theo Maassen in de
film Minoes
Favoriete actrice: Carice van Houten
in de film Minoes
Mooiste film: In the name of the
father
Beste televisieprogramma: Oud Geld
Slechtste televisieprogramma:
Temptation island.
Vakantie: hoog in de bergen tussen
sneeuwtoppen
Thuis: is even geen politiek
Internet: prachtige uitvinding om
direct contact te houden met kiezers 
Mooiste stad: Rome
Belangrijkste PvdA-er: Jan Schaefer
en Ien Dales
Politieke held: Nelson Mandela en
Bono
Mooiste plek in Nederland: Zuid-
Limburg
Mooiste reis: trektocht door Noord-
Spanje en Portugal na afstuderen.
Als PvdA niet bestond stemde ik: SP

enkele oplossing per probleem. Er zijn immers meer wegen
die naar Rome leiden. De route laten we vrij. De vragen die
we in de openbare debatten gaan voorleggen zijn, themage-
wijs: Klopt onze analyse van dit probleem? en Waar en hoe
ziet u oplossingen? Mensen accepteren niet meer één oplos-
sing. Ik kan wel zeggen: “Nee meneer, u hebt daar geen ken-
nis van”, maar dat is vaak niet meer waar. Hoe kan ik iemand
uit een bepaalde buurt van Nijmegen, die mij vertelt een
oplossing te weten voor een bepaald verkeersprobleem, zeg-
gen dat hij of zij onkundig is als ik weet dat diezelfde persoon
ambtenaar verkeer en vervoer bij de provincie Gelderland is?
Dat kan helemaal niet! En dát is ook de winst van de sociaal-
democratie; het gestegen opleidings- en kennisniveau. Voor
politici betekent het wel dat ze iets meer relativeringsvermo-
gen moeten kweken. Zo bijzonder zijn ze nou ook weer niet,
blijkt dan maar weer. En ik denk dat dat is wat mensen in
Wouter Bos herkennen. Wouter accepteert het feit dat men-
sen geëmancipeerd zijn geraakt en staat open voor meer dan
één oplossing. En daarmee is hij dus ook niet paternalistisch.’
Over Wouter Bos gesproken, hoe ga je om met zijn
wensen en ideeën voor het programma? 
‘De ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap moet nog
plaatsvinden, maar voor mij is het vanzelfsprekend dat
Wouter zich erin herkent. Hij wordt ook geconsulteerd over
het programma. Dat is ook logisch vind ik. Want wat heb je
nu aan een programma dat haaks staat op de opvattingen en
gedachten van de persoon die door de leden is gekozen als
de frontman van de PvdA. Ik heb daar dus ook geen enkele
moeite mee. Met dat programma moet Wouter immers de
verkiezingen kunnen winnen.’ (De gekozen lijstrekker zal voor
het eerst ook formeel een rol bij het verkiezingsprogramma
krijgen. Naast de gebruikelijke informele consultatie tijdens
het schrijven van het programma zal de gekozen lijsttrekker
na zijn verkiezing in de gelegenheid gesteld worden om op de
vergadering waar de commissie haar conceptprogramma
vaststelt, zijn of haar visie op de eindresultaten aan de com-
missie kenbaar te maken. red.)
Wat hoop je te vinden in de inspraakrondes?  
‘Ik zou willen dat mensen het stuk dat we ter discussie voor-
leggen, al zien als echt verkiezingsprogramma. En ik hoop
dat we de neiging om alles tot in het ultieme aan te passen en
te verbeteren kunnen onderdrukken.
Met al die ideeën, plannen en wensen maken we een 1000-
ideeën verkiezingsboek, waarin eigen oplossingen voor
bestaande problemen gebundeld worden. Zo kan ik me voor-
stellen dat daarin te vinden is hoe bepaalde beroepsbeoefena-
ren – ik denk aan fysiotherapeuten – omgaan met een teveel
aan regelgeving. We willen laten zien hoe het er in werkelijk-
heid aan toe gaat. Veel mensen voelen zich betrokken en kun-
nen een bijdrage leveren aan dit boek. In het verkiezingspro-

Zie voor meer informatie over het ver-
kiezingsprogramma en de commissie, het

rapport van de Commissie Noten, de wet van de
wederkerigheid en het Beginselmanifest van de PvdA:
www.pvda.nl/rood.  

U

gramma formuleert de commissie bepaalde doelen, in het
1000-ideeënboek staan manieren om doelen te verwezenlijken. 
We maken de voortgang ook inzichtelijk. Bijvoorbeeld via de
PvdA-nieuwsbrief. In Nijmegen hebben we mensen op de hoog-
te gehouden van de coalitieonderhandelingen met de digitale
nieuwsbrief Paul’s Post. En tijdens de onderhandelingen zijn er
hearings georganiseerd. Daarin spraken we in het openbaar met
mensen over onderwerpen die onderhandeld werden aan de
coalitietafel. Om onze inbreng zo realistisch mogelijk te maken.
In de nieuwe collegeperiode gaan we buurtspecialisten instel-
len, mensen die ons op de hoogte gaan houden van het reilen
en zeilen in buurten. En ook daar suggesties voor oplossingen
voor lokale problemen verzamelen en met het gemeentebestuur
bespreken. Dat op een grotere schaal, is de werkwijze van de
verkiezingsprogrammacommissie.’ 

‘Politici moeten iets
meer relativerings-
vermogen kweken’

Wat willen vier leden van de programmacommissie met de PvdA?

‘De programmacommissie moet geen
Tweede Kamerfractie willen zijn, waarin
iedereen zijn eigen beleidsterrein verde-
digt. Zo is de samenstelling ook niet. Het
is belangrijk dat er een geloofwaardig alter-
natief wordt ontwikkeld voor het beleid van
de huidige regering, vanuit een andere
visie. Maar over visie moet je niet te veel
praten, dat moet je doen. Mensen zitten
niet te wachten op lange betogen over
visies en de functie van de sociaal-demo-
cratie, maar op concrete plannen.’
De manier waarop de PvdA de verzorgings-
taat kan hervormen, is volgens Plasterk een
van de belangrijkste vragen voor de pro-
grammacommissie. ‘We moeten een alter-
natief bieden met een eerlijk en rechtvaar-
dig stelsel, waarbij tegelijk economische
doelstellingen worden gehaald en er vol-
doende draagvlak wordt gecreëerd. Je kunt
mensen best vragen om een duit in het
zakje te doen, als het maar voor iedereen

draagbaar en eerlijk is. We moeten er
natuurlijk in de commissie uitgebreid over
gaan praten, maar ik denk dat je als PvdA
er altijd op uitkomt dat je een samenhan-
gend pakket moet maken. Dus niet alleen
plannen maken voor het hervormen van
het huurbeleid, maar dan ook kijken naar
de hypotheekrenteaftrek. We moeten reële
punten aandragen, aanwijsbare verbeter-
punten zoals op het gebied van zorg,
woonlasten, verkeer. Punten waarop je over
een tijd kunt zien dat de PvdA echt een ver-
schil maakt.
Je moet van het cynisme af, een nieuw
idealisme zoeken. Mensen moeten zich
realiseren dat de publieke zaak een hoog
doel is. Het verkiezingsprogramma moet
het vertrouwen geven dat er een alternatief
is, maar het is tegelijk een balans, want je
mag niet de verwachting wekken dat een
regering met PvdA de wereld rigoureus
gaat veranderen.’

RONALD PLASTERK (49) is bioloog, onderzoeker en directeur van een
laboratorium, daarnaast is hij columnist voor de Volkskrant en Buitenhof.

HEDWIG VERHOEVEN (35), directeur van het Munttheater in Weert, wil
op het gebied van kunst, cultuur en media haar bijdrage leveren.

‘Stemmers moeten voor de PvdA kiezen
omdat ze inhoudelijk sterke punten zien. Het
verkiezingsprogramma moet helder zijn, de
ideeën uitvoerbaar én de PvdA moet het waar-
maken. 
De kwaliteit van leven is een belangrijk punt
in het verkiezingsprogramma. We moeten
een eersteklas samenleving willen zijn, voor
iedereen. Cultuur is bepalend voor die kwali-
teit van leven. Het is daarom geen geïsoleerd
beleidsterrein, maar een vanzelfsprekend
onderdeel van de verschillende terreinen.
Splits de termen kunst en cultuur. Cultuur is
gebonden aan het maatschappelijk draagvlak.
Kunst kan daarbinnen één van de vormen
zijn.’ De huidige cultuurnota-systematiek is
Verhoeven een doorn in het oog, ook het hui-
dige mediabeleid kan beter. ‘De publieke
omroepen zijn door een gebrekkige samen-
werking niet productief; er gaat te veel geld
verloren. Er is onvoldoende ruimte voor flexi-
biliteit en vernieuwing. De zenders zijn niet

herkenbaar voor de burger en veel creatieve
programma-ideeën sterven te vroeg. Na alle
pogingen is het de overheid en Hilversum
nog steeds niet gelukt om hier verbetering in
te krijgen. Terwijl je het tegendeel mag ver-
wachten als het systeem voor een groot deel
met belastinggeld betaald wordt.
Verhoeven wil niet onnodig het wiel opnieuw
uitvinden. ‘Er leven binnen de partij veel goe-
de ideeën. Dat blijkt uit de diverse e-mails die
ik van leden ontvang, ze zijn een bron van
inspiratie. Daarnaast worden mijn gedachten
ook gevoed door mijn werkpraktijk en de dis-
cussies binnen de sectoren. De huidige syste-
matiek binnen het kunst-, cultuur- én media-
beleid is inflexibel. Kwaliteit en nieuw talent
krijgen zo onvoldoende reële kansen. Daar wil
ik verandering in brengen.’

‘We moeten een nieuw idealisme zoeken’
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Op 16 mei 2007 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de
Tweede Kamer. Op 29 mei 2007 worden de leden van de Eerste Kamer
gekozen. Heeft u belangstelling voor het Kamerlidmaatschap van Eerste
of Tweede Kamer?  U kunt zich vanaf nu kandideren! Alle informatie,
waaronder de profielschets en de werkwijze van de adviescommissie

Kandidaatstelling, is te vinden op www.pvda.nl/kandidaatstelling. Wie
niet beschikt over internet, kan ook contact opnemen met het bestuurs-
secretariaat van het partijbureau, telefoonnummer 020 – 551 22 38. 
De kandidaatstellingstermijn sluit op vrijdag 30 juni 2006.

Tekst Tessel Schouten en Jan Schuurman Hess

Crisis in de landbouw
Mensenwerk in het landelijk gebied is de titel
van een brochure die vlak voor de gemeente-
raadsverkiezingen werd gepubliceerd door
de Tweede Kamerfractie van de PvdA. In de
brochure worden de problemen van het plat-
teland geanalyseerd en van praktische oplos-
singen voorzien. 
In Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel,
Gelderland, Noord Limburg, West-Brabant
en Zeeland staan voorzieningen op het plat-
teland al heel lang onder druk, is werkgele-
genheid een bron van zorg en de economi-
sche ontwikkeling uiterst bescheiden. De
landbouw maakt in heel Europa een crisis
door; prijzen zijn aanhoudend laag en subsi-
dies worden afgebouwd. 
Tegen die achtergrond heeft een werkgroep
van de PvdA Tweede Kamerfractie, onder lei-
ding van Johanneke Kruijsen en Harm Evert
Waalkens, zich over de zorgen op het platte-
land gebogen. Aan de hand van praktijkon-
derzoek en interviews laat de werkgroep zien

wat er mogelijk en wenselijk is op het platte-
land. Een blauwdruk geeft de brochure niet;
elke streek heeft haar eigen geschiedenis en
kenmerken, het vertrouwen in de mensen is
de rode draad. ‘Want het zijn niet de ambte-
naren, niet de beleidsnota’s, niet de politici
die het landelijk gebied maken. Die moeten
zorgen voor de randvoorwaarden, moeten
maatwerk mogelijk maken voor mensen in
het landelijk gebied.’ 
In het boekje staat een lijst met veertien pun-
ten die de leefbaarheid van het platteland
kunnen verbeteren. Een van die elementen is
dat in elk dorp een bankvoorziening moet
zijn, of moet terugkeren. Ferd Crone, de
financieel specialist van de Tweede Kamer,
heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om
dit te regelen. Of het voorstel door de meer-
derheid in de Kamer wordt aangenomen, is
nog niet zeker.

kort

Op het congres in december van het
afgelopen jaar zijn opvallend veel
stemsleutels kwijtgeraakt. In totaal
mist de congresorganisatie van het
partijbureau 75 stemsleutels met een
waarde van € 700,-.
Afgevaardigden die thuis een stem-
sleutel hebben liggen, worden drin-
gend verzocht om deze terug te stu-
ren: PvdA, Maria Dijkman, Postbus
1310, 1000 BH, Amsterdam. 

Verzoek van de
penningmeester
van het
partijbestuur!

In de vorige editie van Rood stond een arti-
kel over de nieuwe grassroots website van
de PvdA: ikstemsociaal. Inmiddels is
ikstemsociaal online. Ikstemsociaal is een
community, bedoeld om andere leden en
sympathisanten te ontmoeten, huiskamer-
bijeenkomsten te organiseren, discussies
te volgen, initiatieven voor discussies en
ontmoetingen te ontplooien et cetera.
Deelnemen aan PvdA-campagneacties of
discussiëren in groepen behoort ook tot
de mogelijkheden. Maak vandaag nog een
profiel aan op www.ikstemsociaal.nl. Bent
u aangemeld op mijnpvda.nl, dan kunt u
dezelfde inloggegevens gebruiken voor
instemsociaal. 

ikstemsociaal.nl

Kandidaten gezocht voor Eerste en Tweede Kamer

De landelijke Adviesraad Ouderen van de PvdA
heeft haar tijdschrift Respons vernieuwd. Respons
doet verslag van het werk van de Adviesraad,
bericht over zaken die specifiek op ouderen van toe-
passing zijn en interviewt oudere leden, raadsleden
et cetera. Een abonnement op Respons is gratis en
te verkrijgen bij Maria Dijkman op het partijbureau.
Contactgegevens staan onderaan dit bericht. 
De Adviesraad Ouderen is op zoek naar mensen
die lokale Adviesraden Ouderen willen oprichten,
versterken en/of van inspiratie willen voorzien.
Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij
Maria Dijkman: 020 551 22 38. 
Mailen kan ook: mdijkman@pvda.nl

Landelijke
Adviesraad
Ouderen

Wat willen vier leden van de programmacommissie met de PvdA?

‘Trots zijn op internationale solidariteit’

‘In de laatste tegenbegroting van de PvdA
zaten geen Europese en internationale
punten. Zo lijken we een sociaal-democra-
tische partij met de luiken dicht. Een soci-
aal-democratische partij als de PvdA heeft
bij uitstek de opgave om globalisering een
menselijk gezicht te geven, te zorgen voor
eerlijke kansen op ontwikkeling, eerlijke
handel en de bestrijding van armoede. 
In het verkiezingsprogramma moeten con-
crete maatregelen worden geformuleerd op
het gebied van internationale samenwer-
king. Handel moet eerlijker. Nu geven we
ontwikkelingshulp, maar subsidiëren we
ook onze eigen export, waardoor ontwikke-
lingslanden te weinig kansen krijgen op de
wereldmarkt. En de ontwikkelingshulp die
we bieden, moet zo effectief mogelijk zijn.
Om dit te bereiken moeten we corruptiebe-
strijding serieus nemen en ook eens kri-
tisch kijken naar de rol van organisaties die
niet aan overheden gebonden zijn, de
zogenoemde NGO’s. Verder moet er een
betere afstemming komen tussen donoren,

nu zijn er 25 lidstaten en de Europese Unie
als geheel met elk eigen criteria en doel-
stellingen voor ontwikkelingshulp. Er wordt
dus op 26 verschillende manieren met ont-
wikkelingssamenwerking omgegaan.
Door te werken met thema’s of een con-
cept en dat in een vroeg stadium te presen-
teren kunnen leden meepraten over con-
crete punten. Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van een reeks themadebatten. Als
van tevoren de thema’s of teksten bekend
zijn, wordt debatteren geen groepsthera-
pie, geen debat om het debat, maar is het
een open proces dat ergens overgaat.
De PvdA moet zich internationaal sterk
profileren. Het is zo makkelijk om een pro-
vinciale PvdA te worden, dat moet voorko-
men worden. Een deel van de oplossingen
voor Nederlandse problemen ligt namelijk
buiten de grenzen, in internationale
samenwerking. We moeten trots zijn op
internationale solidariteit in plaats van in
de verdediging te schieten.’

MONIKA SIE DHIAN HO (39) is werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid en is voorzitter van de Zuid-Noord commissie van de PvdA.
Deze commissie richt zich op de discussie rond internationale samenwerking.

MICHIEL MULDER (26), vastgoedeconoom en gemeenteraadslid in
Amsterdam, is een van de economen in de programmacommissie. 

‘Ik vind het mooi om mee te kunnen werken
aan de visie van de Partij van de Arbeid en de
concrete voorstellen voor de verkiezingen.
Mijn doel is om de jongste inzichten uit de
wetenschap en het bedrijfsleven te integreren
in het verkiezingsprogramma. Ik zie het als
mijn taak om deze economische informatie in
te brengen. Een tweede doel is om mensen te
betrekken bij het opstellen van het verkie-
zingsprogramma. Dit geldt niet alleen voor
actieve leden, maar juist ook voor mensen die
niet politiek actief zijn. We moeten hier een
goede vorm voor zoeken. Internet biedt bij-
voorbeeld veel mogelijkheden op dit terrein,
maar er wordt vaak vergeten dat juist die
groep mensen die geen toegang heeft tot
internet, een goede sociaal-democratische
politiek nodig heeft.’

Mulder ziet graag dat er een verstandig plan
komt om de hypotheekrenteaftrek te hervor-
men. ‘We moeten hierover in de commissie
gezamenlijk nadenken en een voorstel ont-
wikkelen. Daarnaast moeten er goede en
slimme plannen komen voor een eerlijke
inkomenspolitiek.’ 
Mulder stelt ten slotte dat het voor de PvdA
belangrijk is dat de doorrekening van het
nieuwe verkiezingsprogramma door het
Centraal Planbureau meteen goed uitvalt. ‘Zo
kunnen we aantonen dat het mogelijk is om
een verstandige en sociale mix te realiseren
van maatregelen die beter zijn voor de werk-
gelegenheid, de koopkracht en de economie.’

Zie www.pvda.nl > BibliotheekU
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Niet iedereen is in staat zelfstandig te wonen, maar iedereen heeft wel het recht op passende woonruimte en de

begeleiding die daarbij hoort. Daar zijn Co Verdaas (PvdA-Tweede Kamerlid)en Marnix Norder (PvdA-wethouder Bouwen

en Wonen in Den Haag) het over eens. Maar ze verschillen principieel van mening als het gaat om de manier waarop.

Duivels dilemma

Ooit stond ik als beginnend manager bij
een woningcorporatie voor de volgende
keuze: een gezin uit hun woning zetten

of de ernstige overlast voor de buurt laten voort-
duren. Een duivels dilemma, zo vond ik. Het lief-
ste wilde ik het gezin uitzetten naar een alterna-
tieve woonvorm met stevige begeleiding. Tot
mijn stomme verbazing kon dat niet: er was niks
voor handen. We willen immers geen getto’s van
mensen met ‘een vlekje’. Neen, dan knikkeren
we ze blijkbaar liever op straat, in de hoop dat
het probleem verdampt. Verbijsterd was ik, toen
ik ontdekte dat we dat dus met duizenden men-
sen per jaar doen. Zo is bij mij de kiem gelegd
voor wat bekend is komen te staan als ‘de woon-
ladder’. De woonladder gaat uit van de maat-
schappelijke werkelijkheid dat niet iedereen in
staat is zelfstandig te wonen. Althans, niet op
een manier die 95 procent van de Nederlanders

als normaal beschouwt. Tussen ‘de straat’ en het
‘gewone rijtjeshuis’ moet dus een aantal extra
treden gerealiseerd worden. Iedereen heeft
immers recht op passende woonruimte en de
begeleiding die daarbij hoort. 
Natuurlijk, het voorkomen van problemen is het
allerbelangrijkst. Maar we moeten erkennen dat
een normale woonsituatie zonder enige vorm
van begeleiding voor duizenden mensen een-
voudigweg niet is weggelegd.
Wat ik het kabinet concreet heb voorgesteld, is
dat elke regio de benodigde onderste treden van
de woonladder realiseert. Dat kan gaan om vor-
men van begeleid wonen, wooncontainers, hos-
tels, pensionnetjes, kamerbegeleiding, et cetera.
Dan moet je natuurlijk eerst weten om hoeveel
mensen het gaat en wat de specifieke behoefte
aan onderdak en begeleiding is. Vervolgens is
het zaak om in de woonvisie de afspraken met

de corporaties, het bouwprogramma en heldere
prestatieafspraken op te nemen: aandacht voor
de onderste treden op de woonladder moet de
normaalste zaak van de wereld worden. Als elke
gemeente, groot en klein, op deze manier gaat
werken, dan komen er geen getto’s. Integendeel,
iedereen hoort erbij, iedereen heeft recht op zijn
eigen plekje op de ladder. Wie van zijn treetje
valt, knikkert niet meteen op straat, maar komt
een treetje lager. Wie een stapje vooruit kan,
moet geen reuzensprong hoeven maken. 
Inmiddels heeft de woonladder de status van
kabinetsbeleid. Minister Dekker heeft zelfs de zil-
veren woonladder als prijs voor het beste project
in het leven geroepen. De eerste stap is gezet. 

Co Verdaas, c.verdaas@tweedekamer.nl
Voor meer info over de woonladder: 
www.coverdaas.nl

Het zal je maar gebeuren: je woont naast
een man die het nodig vindt om dag en
nacht, als het hem uitkomt de stereo op

10 te zetten. Je kunt de politie honderd keer bel-
len, je kunt boos worden of vriendelijk vragen
dat niet meer te doen. Niets helpt, knettergek
word je ervan. Dit is een voorbeeld van extreme
woonoverlast. Kies je voor de buurt of voor de
veroorzaker? Moet je hem helpen of afschrijven?
Mijn idee: je moet de buurt oplossingen bieden
en deze man helpen.
Nederland kent een volkshuisvestingsbeleid dat
nog steeds als een van de beste in de wereld
geldt. Naast een grote voorraad reguliere sociale
woningen wordt ook aandacht besteed aan wat
ik zou aanduiden als ‘het souterrain van de
woningmarkt’. Te denken valt aan huisvesting
voor verslaafden, voor ex-prostituees en voor
dak- en thuislozen. Ook in de gemeente Den
Haag kennen we allerlei woonvormen voor men-
sen die soms of vaak minder aangepast gedrag
vertonen. Dit onderdeel van het volkshuisves-
tingsbeleid krijgt de laatste tijd veel aandacht. Zo

hebben de vier grote steden recent afspraken
gemaakt met het Rijk om de komende jaren voor
duizenden dak- en thuislozen reguliere huisves-
ting met begeleiding te realiseren. Hiervoor zijn
tientallen miljoenen uitgetrokken. In Den Haag
is een pilot gestart om drugsverslaafden een
eigen woning te geven in de bestaande voorraad
van de corporaties. Ook hier staat de combinatie
van hulp voor deze mensen en vermijden van
overlast voor de buren centraal.  
Het gaat hier meestal om mensen met een
opeenstapeling van economische, geestelijke en
gezondheidsproblemen. Het organiseren van
een plek om te wonen is dan ook nog maar het
begin van een oplossing, Als er verder niets
gebeurt, wordt die plek vaak een last voor de
bewoner, omdat die niet in staat blijkt zijn wonen
ordentelijk te organiseren, en een probleem voor
de omgeving omdat allerlei overlast wordt ver-
oorzaakt. Wat mij nu zorgen baart, is de tendens
die ik waarneem in de discussie over wat ik heb
genoemd ‘het souterrain van de woningmarkt’
om bepaalde groepen te willen isoleren en apart

te huisvesten op locaties buiten de woongebie-
den. Een term die daar nogal eens bij valt is
wooncontainers. Ik ben daar tegen. De geschie-
denis heeft geleerd dat dergelijke oplossingen
contraproductief werken. De mensen die er
wonen worden gestigmatiseerd, waardoor hun
kansen en die van hun kinderen steeds verder
afnemen. Ze komen eerder in een negatieve spi-
raal terecht dan dat ze nieuwe stimulansen en
kansen krijgen zich maatschappelijk te verbete-
ren. In feite schrijf je ze af. In Den Haag waren in
de vorige eeuw het Zomerhof en de
Magneetstraat en omgeving daar voorbeelden
van. Het bleken ook voor de stad no go-area’s. Ik
vind dan ook dat voorzieningen voor burgers aan
de onderkant van de samenleving moeten wor-
den ingebed in de stad, met noodzakelijke bege-
leiding. Problemen oplossen en mensen helpen.
Daarbij is de hoogste prioriteit het voorkomen
van overlast voor de omwonenden, opdat hun
woongenot niet verpest wordt. 

Marnix Norder, m.norder@bsd.denhaag.nl

Rood heeft ruimte voor een goed betoog. Rood stelt graag iets aan de kaak. In de rubriek Opinie kunt u uw ei kwijt. Heeft u een uitgesproken
mening, of iets anders te zeggen dan wat al gezegd is over een maatschappelijk of politiek thema? Zet uw betoog op papier en stuur het ons:
Redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam, of per e-mail: rood@pvda.nl.

1 Typisch Steve?
‘Ik ben tegendraads en ik deel met Wouter Bos dezelfde
vernieuwende visie op de politiek, waardoor het goed
klikte tussen ons. We kunnen veel van elkaar leren.
Wellicht vroeg hij me daarom als lid van jullie verkie-
zingsprogrammacommissie. Ik vind het erg goed dat we
buiten onze landsgrenzen denken.’

2 Waar moet meer aandacht voor 
komen binnen de politiek?
‘Er dient een evenwicht te zijn tussen materiële en imma-
teriële zaken in Nederland. Het Bruto Nationaal Geluk
telt, niet het Bruto Nationaal Product. De politiek kan
mensen echter niet gelukkig maken, politici kunnen
slechts randvoorwaarden scheppen. Nederland is een
welvarend land, maar toch verhardt de maatschappij.
Zonder te soft te zijn moet daar iets aan gedaan worden.’

3 Hoe scheid je politiek en privé?
‘De politiek is erg tijdsintensief en slokt je privé-leven op.
Ik heb het nu als gouverneur wat minder druk, maar in
mijn tijd als minister en parlementslid werkte ik me
kapot. Ik was zestien uur per dag in de weer! Om eerlijk
te zijn heb ik toen mijn vrienden en familie verwaarloosd.
Wel heb ik er altijd voor gezorgd dat mijn privé-leven voor
de media een afgeschermd gebied bleef.’

4 Waar heeft u slapeloze nachten van?
‘Nu ik als gouverneur een rustiger leven heb, slaap ik
weer evenveel als een normaal mens. Daarvoor sliep ik
slechts drie à vier uur per nacht. Omdat ik niet veel in
bed heb gelegen, heb ik ook niet veel wakker kunnen lig-
gen! Ik kan erg goed de knop omdraaien als ik ga slapen
en zal niet zo snel onrustige nachten hebben door zaken
die me overdag bezighouden.’

5 Wat zijn uw ambities?
‘Mijn grootste ambitie is het verbeteren van mijn gezond-
heid. Op politiek gebied ben ik als gouverneur van
Limburg best tevreden. Ik ben optimistisch over wat de
toekomst brengt, hoewel er nog veel werk te doen is. De
werkloosheid moet sneller dalen, maar de regio kampt
nog steeds met een imagoprobleem. Ik wil van Limburg
een sterk merk maken en daar zal ik me optimaal voor
inzetten.’

STEVE STEVAERT (52) was namens het
SP.A, het Vlaamse zusje van de PvdA, actief
als parlementslid, minister en partijvoorzit-
ter. Met zijn plan voor gratis openbaar ver-
voer oogstte hij lof in binnen- en buitenland.
Nu is hij gouverneur van Belgisch Limburg
en maakt hij als eerste buitenlander in de
Nederlandse parlementaire geschiedenis
deel uit van de verkiezingsprogramma-
commissie van de PvdA.

Tekst Jeroen Beekmans 

Foto Tessa Posthuma de Boer
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Het heeft geen zin om hen tegen te hou-
den, zo concludeerde de Europese
Commissie: de Polen komen er hoe dan

ook aan. De migratiestromen worden bepaald
door een ijzeren wet van vraag en aanbod. Sinds
de toetreding van de nieuwe lidstaten heeft
West-Europa te maken met een toestroom van
Oost-Europeanen, waarvan het grootste gedeel-
te Polen, die hier willen werken en geld verdie-
nen. Meer dan een miljoen van hun burgers
werken er in West-Europa.
Slechts drie van de ‘oude’ EU-landen openden
hun grenzen vanaf het begin: Engeland
(329.000 werkende Oost-Europeanen), Ierland
(160.000) en Zweden (8.000). Nederland gaf
vorig jaar 30.000 werkvergunningen af.
Onderzoeksbureau Ecorys verwacht dat daar,
als de grenzen nu open worden gezet, nog eens
33.000 werknemers bij komen. Staatssecretaris
van Sociale Zaken Van Hoof besloot begin april
om de grenzen per 1 januari open te stellen.
Werkgevers juichen dit besluit over het alge-
meen toe, omdat het hen in staat stelt makkelij-
ker personeel te vinden. De vakbonden zijn ech-
ter verdeeld, en veel van de werknemers in de
sectoren waar de klappen dreigen te gaan vallen
(land- en tuinbouw, fabrieken), vrezen voor een
achteruitgang in arbeidsomstandigheden.
Jet Bussemaker: ‘Vrij verkeer van arbeid moet
doorgaan, maar ik stel drie voorwaarden. Ten
eerste wil ik dat illegale arbeid aangepakt wordt.
Daarnaast moet ontduiking van de Nederlandse
arbeidsvoorwaarden bestreden worden. Alle
arbeidsmigranten moeten zich dus houden aan
de Nederlandse cao. De laatste voorwaarde is
dat de regering de Nederlanders die het nu
moeilijk hebben om een baan te vinden, ook
blijft stimuleren om aan de slag te gaan. Als dat
allemaal goed functioneert, wil ik het over een
datum hebben waarop we de Polen toelaten.’

MOOIE VOORNEMENS
Volgens haar is absoluut niet gegarandeerd dat
de regering ook echt actie onderneemt op de
drie genoemde gebieden. Drie jaar geleden wil-

de de regering ook al vrijstelling van de arbeids-
markt. Dat is toen door CDA en VVD zelf tegen-
gehouden. Sindsdien is het beleid alleen maar
verslechterd, zegt Bussemaker. ‘We zeiden toen
al precies hetzelfde als nu, maar in plaats van dat
er iets gebeurde, zijn alle middelen die er toen
nog waren om mensen aan het werk te krijgen,
afgeschaft: De SPAK (Specifieke afdrachtskor-
ting), het jeugdwerkgarantieplan... Als het kabi-
net onze steun wil in deze zaak, zullen ze duide-
lijk moeten maken dat het niet alleen blijft bij
mooie voornemens.’

VERKEERDE VOLGORDE
Bussemaker is opgelucht dat het openstellen van
de grenzen in ieder geval tot 1 januari van het
komende jaar is uitgesteld. ‘Dat is een stap in de
goede richting. In de brief die Van Hoof bij zijn
beslissing aan de Kamer stuurde, blijkt dat hij
erkent dat er problemen zijn. Maar ik wil eerst
concrete veranderingen zien. De verantwoorde-
lijkheden – wie doet wat – zijn nu niet goed gere-

geld.’ Volgens
Bussemaker hanteert
het kabinet de verkeer-
de volgorde. ‘Zij begin-
nen met het openstel-
len van de grenzen, en
stellen daar een datum
voor vast. Maar je
moet eerst zorgen dat
je je zaakjes op orde
hebt. Niet de put dem-
pen, nadat het kalf ver-
dronken is.’ Ze bena-
drukt het belang van
een hard beleid tegen
werkgevers die mensen
zwart in dienst nemen.
‘Verspreiding van ille-
gale arbeid leidt tot
internationale uit-
buiting – en daar doe
ik niet aan mee.’

SOLIDARITEIT
Paul Tang, werkzaam
op het ministerie van
Economische Zaken,
wijst op Nederlands-
Europese verplichtin-
gen. ‘Op de lange duur
moeten de grenzen
hoe dan ook open. (in

mei 2011 moeten alle Europese lidstaten hun
grenzen geopend hebben voor arbeidsmigratie –
BdH) De discussie gaat dus over de korte ter-
mijn. Natuurlijk moet er goed gecontroleerd wor-
den op illegale arbeid. Die illegaliteit is echter
mede resultaat van een te gesloten arbeids-
marktbeleid.’ Voor Tang is het juist van groot
belang dat er geen grenzen worden gesteld aan
de arbeidsmigratie: ‘De ene Poolse bouwvakker
die hier nu zwart bijklust, krijgt dan concurrentie
van gemotiveerde en geregistreerde landgeno-
ten. Mijn gevoel is: ze komen toch. En juist als ze
illegaal zijn, zijn ze kwetsbaarder. Het is een keu-
ze van solidariteit om hen hier toe te laten.’

VERDRINGING
Tang herkent de zorgen die Bussemaker uitspreekt
over de cao’s. ‘Die zijn voor een deel terecht. Uit de
economische literatuur blijkt dat lonen omlaag kun-
nen gaan bij arbeidsmigratie. Als er dan een bodem
is, zoals het Nederlandse minimumloon, leidt dat
bij veel aanbod tot verdringing op de arbeidsmarkt.’
Maar, aldus Tang, deze effecten hoeven niet zo
extreem te zijn als tegenstanders verwachten. ‘Er is
natuurlijk een andere kant aan de medaille.
Mensen die werk zoeken, gaan naar landen waar
het economisch goed gaat. Landen waar de
arbeidsmarkt op dat moment krap is. Mede om die
reden is er geen eenvoudige relatie tussen migratie
en werkloosheid.’
Dat er al afspraken zijn gemaakt met Polen, weegt
voor Tang ook zwaar. ‘We hebben ja gezegd tegen
de toetreding van Polen. Wie A zegt, moet ook B
zeggen. Ik mis de warmte en de hartelijkheid.
Uiteindelijk zijn we allemaal Europeanen.’

ONGEWILD WERK
Tang is optimistisch. ‘Ik verwacht geen schokgolven
op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een Nedcar waar
duizend banen wegvallen is ingrijpender, zeker als
je naar de regio kijkt waar dat gebeurt: het toch al
zwakke Limburg. De Polen gaan over het algemeen
aan het werk in sectoren waar voldoende werkgele-
genheid is.’ Daarnaast doen de Polen vaak werk dat
Nederlanders niet eens willen doen, zegt Tang.
‘Werkgevers vinden soms gewoonweg geen men-
sen. Poolse immigranten maken het mogelijk voor
bedrijven om voort te blijven bestaan, in plaats van
dat die bedrijven hun boeltje moeten pakken en
naar Polen verkassen.’
Bussemaker ziet het minder zonnig in. ‘Het is niet
zo simpel als soms wordt geschetst. Als je de gren-
zen openstelt, dan zal dat de illegale arbeid niet
automatisch verdringen. Het mag op geen enkele
manier aantrekkelijk meer zijn voor werkgevers om
de boel te ontduiken. Tot nog toe is de regering te
traag geweest. Ze hebben te weinig ambitie
getoond om de illegaliteit tegen te gaan.’  
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(…) Hij deed zijn voorspelling gisteren tij-
dens een hoorzitting in de Tweede Kamer
over het kabinetsplan om per 1 januari
aanstaande de grenzen te openen voor
werknemers uit Polen en andere landen
die recent toetraden tot de EU. Het CPB
is er voorstander van dat de grenzen zo
snel mogelijk opengaan. Volgens Euwals
is daar een logische reden voor.
“De komende jaren trekt de economie
weer aan en komen er veel vacatures bij.
Nederlandse werknemers die geen loon
willen inleveren, hebben zo de kans op
zoek te gaan naar ander werk. De gren-
zen moeten hoe dan ook in 2011 open
van Brussel. Wanneer we ze zolang dicht
houden, is tegen die tijd de arbeidsmarkt
misschien wel weer verslechterd en heb-
ben die Nederlandse werknemers geen
keus meer.”
De werkgelegenheid zal de komende
jaren fors groeien in Nederland, aldus Jan

van Zijl, voorzitter van de Raad voor Werk
en Inkomen (RWI). Uit cijfers die pas
volgende week openbaar worden
gemaakt, blijkt dat de werkloosheid hard
daalt de komende jaren. “Eind 2007 zou
die wel eens even laag kunnen zijn als in
het recordjaar 2001”, aldus Van Zijl. Toen
waren er 250.000 personen werkloos, nu
is dat ongeveer het dubbele.
Van Zijl: “Tot aan 2010 zullen er jaarlijks
1 miljoen vacatures openvallen door verg-
rijzing en door de groei van de economie
waardoor er meer werkgelegenheid ont-
staat. Onze arbeidsmarkt zal enorm ver-
anderen. Bedrijven krijgen steeds meer
behoefte aan tijdelijke werknemers.
Nederlandse werknemers willen echter
het liefst een vast contract. Daardoor zal
steeds meer ruimte ontstaan voor buiten-
landse werknemers om hier tijdelijk aan
de slag te gaan.” (…)
(GPD) Uit: BN/DeStem, 6 April 2006

MEDIA

Door Hans van Soest
DEN HAAG – De lonen in sectoren waar veel Poolse werknemers aan de
slag gaan, zoals de bouw en de tuinbouw, zullen de komende jaren fors
omlaag gaan. Die voorspelling doet onderzoeker Rob Euwals van het
Centraal Planbureau (CPB), de officiële rekenmeesters van het kabinet.
“Het is onontkoombaar dat in de CAO’s van die sectoren de lonen onder
druk komen te staan”, aldus Euwals.

Is de toestroom van Oost-Euro-
peanen een kans die Nederland niet
moet missen, of een bedreiging voor
de solidariteit? Rood ging te rade bij
Jet Bussemaker, woordvoerder
arbeidsmigratie in de Tweede Kamer
voor de PvdA, en Paul Tang,
ambtenaar van Economische Zaken.
Beiden waren lid van de PvdA-
commissie ‘toekomst van de sociale
zekerheid’.

OP PVDA PLATFORM KOMEN PARTIJDEBAT,      INTERNET EN REGULIERE MEDIA BIJ ELKAAR. DEZE KEER: ARBEIDSMIGRATIE

Daar komen de Polen!

FORUM Discussiëren over dit onderwerp kan op www.pvda.nl. 

Zie de button in de rechterkolom op de homepage.

Start Zoek Contact

Tekst Bas den Herder   Foto Hollandse Hoogte

‘Polen drukken lonen
in bouw en tuinbouw’

platform

DEN HAAG – Nederland hoeft niet

bang te zijn voor een invasie van

werknemers uit Polen en andere

Oost-Europese landen als het kabi-

net de grenzen voor hen opengooit.

Dit zei Eurocommissaris Vladimir

Spidla tijdens een hoorzitting in de

Tweede Kamer over de kwestie.

Volgens de Eurocommissaris, verant-
woordelijk voor sociale zaken, is die
angst in het verleden altijd onterecht
gebleken. “Toen Spanje en Portugal
in de jaren tachtig toetraden tot de
EU, vreesden de oude EU-landen dat
hun eigen werknemers zouden wor-
den verdrongen door goedkope
arbeidskrachten uit die regio. Dat is
nooit gebeurd. En ook Engeland,
Ierland en Zweden, die twee jaar

geleden al hun grenzen openden
voor werknemers uit de nieuwe lid-
staten uit Midden- en Oost-Europa,
zijn niet overspoeld.” (…)
Cao-loon 
Een Kamermeerderheid, waaronder
regeringspartij CDA, wil meer maat-
regelen om te voorkomen dat de
vooral Poolse werknemers hier
onder de cao-lonen zullen werken.
Gisteren zei een woordvoerder van
het Centraal Planbureau al dat de
lonen in sectoren waarop veel Polen
afkomen, zoals de bouw en de tuin-
bouw, zullen dalen.(…)
Spidla wees erop dat de meeste
Oost-Europeanen het liefst in eigen
land een baan zoeken.
Uit: Het Parool, 7 april 2006
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Omdat voorkomen natuurlijk beter is dan
genezen stelde de PvdA een handboek voor
bestuurders samen: Nieuw Elan.
In Nieuw Elan staat allerlei informatie voor
PvdA-ers die in afdelingsbesturen of in de
gemeenteraad zitten. Ook voor leden die op
provinciaal niveau actief zijn, biedt de publi-
catie veel informatie. In het handboek zijn
hoofdstukken te vinden over het functione-
ren van de fractie, dualisme, verkiezingen,
de afdeling, de PvdA als politieke vereniging
en het partijbureau. Er wordt antwoord
gegeven op vragen als 'Wat te doen bij een
tussentijdse wisseling van de wacht?' en
'Hoe stel je een verkiezingsprogramma op?'
Ook vind je er meer informatie over Meer
Rood op Straat-acties en het congres.
Bij Nieuw Elan hoort een werkboek, waarin
een verdere uitwerking terug te vinden is
van de verschillende onderdelen. Hierin
staan onder meer het profiel voor een
gemeenteraadslid en een voorbeeld werk-
plan. Interesse? Nieuw Elan is voor afde-
lings- en gewestbestuurders gratis te bestel-
len via de regiocoördinator. 
Neem hiervoor contact op met de afdeling
Opleiding en Partijorganisatie: op@pvda.nl,
020-551 22 99. Contribuanten van het
Centrum voor Lokaal Bestuur krijgen het
boekje thuisgestuurd. Tevens is het te
bestellen in de winkel van de PvdA.

Meer informatie over de regionale trainings-
dagen vindt u op www.pvda.nl of u kunt
contact opnemen met uw regiocoördinator.

NIEUW ELAN

Tekst Ottolien van Rossem Foto De BeeldredaktieDe afdeling ‘Kommer en Kwel’

W
at doe je als PvdA-er als je het
gevoel hebt dat het misgaat in
je eigen afdeling? Eerst neem je
natuurlijk contact op met je
afdelingsbestuur. Als dat niets

oplost, bel je naar het partijbureau in Amster-
dam en word je doorverbonden met de afdeling
‘Kommer en Kwel’. De afdeling zoekt de zaak uit,
pakt de reglementen en statuten erbij en helpt
bij het oplossen van het probleem. 

DE SITUATIE IN SITTARD-GELEEN
In Sittard-Geleen kampte de PvdA met een pro-
bleem. Bij lokale verkiezingen kreeg de PvdA veel
minder stemmen dan bij landelijke en Europese
verkiezingen. De conclusie: de PvdA in Sittard-
Geleen heeft te weinig binding met de lokale
bevolking. Hierdoor ontstond het idee om een
wethouder van een lokale partij bij de PvdA op
de lijst te zetten. De bedoeling was om het beste
van de PvdA, de organisatie en de landelijke
kracht met het lokale te verenigen en de PvdA in
Sittard-Geleen op die manier sterker te maken.
Aldus geschiedde en de wethouder van de des-
betreffende lokale partij kwam op nummer één
op de lijst. Ook een aantal bekenden van de wet-
houder kreeg een plek op de lijst. Enkelen bin-
nen de afdeling, waaronder Peter Hovens, vroe-
gen zich echter af of dit wel de juiste gang van
zaken was. Hovens belde met het partijbureau
en bracht de samenstelling van de lijst onder de
aandacht. Annelies Spork pikte het op en belde
met de afdelingsvoorzitter en de wethouder van

de lokale partij om het verhaal over de kandida-
tenlijst te horen en probeerde duidelijk te maken
dat de gang van zaken rond het samenstellen
van de lijst niet helemaal in orde was. De lijst
werd tijdens een zeer rumoerige ledenvergade-
ring toch aangenomen. Maar het partijbestuur
had vooraf aan het afdelingsbestuur aangegeven
dat de lijst ongeldig verklaard zou worden,
omdat deze niet in overeenstemming met de
statuten en reglementen was samengesteld. Een
aantal mensen op de lijst bleek niet lang genoeg
lid van de PvdA te zijn en hiervoor was niet op
tijd dispensatie aangevraagd. Bovendien bleek
de wethouder lid van de PvdA, de lokale partij,
de VVD én het CDA, ook dit is niet toegestaan
volgens de reglementen van de PvdA. Er kwam
een nieuwe ledenvergadering onder leiding van
toenmalig partijvoorzitter Ruud Koole. De
opkomst bij de tweede ledenvergadering was
enorm. De wethouder werd geen lijsttrekker,
stapte op en met hem ook de fractievoorzitter en
het voltallige afdelingsbestuur.

PERSPECTIEF BIEDEN
Hovens vindt dat het partijbureau de zaak goed
heeft ingeschat en direct heeft opgepakt, maar
hij vond het wel jammer dat het partijbestuur na
de eerste vergadering toch dispensatie verleende
voor een aantal kandidaat-raadsleden. Hovens:
‘Ik had verwacht dat het partijbestuur een stevi-
ger standpunt zou innemen en het afdelingsbe-
stuur naar huis zou sturen, het was immers zo’n
puinhoop. We zijn er uiteindelijk zelf uitgeko-

men, maar ik was toen wel teleurgesteld.’
Volgens Spork is het juist beter dat afdelingen er
zo veel mogelijk zelf uitkomen en is het belang-
rijk om duidelijk te maken dat het partijbestuur
ondersteunt, maar geen recht spreekt: ‘De waar-
heid ligt vrijwel altijd in het midden. Het gaat
daarom bij het oplossen van een probleem niet
om het kiezen van een kant, maar om het bieden
van perspectief voor na het conflict. Centraal
daarbij staat het belang van de partij en perso-
nen. Een crisis gaat altijd gepaard met emotie en
hectiek en het is daarom belangrijk om tijd te
nemen om met alle partijen te spreken.’ Siepie
de Jong sluit zich hierbij aan: ‘ Het heeft bij het
oplossen van een probleem geen zin om allerlei
bevelen vanaf de kansel te roepen. Je moet een
aantal mensen in de regio zoeken die geduld
hebben en niet persoonlijk in het conflict betrok-
ken zijn. Bijvoorbeeld mensen uit het advies-
team, een groep mensen die al jaren meedraait
in de PvdA en zich vrijwel altijd beschikbaar stelt
als er een beroep op hen gedaan wordt.’
Hovens: ‘Dat is ook het mooie van de PvdA, de
kennis en de bereidheid om te helpen.’

FATSOENSNORMEN
Volgens De Jong vergeet men vaak dat de PvdA
‘gewoon’ een vereniging is met hele ‘gewone’
regels: ‘Sommigen ervaren een politieke partij
als iets heel anders, door de extra emotie die de
politiek teweegbrengt, denken ze dat alles mag.
Maar een politieke partij is een vereniging. Ik
ben ook lid van een stamboek vereniging voor

In Sittard-Geleen steeg de PvdA afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van
drie naar zeven zetels, maar de kandidatenlijst kwam niet zonder problemen
tot stand. De afdeling ‘Kommer en Kwel’ bood uitkomst. Rood sprak met
Siepie de Jong, vice-voorzitter van het partijbestuur en verantwoordelijk voor
‘Kommer en Kwel’-situaties, Annelies Spork, hoofd Opleidingen en
Partijorganisatie en Peter Hovens, interim-secretaris van PvdA-Sittard-Geleen.

Goed besturen,
hoe doe je dat?

het fokken van paarden en de PvdA werkt precies
hetzelfde, alleen fokken wij geen paarden, maar
proberen wij een bepaalde maatschappij te fok-
ken als ik het even heel oneerbiedig zeg.’ Daar is
Hovens het volledig mee eens: ‘Ik ben blij dat die
regels er zijn; het zijn gedragsregels, fatsoens-
normen. Ik wijs wel vaker op de regels en dan
krijg ik nog wel eens de reactie: ‘Ja, heb je hem
weer met zijn statuten en reglementen.’ Dat is
volgens De Jong de keerzijde van de vernieuwing
en verjonging van de PvdA van de afgelopen tijd:
‘We zijn als partij zo vernieuwd dat we een beetje
ons collectieve geheugen kwijt zijn als het om
regels gaat. Als het goed gaat bekommert nie-
mand zich erom, maar als het slecht gaat is het
essentieel dat de spelregels duidelijk zijn.’
Hovens stemt in: ‘Ja, in dit specifieke geval
waren mensen juist blij dat ik de reglementen
kende.’

KANSEN NA DE CRISIS
De Jong ziet het als een basistaak van de regio-
coördinatoren – zij werken op het partijbureau en
ondersteunen de afdelingen – om samen met de
gewestelijke besturen de afdelingen duidelijk te
maken wat er nodig is om een afdeling te bestu-
ren: ‘Er wordt wel eens gezegd dat politieke par-
tijen alleen kiesverenigingen zijn, maar daaron-
der heb je ook een bedding nodig. Vooral omdat
je met vrijwilligers te maken hebt. De structuur
en de organisatie zijn aanwezig in de PvdA, maar
nu moeten we zorgen dat afdelingen dat ook
implementeren en er uitvoering aangeven. Spork:
‘Binnenkort worden er ook regionale trainings-
dagen gehouden met als thema: Goed besturen
hoe doe je dat? Als raadsfractie of afdelingsbe-
stuur ben je ook maar tot elkaar veroordeeld. Ik
zeg wel eens: het zijn net mensen, ze maken
ruzie, hebben meningen, het is net als een huwe-

lijk en het komt wel eens tot een scheiding.’ Maar
Spork voegt daar vervolgens aan toe: ‘Uit een cri-
sis komt ook vaak een kans voort.’ Dat was zeker
het geval in Sittard-Geleen: ‘We hebben nu in
Sittard-Geleen veel nieuwe en jonge leden, we
hebben een fantastische campagne gevoerd en
een geweldige uitslag behaald. De kritiek over het
tekort aan lokale binding van de PvdA-Sittard-
Geleen was terecht, maar die binding hebben we
vervolgens zelf voor elkaar gekregen, met onze
eigen mensen,’ aldus Hovens. 

‘We zijn als partij zo vernieuwd  
dat  we een beetje ons 
collectieve geheugen  kwijt 
zijn als het om regels gaat’

V.l.n.r. Siepie de Jong, Peter Hovens en Annelies Spork
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P
ieter de Haes is districtsvoorzitter
groot Amsterdam van de ING Bank.
Van 2001 tot en met 2004 woonde hij
in Hongarije. De Haes was ‘geweldig
trots’ op Nederland, en vooral op

Amsterdam. Nederland stond nog bekend als
een tolerant land waar toeristen graag vertoef-
den. Na de moord op Fortuyn zag hij dat vanuit
Hongarije veranderen: ‘We werden ineens gezien
als een land waar politieke moorden worden
gepleegd.’ Terug in Nederland zou hij op 11
november een verhaal houden over innovatie.
Voor een gezelschap van duizend ondernemers
in de Amsterdamse RAI. ‘De avond ervoor nam
ik mijn speech nog even door. Het was een keu-
rig, door ons Economisch Bureau geschreven
verhaal. Het was enkele dagen na de moord op
Theo van Gogh. Ik heb mijn speech in de prul-
lenbak gegooid en een verhaal gehouden waarin
ik ondernemers opriep om de lijn van Job Cohen
te volgen en de dialoog te blijven zoeken. Ook
benadrukte ik het belang van een stad waarin het
prettig leven is. Mensen die zich prettig voelen,
geven geld uit en dat heeft een positief effect op
de economie. Een stad met een goede uitstraling
trekt investeerders aan.’ 
Wat vonden die duizend ondernemers daarvan? 
‘Zij reageerden verrassend positief. In het
Management Team (MT) van de bank zijn we
vervolgens gaan nadenken over de vraag wat we
konden doen om bij te dragen aan het plezierig
houden van deze stad. We werden founding part-
ner van de Dag van de Dialoog en kwamen op
het spoor van Campus Nieuw West (een organi-

satie die stagiairs aan bedrijven koppelt, sollicita-
tietrainingen voor vmbo’er organiseert et cetera.
TS). Het is belangrijk dat vmbo’ers , mbo’ers en
hbo’ers stage kunnen lopen. Niet alleen bij ons,
maar ook bij onze toeleveranciers. We hebben
een lunch georganiseerd met de Amsterdamse
wethouder Aboutaleb, al onze toeleveranciers en
het ROC Amsterdam. Samen met Ricardo
Winter van het ROC Amsterdam heb ik een con-
venant gesloten op de conferentie Jong
Amsterdam Werkt! op 8 december. Tijdens deze
bijeenkomst riepen we ondernemers op hetzelf-
de te doen en de handen ineen te slaan.
Daarnaast hebben we de directie van ING
Nederland overtuigd om het ING Stage bureau
Amsterdam (oftewel ISTA) op te richten. En dat
is gelukt. We bieden in Amsterdam 110 stage-
plekken per jaar aan.’
Hoe is dat geregeld? 
‘De enige plek waar extra personeel zit, is op het
stagebureau zelf. Dat zijn de mensen die de con-
tracten sluiten met de onderwijsinstellingen.
Binnen de bank verwachten wij dat de mensen
zelf de begeleiding verzorgen en zich verant-
woordelijk voelen voor het verloop van de stage-
periode. In het begin heb ik wel wat collega’s
over een drempeltje moeten duwen. Die zeiden:
“Moet dat nou allemaal?” Maar iedereen vindt
het inmiddels prima en is enthousiast.’ 

Rutger Koopmans, directeur ING Wholesale
Nederland: ‘Het is altijd een hele klus om ieder-
een te informeren en te overtuigen van het nut
van het stagebureau. Bij zo’n groot bedrijf als de

ING lopen natuurlijk ook stagiairs rond die niet
via het stagebureau zijn binnengekomen. Ik wil
het wel graag centraal organiseren. Dan kun je
controleren of de kwaliteit van de instroom goed
is, evalueren, vergelijken en van elkaar leren.
Goede matches maken tussen de opleiding van
de stagiair en het werk wat hij of zij gaat doen, is
typisch iets wat je leert uit ervaring en dus een
taak voor het stagebureau.
Voor ons als werkgever is het belangrijk dat we zo
veel mogelijk vissen uit vijvertjes met talent, zon-
der te veel naar de geijkte profielen te zoeken. Ik
ben zelf een bankier die niet in het profiel past.
Mijn geluk was dat er ooit een stagegever – een
andere bank – is geweest die mij aannam, ook al
ben ik politicoloog en geen econoom. Ik had niet
eens bedrijfseconomie in mijn pakket en toch heb
ik het tot directeur geschopt. Ik hoop dat het sta-
gebureau nu mensen aanneemt die gewoon een
goeie werkhouding hebben, die talent hebben,
wat hun studie- of culturele achtergrond ook is.’
Dus jullie werven breder?
Koopmans: ‘We moeten de ramen verder open-
zetten. Als wij alleen maar kloontjes aannemen,
dan ontwikkelt de bank zich niet.’ 
Nemen jullie ook wel eens iemand
aan na een stageperiode? 

Tekst Tessel Schouten  Foto Thomas SchlijperStageplaatsen bij de bank

Bankiers
in nobele zaken

Pieter de Haes en Rutger Koopmans, beiden bankier bij de ING
Bank, zetten samen een intern stagebureau op. Per jaar is er
plaats voor 110 stagiairs bij de bank. Niet alleen economisch
geschoolden, maar vooral mensen met de combinatie van
gezond verstand en goede wil zijn welkom. ‘Als we hier alleen
maar kloontjes neerzetten, ontwikkelt de bank zich niet.’

Belangstelling voor een
stageplek bij de ING in Amsterdam?

Kijk dan op www.ing.nl/werken.

Koopmans: ‘Het is een fantastisch wervingsin-
strument. Ik heb zelf een stagiair aangenomen,
die niet veel weet van de bank. Maar ik weet
gewoon dat ze goed is. Je moet goed begeleiden.
Daar moet je wel tijd en menskracht voor heb-
ben. Maar als iets leuk is, heb je altijd tijd. Ik heb
nog steeds contact met de man die mijn stage
destijds begeleid heeft. Die man wilde het talent
zien, ook buiten de geijkte profielen. Ik let speci-
fiek op mensen met een cultureel diverse achter-
grond. Ik heb moeite met het begrip allochtoon,
want het dekt de lading niet. Wat ik wil weten is
of iemand goed en gemotiveerd is. Dan is die
welkom bij de ING. Je moet kijken of iemand
talent heeft en of hij bij de bank wil werken. En
soms heeft iemand hulp of een duwtje in de rug
nodig. Dat is een verantwoordelijkheid die het
bedrijfsleven ook best kan nemen. Ook wij moe-
ten leren kijken in voor ons onbekende hoeken.’ 
Hoe gaat dat vissen in onbekende
vijvers in z’n werk? 
Koopmans: ‘Stagiairs komen hier binnen, omdat
ze via via gehoord hebben dat je hier stage kunt
lopen. Dergelijke trajecten tot een succes maken

kan alleen maar als je er zelf in gelooft. Als wij
binnen de bank hard roepen dat er stageplekken
moeten komen, gebeurt er niks hoor. Wij steken
er zelf veel tijd in. Mijn club, de divisie Wholesale
Banking Nederland, heeft al tien beschikbare sta-
geplekken per jaar gegarandeerd. Dat mogen er
dus ook vijftien worden. Wij maken daar tijd voor
vrij. En dan gaan de mensen om je heen ook
lopen. 
De ING Bank is een groeiend bedrijf in Neder-
land, een jonge bank. We zijn precies vijftien jaar
geleden voortgekomen uit een fusie van NMB,
Postbank en Nationale-Nederlanden. Wij hebben
ook een goede aansluiting nodig bij onze poten-
tiële klanten en relaties. De Nederlandse maat-
schappij is multicultureel, dat willen wij binnen
de bank ook.’
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen als eigenbelang? 
De Haes: ‘Als wij het maatschappelijk verant-
woord ondernemen serieus nemen, moeten we
niet alleen mensen aannemen die redelijk kans-
rijk zijn, maar ook iets doen voor jongeren met
een krasje. De uitdrukking is van de

rood in de regio
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V.l.n.r. Pieter de Haes, Rutger Koopmans en Osman Arguden
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Osman Arguden is 22 jaar en woont in Lelystad.
Studierichting: Financial Services Management
aan de Hogeschool INHOLLAND.
Osman loopt vijf maanden stage bij de ING
Bank district Amsterdam: ‘Ik maak een kosten-
analyse voor het managementteam. Deze analy-
se is onderverdeeld in drie segmenten en wordt
gebruikt om het beschikbare budget te bewaken.
Tijdens mijn opleiding op het mbo heb ik al eer-
der stage gelopen bij een bank. Mijn taken
bestonden toen uit het ondersteunen van de
kas/balie en de verkoopafdeling. Het leuke van
stagelopen bij de ING Bank is de persoonlijke
aandacht die je als stagiair krijgt en de goede
begeleiding van mijn bedrijfsmentor. Ook is er
een stagevereniging van de ING Bank. Deze ver-
eniging organiseert bijeenkomsten en borrels
om andere stagiairs binnen de ING te kunnen
ontmoeten en ideeën en ervaringen uit te wisse-
len. Binnenkort is er een voetbaltoernooi van de
ING Bank, wij gaan vanuit de stagevereniging
een team opstellen.
Ik heb op eigen initiatief gesolliciteerd voor een
stageplek bij de ING Bank. Ik denk dat veel stu-
denten niet eens beseffen dat ze hier stage kun-
nen lopen. Mensen raken langzamerhand
gewend om afgewezen te worden. Je bedenkt
gewoon niet dat je hier terecht kunt.’

Amsterdamse wethouder Aboutaleb, die vindt
dat het bedrijfsleven veel meer verantwoordelijk-
heid moet nemen voor kinderen met een slecht
perspectief of kinderen uit achterstandsbuurten.
En daarom steunen wij Global Start, dat zijn
mensen die ongelooflijk gedreven zijn en vanuit
hun hart van alles doen. Zij begeleiden afgehaak-
te vmbo’ers. 70 Procent van de afhakers die daar
worden opgevangen, gaat weer terug naar
school, of gaat begeleid het arbeidsproces in. Wij
helpen Global Start met bijvoorbeeld oude com-
puters. Jongeren leren hoe ze een pc uit elkaar
moeten halen en weer in elkaar kunnen zetten.
Maar de voornaamste ondersteuning aan Global
Start bestaat eigenlijk uit een kring van mensen
die we om hun organisatie heen bouwen. Een
soort triple tango: bedrijfsleven, onderwijs en
politiek, een netwerk dat ervoor zorgt dat ook de
kinderen met een krasje hun draai kunnen vin-
den in de samenleving.’

‘Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk vissen uit vijvertjes met talent’
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Tekst Jan Schuurman Hess Foto’s David RozingVoor- en naschoolse opvang

V
oor- en naschoolse opvang worden op
korte termijn bereikbaar voor iedereen,
dat is de wens van de Partij van de
Arbeid en de meerderheid in de Twee-
de Kamer. Het kabinet is in moties

gevraagd uitvoering te geven aan een alomvat-
tende aanpak waardoor onderwijzers geen extra
werk zouden moeten krijgen, maar wel centraal
komen te staan in het leven van kinderen, over-
dag. De PvdA wil daarnaast ook de kinderopvang
van 0 tot 4 jaar beter en betaalbaar regelen.
Mariëtte Hamer is een duizendpoot in de Partij
van de Arbeid, met een enorme staat van dienst.
Ze was partijbestuurslid en waarnemend partij-
voorzitter en in de Tweede Kamerfractie neemt zij
als fractiesecretaris een sleutelpositie in. Maar
ondanks al die dienende functies staat Mariëtte
Hamer vooral bekend als de onderwijsspecialist
van de PvdA. Onlangs diende zij een initiatief-
wetsvoorstel over de kinderopvang in. Dat ligt nu
voor advies bij de Raad van State.

UITVOERING
Op het terrein van de kinderopvang en de voor
-en naschoolse opvang gaat er de komende
jaren veel veranderen. De Tweede Kamer heeft
namelijk een motie aangenomen (de zoge-
noemde motie Van Aartsen/Bos) waarin staat
dat vanaf 2007 scholen verplicht zijn, wanneer
daar door ouders naar gevraagd wordt, om
vanaf half acht ’s ochtends tot half zeven 
’s avonds kinderen te kunnen opvangen.
Hoewel de school de opvang moet kunnen
aanbieden, is het niet de bedoeling van de
politici in den Haag dat het onderwijzend per-
soneel daarmee belast wordt. Integendeel.
Mariëtte Hamer: ‘De scholen worden verant-
woordelijk voor het aanbod, maar kunnen zelf
beslissen of zij de voor- en naschoolse opvang
laten uitvoeren door bijvoorbeeld de lokale
Kinderopvang of door een eigen stichting.
Het gaat erom dat er een volledig dekkend
aanbod komt, voor kinderen van 0 tot 4 jaar

via de Kinderopvang en daarna via de voor-
deur van de school.’

SCHOOL ALS AANSPREEKPUNT
De reden voor deze ontwikkeling is volgens
Mariëtte Hamer dat ‘beide ouders in toene-
mende mate werken. In Nederland hebben
beide ouders gemiddeld anderhalve baan.
Deeltijdwerkers zullen steeds meer gaan wer-
ken. Kinderen mogen niet worden verwaar-
loosd. Je kunt ze niet aan hun lot overlaten. Je
moet vaststellen dat de school steeds meer de
vaste waarde wordt in het leven van de kinde-
ren. Het is ook de plek waar ouders komen.
Daarom kan de school het beste het aan-
spreekpunt zijn voor de opvang voor en na
schooltijd. Achter de voordeur van de school
kan dan een palet aan leuke activiteiten voor
de kinderen schuil gaan, die ook door andere
organisaties worden uitgevoerd.’

GOEDKOPER VOOR OUDERS
Kinderopvang is na de ingrepen door de rege-
ring Balkenende een erg ingewikkeld en
bureaucratisch systeem geworden, waarbij
ouders, werkgevers en overheid gezamenlijk
de kosten betalen. Maar omdat het systeem zo
duur is, haken veel vrouwen af. Zij geven hun
baan op en blijven thuis. Om aan die situatie
een eind te maken heeft Mariëtte Hamer een
initiatiefwetsvoorstel ingediend. Als dit voor-
stel wordt aangenomen, zullen de werkgevers
niet meer aan de kinderopvang mee betalen.
Dat scheelt enorm veel papierwerk, bureaucra-
tie. Mariëtte Hamer: ‘De kinderopvang wordt
in mijn voorstel een recht waar iedereen van

De Tweede Kamer heeft de motie Van Aartsen/Bos aangenomen waarin staat dat
schoolbesturen verplicht zijn de voor- en naschoolse opvang te regelen. Rood sprak
met Mariëtte Hamer, Tweede kamerlid voor de PvdA en onderwijsspecialist.

Elk kind onder
de pannen

gebruik kan maken, dus ook wie niet werkt,
maar bijvoorbeeld een dag in de week voor een
zieke moeder of vader zorgt. De ouders en de
rijksoverheid betalen de kosten gezamenlijk. De
kinderopvang wordt hierdoor beter toeganke-
lijk, minder bureaucratisch, goedkoper voor
ouders en meer gericht op de ontwikkeling van
het kind.’
Dat laatste vindt Mariette Hamer heel belang-
rijk. Zij wil dat het kind centraal komt te staan
in het denken over kinderopvang. Die moet
vooral goed zijn voor het kind. Dat betekent dat
het stimuleren van de ontwikkeling van kinde-
ren uitgangspunt voor haar is: ‘Daarom betrek
ik ook het peuterspeelzaalwerk en de voorscho-

len bij de kinderopvang en wil ik dat alle kinderen
er gebruik van kunnen maken.’ 

SIMPELE OPLOSSINGEN
Vanaf vier jaar zijn kinderen leerplichtig en wordt
de school dus aanspreekbaar en verantwoorde-
lijk. Aansluitend op de kinderopvang is er dan de
voor- en naschoolse opvang. Mariëtte Hamer: ‘Je
maakt daarmee het systeem van de zorg voor de
kinderen sluitend in ieder geval tot en met 12
jaar. De scholen hoeven de opvang niet zelf uit te
voeren, maar kunnen dat in overleg, met de kin-
deropvang, of in het kader van de brede school
organiseren. De oplossingen voor de organisatie
van de voor- en naschoolse opvang moet je zo

redactioneel

‘De kinderopvang wordt
een recht waar iedereen
gebruik van kan maken’

De motie van Van Aartsen/ Bos (VVD-PvdA) vraagt van de regering om uitvoering te geven
aan de verplichting dat voor- en naschoolse opvang geregeld wordt door schoolbesturen. Het
is een opeisbaar recht: wanneer er behoefte is dient de school voor- en naschoolse opvang te
kunnen aanbieden. In de motie wordt de vrijheid van de scholen om zelf te bezien in welke
vorm of door wie die opvang wordt aangeboden gecombineerd met kwaliteitseisen en vol-
doende financiën. Met de motie vraagt de PvdA van de regering om een dekkend netwerk van
voorzieningen voor kinderen overal in Nederland tot stand te brengen, een kostendekkend
financieel perspectief te bieden en geen enkele concessie aan de bestaande kwaliteit van
onderwijs en kinderopvang te doen.
Vanaf januari 2007 moet de motie in de praktijk worden gebracht.

DE MOTIE VAN VAN AARTSEN/ BOS

Henk Koedood, directeur van basisschool de Boog uit Schiebroek, onder de
rook van Rotterdam, en Leen van Loon, directeur van de pr. Margrietschool
in Kats, in het hart van Zeeland, zoeken naar oplossingen om straks de voor-
en naschoolse opvang te realiseren. Henk Koedood: ‘Wij vinden dat onze
verantwoordelijkheid verder reikt dan van half negen ’s ochtends tot drie uur
’s middags. Mede daarom verkiezen wij die voor- en naschoolse opvang zelf
te regelen. Dat kunnen we goedkoper en beter dan de reguliere Kinder-
opvang. Het gaat bij ons om zeven kinderen. Als die elders worden opgevan-
gen bestaat de kans dat zij onze school gaan verlaten. Dat is veel. Ik heb de
woningbouwvereniging hier bereid gevonden om de eerstkomende drie jaar

de kosten mede op zich te nemen. Zij vinden het van belang dat de school
blijft in de wijk.’
Ook Leen van Loon uit Kats ziet een gevaar. ‘Vooropgesteld dat ook wij de
ontwikkeling van werkende ouders zien en de noodzaak van opvang onder-
schrijven, is voor ons van belang dat de voor- en na schoolse opvang  in de
verschillende kernen van het eiland kan worden verzekerd, ook al gaat het
om heel weinig kinderen. Als kinderen vijf of vijftien kilometer verderop in
een centrale opvang worden ondergebracht, zullen ouders hun kinderen ook
in die plaats naar school brengen. Dat betekent dus dat het voorbestaan van
de school in Kats en andere dorpen op Noord-Beveland in gevaar komt.’

WONINGBOUWVERENIGING BETAALT KINDEROPVANG

simpel mogelijk houden. Zo kan een gymlokaal
na schooltijd gebruikt worden evenals voorzie-
ningen onmiddellijk in de omgeving. Misschien
is er een sportveld of een dorpshuis nabij. Je zult
zien dat in een nieuwe vorm het sociaal-cultureel
werk weer terugkomt, ook op het platteland.
Voor ons is belangrijk dat de voor- en naschoolse
opvang kwalitatief goed is en dat er voldoende
middelen zijn.’ 

CENTRALE ROL LEERKRACHT
De veranderingen in de samenleving leiden ertoe
dat de school een meer centrale en stabiele fac-
tor wordt in het leven van kinderen. Dat betekent
dan ook dat de leerkracht zachtjes aan de verant-
woordelijke en centrale rol terugkrijgt die het vak
vroeger had. Mariëtte Hamer: ‘Iedereen wil graag
dat het beroep van de schoolmeester en juf weer
belangrijk wordt. Dat heeft natuurlijk met geld,
met middelen te maken, maar ook met de ver-
antwoordelijkheid van de functie. De meester of
de juf ziet als eerste of een kind ’s morgens niet
gegeten heeft en of het gewassen op school
komt. Zij zouden meer mogelijkheden moeten
krijgen om iets met die signalen te kunnen doen.
In feite keren de meester en de juf terug naar de
positie waar hij of zij hoort, in het centrum van
de gemeenschap.’

KWALITEIT WAARBORGEN
Die eigen, specifieke verantwoordelijkheid van de
onderwijzers is voor Mariëtte Hamer van het
grootste belang. Mariëtte Hamer: ‘De mensen
aan de basis willen en kunnen het beste zelf
bepalen wat er gebeuren moet. We moeten niet
vanuit Den Haag, van bovenaf, tot in detail willen
opleggen hoe de uitvoering geregeld moet wor-
den. We geven het doel aan, en waarborgen kwa-
liteit. Maar de mensen aan de basis moeten het
doen, en niet de tussenlaag van managers en
vertegenwoordigers die altijd aan een belang zijn
gecommitteerd.”  

Marriëtte Hamer met dochter
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Het eerste Politiek Forum
van dit jaar stond in het
teken van wonen. Vooraf-
gaand aan de demonstratie
van de woonbond tegen het
huurbeleid van het kabinet
op 8 april in Amsterdam
discussieerden de forum-
leden over het rapport van 
de PvdA-projectgroep
Wonen: Goed wonen: voor
iedereen, van iedereen.

Over huren en rode schoenen

H
et thema wonen is buitengewoon actueel. De
woonlasten zijn hoog en de woningmarkt zit op
slot. Er zijn lange wachtlijsten voor betaalbare
huurwoningen en onvoldoende betaalbare koop-
woningen. Van doorstroming is geen sprake en

mensen hebben geen keuze. Toch wil het kabinet Balkenende de
huren van drie miljoen gezinnen en alleenstaanden fors gaan
verhogen. Vooral in populaire buurten en in middelgrote
gemeenten en dorpen zullen de huren enorm gaan stijgen,
waardoor deze buurten ontoegankelijk worden voor mensen
met lagere inkomens. Zo wordt de segregatie versterkt. 
De PvdA is tegen deze kabinetsplannen. De fractie heeft zelfs al
aangeven de huurplannen terug te willen draaien, mocht de
PvdA in het volgend kabinet komen. Centrale vraag op het
Politiek Forum: wat willen we dan wel? 

VARIATIE IN HUURVERHOGING
Staf Depla, woordvoerder wonen in de PvdA Tweede
Kamerfractie, stelde dat er op de eerste plaats meer en geva-
rieerder gebouwd moet worden, zodat mensen meer keuze krij-
gen. Verder is het probleem niet dat de huren te laag zijn, die
zijn gemiddeld hoog genoeg. De woningcorporaties zeggen zelf
ook voldoende geld te bezitten. Maar er zijn grote verschillen
tussen woningen: voor eenzelfde huis betaalt de een 150 euro
en de ander 500 euro per maand. Depla stelde daarom voor om
woningcorporaties de vrijheid te geven te variëren in de huur-
verhogingen, op voorwaarde dat de huren van het gehele
woningbestand van de corporatie gemiddeld niet meer stijgen
dan de inflatie. Dit voorstel kon rekenen op veel steun in het
Politiek Forum. Wel stelden forumleden een extra voorwaarde:

deze vrijheid voor woningcorporaties mag er niet toe leiden dat
de corporaties alleen in de goede wijken de huren verhogen,
want dan zou het segregatieprobleem alsnog versterkt worden. 

BESTRIJDEN VAN SEGREGATIE
Voor het bestrijden van segregatie doet de projectgroep ook een
voorstel: de gemeenten moeten de bevoegdheid hebben om
woningen toe te wijzen op basis van leefstijl en sociaal-econo-
mische kenmerken. Om de samenstelling van een wijk te beïn-
vloeden mag de gemeente bijvoorbeeld mensen zonder werk en
een laag inkomen weren uit een wijk. Dit op voorwaarde dat
deze mensen elders in dezelfde regio wel geschikte huisvesting
kunnen vinden. Dit is een uiterste instrument: om buurten leef-
baar te maken zal er vooral aandacht besteed moeten worden
aan een goed beheer van de buurt en goede voorzieningen
zoals scholen. Ook moeten de hekken weg die mensen met een
hoger inkomen beletten om in goedkopere buurten te komen
wonen en andersom. Tot slot moeten er natuurlijk wijken met
een gevarieerd woningaanbod gebouwd worden. Maar bouwen
duurt lang, en in sommige wijken zijn de problemen heel
urgent. Het instrument van selectie op basis van sociaal-econo-
mische kenmerken en leefstijl kan dan helpen om op korte ter-
mijn problemen te verminderen. 

INBREUK OP DE RECHTEN
In de projectgroep zelf had dit voorstel al tot verhitte discussies
geleid. Een minderheid van de projectgroep was principieel
tegen, een meerderheid voor. Ook in het Politiek Forum bleek
het onderwerp gevoelig. Hoewel er zorg was voor bureaucratie
in de uitvoering, steunden de meeste forumleden het instru-

Tekst Lianne Raap Foto’s Thomas Schlijper

De nieuwgekozen leden van het Politiek
Forum (95 PvdA-leden) in debat met onder
anderen Wouter Bos.

politiek forum
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I
n 2004 publiceerde een PvdA-commissie onder leiding van
Schelto Patijn een rapport over integratie en immigratie.
Daarin werd een analyse gemaakt van de immigratie-
stromen, zoals die Nederland na de Tweede Wereldoorlog
hebben bereikt. Aanvankelijk beperkte die immigratie zich

tot de ‘gastarbeiders’, veelal afkomstig uit de landen rond de
Middellandse Zee, inclusief Turkije. Na de onafhankelijkheid
van Suriname in 1975 kwamen grote groepen inwoners uit de
voormalige kolonie naar Nederland, maar sinds de jaren tach-
tig is die overzichtelijke immigratiestroom van karakter veran-
derd. Mensen uit Aziatische en Afrikaanse landen kwamen in
grote groepen naar landen van de Europese Unie en dus ook
naar Nederland, zo constateerde het rapport van de commis-
sie Patijn. 

TRIESTE CONCLUSIE
Een groot deel van die immigranten heeft een goede plaats in
de samenleving veroverd, maar, zoals ook het Centraal
Planbureau liet zien, over de hele lijn heeft de immigratie de
samenleving meer gekost dan opgeleverd, aldus Jeroen
Dijsselbloem. ‘Dat is een harde en vooral trieste conclusie. De
arbeidsmigratie van de jaren zestig en zeventig, de volgmigra-
tie van gezinsleden en de golf van asielaanvragen eind jaren
negentig hebben ons twee dingen geleerd: dat we selectiever
moeten zijn en dus beter moeten nadenken over de voorwaar-
den die we verbinden aan migratie. En ten tweede, dat we de
samenleving beter moeten inrichten op migratie en integratie
van nieuwkomers. Juist op dat vlak is de laatste jaren vanuit
de rijksoverheid nauwelijks iets verbeterd. 
Selectief asielbeleid is duidelijk: ruimhartig zijn waar het gaat
om echte vluchtelingen, maar economische vluchtelingen
weren. Selectiviteit in arbeidsmigratie is onderscheid maken
naar de capaciteiten en vaardigheden die migranten meebren-
gen en rekening houden met ontwikkelingen op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Dus: rekening houden met het
Nederlandse belang op korte en lange termijn. Eigenlijk een
arbeidsmigratiebeleid dat veel meer aansluit bij het beleid van
migratielanden als Australië of Canada. Op dit punt mist
Nederland nu grote kansen.’
Als Nederland alleen die personen binnenlaat die nodig zijn,
betekent dat in de praktijk dat alleen de hoogopgeleiden bin-
nenkomen en de vrouwen die in de prostitutie belanden als
gevolg van vrouwenhandel.

Hoe vergroot je de  kans op  een succesvolle integratie?

Immigratiebeleid
onder de loep

Het kabinetsbeleid heeft ertoe geleid
dat een tweedeling van de samen-
leving langs etnische lijnen is
verscherpt. Het migratiebeleid van dit
Kabinet is totaal verkrampt, en er is
absoluut geen beter integratiebeleid
van de grond gekomen, meent
Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. 

‘Immigratie
heeft de

samenleving
meer gekost

dan opgeleverd’

Dijsselbloem: ‘Als we stellen dat we selectief moeten zijn,
betekent dat niet dat alleen hoogopgeleiden nog binnenko-
men. Ik denk aan het puntensysteem van Australië waarbij je
voor een werkvergunning een minimum aantal punten moet
“scoren”: je krijgt meer punten naarmate je beter Engels
spreekt, je jonger bent, een betere opleiding of meer werker-
varing hebt. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken of je
bestaande tekorten op de arbeidsmarkt zou kunnen helpen
invullen. Zo was er een tijd geleden een tekort aan banketbak-
kers in Australië; als je daar een opleiding of ervaring in had
kon je zo aan de bak.’
Iemand die geen kwalificaties heeft, kan toch tot ontwikkeling
komen en van betekenis zijn voor de gemeenschap? 
Dijsselbloem: ‘Opleiding is een heel belangrijke factor om de
kans te vergroten op een succesvolle integratie in Nederland,
dat wil zeggen de kans op volwaardige deelname aan het
maatschappelijk leven. Het is in toenemende mate een
onmisbare bagage. We hebben niet voor niets de leerplicht.
Maar daarbovenop werken we met startkwalificaties voor de
arbeidsmarkt. Daarbij ligt de ambitie inmiddels behoorlijk
hoog. Wat dat betreft is alfabetisering echt niet meer dan de
basis, van waaruit eenmaal in Nederland aangekomen er nog
ontzettend veel moet gebeuren om migranten in Nederland
betere kansen te geven.’
Als we streng zijn voor nieuwkomers in Nederland, is het dan
niet ook nodig om asociale Nederlanders eens te dwingen
zich over normen en waarden te buigen en een cursus burger-
schap aan te bieden. Want het is toch niet zo dat het alleen de
allochtonen zijn, die niet weten hoe het hoort? 
Dijsselbloem: ‘Het is heel opvallend dat het hele integratiede-
bat ons ook heeft teruggeworpen op de vraag: En hoe leven
we eigenlijk zelf? Of beter gezegd: Hoe zouden we willen
leven? Het is niet verrassend dat terwijl de Europese Unie
steeds verder uitbreidt, globalisering oprukt en de migranten-
gemeenschappen in Europa sterk groeien, er veel meer aan-
dacht is voor identiteit, cultuur, normen en waarden. De
homogene sociale cultuur is weg en komt in oude vorm ook
niet meer terug. In het licht van die discussie staat ook het
wetsvoorstel van Mariëtte Hamer en mij dat onlangs door de
Kamer is aangenomen, waarmee sociale integratie en burger-
schap een plek krijgen in het onderwijs. Zover ik weet is dat
de eerste wet waar een omroep zelfs een speciaal jongeren-
programma aanwijdt!’  

ment van het selecteren op sociaal-economische kenmerken om
gemengde wijken te realiseren. Paul Kalma, directeur van de WBS,
het wetenschappelijk bureau van de PvdA, stelde dat er toch te
gemakkelijk over gedacht werd. Het gaat immers om een inbreuk
op de rechten van mensen. Dat kan soms nodig zijn, maar dan
moet er wel duidelijk omschreven worden onder welke omstandig-
heden deze inbreuk toegestaan is. Die voorwaarden moeten goed
omschreven worden, en niet zomaar aan de gemeenten over-
gelaten worden. 

SELECTIE OP LEEFSTIJL
Het tweede element in de stelling - het selecteren op leefstijl - von-
den veel forumleden nogal eng. Kan dat betekenen dat alleen men-
sen met rode schoenen nog in een wijk mogen wonen? En is leef-
stijl soms niet gedwongen, zoals bij gehandicapten? Beperkt het de
keuzevrijheid niet te veel? Een voorstel te stemmen over het wel of
niet selecteren op leefstijl, strandde wegens onduidelijkheid wat er
nu precies werd bedoeld met leefstijl. Het van harde muziek hou-
den, rode schoenen hebben of gehandicapt zijn, is niet
vergelijkbaar. 
Partijleider Wouter Bos kwam met een voorstel: de verkiezings-
programmacommissie – die zojuist onder voorzitterschap van Paul
Depla haar werkzaamheden is begonnen – komt met een uitwer-
king van het begrip leefstijl ten behoeve van dit selectie-instrument.
Ook besteedt de commissie aandacht aan de voorwaarden die
voorkomen dat dit instrument kan leiden tot willekeur. Dit wordt
vervolgens besproken op een bijeenkomst over wonen die de ver-
kiezingsprogrammacommissie zal beleggen. 

Na de bijeenkomst togen Bos en vele forumleden naar de Dam om
te demonstreren tegen de huurplannen van minister Dekker en
vóór het hebben van een politieke opvatting over wonen.

Tekst Jan Schuurman Hess  Foto Hollandse Hoogte

Interviewpolitiek forum
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Een nacht met Ed van Thijn

Tekst Anne Graumans Foto’s Wil van Iersel

Regelmatig ontvangt David, afkomstig uit Iran
en sinds 1998 in Nederland, sms-jes van vrien-
den, landgenoten en familie. Het is namelijk
maandag 20 maart en dan wordt in Iran het
Nieuwe Jaar gevierd. David is een van de asiel-
zoekers die meedoet aan de Nacht van de
Vervanging. De nacht is georganiseerd door
een aantal organisaties die zich inzetten voor
het lot van asielzoekers die al voor het ingaan
van de Vreemdelingenwet (2001) asiel hebben
aangevraagd en nu nog steeds wachten op een
besluit [zie kader]. Tijdens deze nacht zijn asiel-
zoekers één nacht te gast bij een bekende
Nederlander. 

ONBEGRIP
David is te gast bij Ed van Thijn, een van de
vele bekende Nederlanders die meewerken aan
de Nacht van de Vervanging. Voor de logeerpar-
tij wordt er gezamenlijk gegeten in het Verzets-
museum in Amsterdam.
‘Ik had me voorbereid op iemand uit Verweg-
gistan met wie ik in mijn beste Frans zou moe-
ten praten,’ zegt Ed van Thijn, ‘maar David is

gewoon een Amsterdammer, woont al acht jaar
in Nederland en spreekt perfect Nederlands.
Het ijs was in één minuut gebroken.’ 
David is Iran ontvlucht vanwege zijn geloof. Hij
is een volger van de Sabiërs of Mandaeërs, een
oude afsplitsing van het Jodendom en volgelin-
gen van Johannes de Doper. ‘Over de hele
wereld zijn er minder dan 100.000 mensen die
mijn geloof aanhangen. Het merendeel woont
in Irak. Tien jaar geleden woonden er in Iran
nog 50.000 mensen die mijn geloof delen, nu
nog zo’n 5.000. Khomeini heeft in 1979 gezegd
dat als je iemand van mijn geloof kunt bekeren,
je in de hemel komt, maar als het je niet lukt,
dan mag je die jood vermoorden. Mijn ouders
en mijn zusje zijn inmiddels via een
Oostenrijkse bemiddelingsorganisatie met suc-
ces naar Chicago gevlucht. Toen ik mijn moeder
laatst sprak, vroeg ze me of ik soms iemand
had vermoord in Nederland, omdat ik niet hier
mag blijven. Ik wil ook wel naar de Verenigde
Staten, maar de IND begrijpt blijkbaar niet dat
ik niet naar Iran terug kan om een visum voor
de Verenigde Staten te regelen.’

SCHAAMTE
Begrip is een woord dat niet in de vocabulaire
voorkomt van de IND, vertellen veel gasten op
de Nacht van de Vervanging. Een doodsvonnis
dat niet op tijd vertaald werd, werd niet meer
geaccepteerd in het dossier van een inmiddels
uitgeprocedeerde asielzoeker. Schaamte is de
grote drijfveer voor de bekende Nederlanders
om zich voor de asielzoekers in te zetten. Ed
van Thijn kan er niet over uit dat we het leven
van mensen verkwanselen: ‘David is nu 25 jaar
en had in de acht jaar dat hij in Nederland is,
een studie kunnen afronden, hij had zich verder
kunnen ontwikkelen. Één nacht iemand opvan-
gen is natuurlijk symbolisch, ik moet er niet aan
denken dat het in de Tweede Wereldoorlog de
Joden net zo was vergaan,’ aldus van Thijn. ‘Ik

ben blij met de motie die op het PvdA-congres
in december 2005 is aangenomen. Een speci-
fiek pardon voor de oude groep asielzoekers is
onvermijdelijk geworden. Overal in Europa vin-
den legalisatierondes plaats, Nederland is een
uitzondering geworden.’

‘VAN HARTE EXCUUS’
Joris Linssen, bekend van het televisieprogram-
ma Taxi, wil niet een ‘van harte pardon’, maar
een ‘van harte excuus’. ‘We mogen zo niet met
mensen omgaan. Openheid en tolerantie wor-
den Verdonk’eremaand op deze manier.’ 
Manon Uphoff, Hanneke Groenteman, Nelly
Frijda, Marion Bloem; allemaal zetten ze zich in
voor een generaal pardon voor die mensen die
voor 2001 asiel aanvroegen. 

In het kader van de campagne
Prominent Pardon organi-
seerden verschillende vluchte-
lingenorganisaties De Nacht
van de Vervanging. Bekende
Nederlanders en politici
waaronder Ed van Thijn,
boden, na een gezamenlijke
maaltijd, een nacht onderdak
in hun eigen huis aan om
uitgeprocedeerde
vluchtelingen te steunen.

Marion Bloem, Ivan Wolffers met Fatima

Andree van Es, zoon

Julien en Emma-

Laureen met Besima

Ed van Thijn met

David uit Iran.

Hanneke Groenteman met Djamila en

haar dochter Kaouther uit Algerije.

Marjan Berk en Nelly Frijda met

Ramazan en de familie Atalay

Frenk der Nederlanden

met Atefe.

‘David (25) had in de acht jaar dat hij in
Nederland is, een studie kunnen afronden’ 

Aftellen tot het pardon, is een initiatief van
LOS, ASKV Amsterdam, Vluchtelingen-
cordon Fryslân, Van Harte Pardon
Wageningen en Van Harte Pardon Noord.
Zij pleiten hiermee voor een generaal par-
don voor alle asielzoekers die vóór de
invoering van de Vreemdelingenwet in
2001 asiel hebben aangevraagd (oudwe-
wetters). Met dit initiatief willen ze de par-
don regeling op de politieke agenda hou-
den en oudewetters ondersteunen. 

www.aftellentothetpardon.nl

Prominent Pardon

ONTSPANNEN
De volgende ochtend bij het ontbijt in het
Verzetsmuseum vertelt David dat hij nog lang
met Ed van Thijn en zijn vrouw heeft gepraat
en dat hij goed geslapen heeft. Ed van Thijn:
‘Het was allemaal heel ontspannen. David en
ik hebben afgesproken met elkaar in contact te
blijven via de mail. Het is een indrukwekkende
jongen!’
Of het een gelukkig nieuwjaar wordt voor
David is nog onzeker. Hij brengt zijn dagen nu
door met het lezen van de Bijbel en het schrij-
ven van verhalen.



verdwijnen ook banen bij de toeleveranciers, zoals busbe-
drijven, bakkers en schoonmaakbedrijven.’

MKB
Daarom vindt de PvdA het van enorm belang dat het MKB
veel meer aandacht krijgt. Smeets: ‘Het MKB is veel beter
verankerd in een regio, is veel meer plaatsgebonden dan het
grote internationale bedrijfsleven.’ 
Daarnaast vindt Smeets dat het kabinet veel meer moet
doen met de kansen die de ligging van Limburg biedt.
Smeets: ‘Limburg ligt midden in de Euregio. Weet je wat dat
betekent? In een straal van 50 km rondom Maastricht
wonen 3,7 miljoen consumenten! In de Euregio hebben we
vijf universiteiten, drie academische ziekenhuizen en
250.000 bedrijven. We zouden wel gek zijn als we de kansen
van deze strategische ligging niet benutten.’ Smeets ver-
volgt: ‘Ook moeten we starters naar Limburg gaan lokken.
De provincie Limburg scoort hoog in een studie naar onder-
nemersgedrag en vestigingsklimaat. Kortom er is perspec-
tief, ook voor Limburg! Maar dan moet dit kabinet wel initia-
tieven nemen en faciliteiten bieden.’  

Z
uid-Limburg is een economisch kwetsbare
regio: de werkloosheid is hoog en de econo-
mie is afhankelijk van enkele grote werkge-
vers. Met het mogelijk verdwijnen van
duizend banen bij NedCar in Born

worden de problemen alleen maar groter. De
PvdA begrijpt dat de politiek nooit kan garan-
deren dat bedrijven dichtgaan, maar vindt
wel dat zij ervoor moet zorgen dat er
vooral voor het midden- en kleinbe-
drijf (MKB) goede voorwaarden zijn
om voor Limburg te kiezen. Want met
goede initiatieven en faciliteiten, heeft
Limburg perspectief.

NEDCAR
NedCar maakte onlangs bekend dat het bedrijf één
model uit de productie neemt (de SMART), met als gevolg
een direct verlies van duizend banen. Voor de overige twee-
duizend werknemers is de toekomst evenmin zeker omdat
vanaf 2010 ook het andere model, de Mitsubishi Colt, niet
meer in Born zal worden geproduceerd. 

WERKGELEGENHEID VERDWIJNT
De problemen van NedCar staan niet op zich. Zuid-Limburg
kent een hoge werkloosheid (12,8 procent, landelijk 9,1 pro-
cent, bron: CWI) en in de industrie verdwijnen al jaren vele
banen: NedCar had vijfduizend werknemers, straks nog maar
tweeduizend en DSM ging van vijftienduizend werknemers in
Limburg in de jaren tachtig naar nu slechts 4500. Vorige
maand nog maakte DSM bekend dat zij de zoetstoffenfabriek
in Geleen gaat sluiten (honderd arbeidsplaatsen) en Philips
sluit zijn lampenfabriek in Weert, de 262 werknemers verlie-
zen hun baan. 

PvdA Tweede-Kamerlid Pauline Smeets, inwoner van Sittard-
Geleen: ‘Probleem van Zuid-Limburg is dat een groot deel van
de werkgelegenheid afhankelijk is van die grote werkgevers
zoals NedCar, SABIC en  DSM. De grote bedrijven werken als
boekensteun voor de kleinere bedrijven. Als die boekensteu-
nen wegvallen, dan valt de rest ook heel snel om. Dat zie je
ook gebeuren bij NedCar. Er dreigen op korte termijn niet
alleen duizend directe arbeidsplaatsen te verdwijnen, maar er

groep worden ingericht voor vrouwen die zich
kandidaat hebben gesteld voor de Provinciale
Staten, de ROSA-VIP-coachgroep. In de coach-
groep wordt extra aandacht besteed aan gender
in beleid en politieke processen. 
Alle deelnemers worden begeleid door ervaren
partijgenoten, die hen ondersteunen met tips,
trucs en wijze raad. De cursus bestaat uit vijf
(maandelijkse) bijeenkomsten op zaterdag.
Locatie: Amersfoort.

MEER INFORMATIE?
Als u zich wilt aanmelden voor de leergang of
meer informatie wilt, kunt u contact opnemen
met Marlies Lammers, coördinatie en orga-
nisatie: 020-551 21 19, mlammers@pvda.nl.
Of surf naar www.pvda.nl.

Tekst Michiel Reijnen Foto De BeeldredaktieDe ROSA-leergang

L
ucelle Comvaluis (32) volgde de ROSA-
leergang en nam deel aan de ROSA-
VIP-groep voor vrouwen die actief wil-
len worden in de politiek. Een fantasti-
sche ervaring vond ze het. ‘Ik heb veel

vrouwen ontmoet die me allemaal op hun eigen
manier hebben geïnspireerd.’ Ook Myra Eeken
(39) genoot van het contact met andere mensen:
‘Het is leuk om te zien dat er zulke enthousiaste-
lingen zijn. Je kunt veel van elkaar leren en krijgt
de gelegenheid om met mensen te spreken die
tegen dezelfde problemen oplopen. Vervolgens
kun je samen kijken wat je daaraan kunt doen.’ 

OPBRENGST
Beide vrouwen zijn erg te spreken over de bege-
leiding door hun coach. Zo leerde Lucelle haar
wensen, dromen en ambities kenbaar te maken:
‘Voordat ik de ROSA had gedaan, hield ik dat
altijd voor me en bleef ik braaf wachten totdat
iets me werd aangeboden. Dat had mijn bege-

leidster tijdens de eerste bijeenkomst feilloos
door, ik kreeg dan ook genadeloos op mijn kop.
“Keuzes maken Lucelle!” Nu ben ik niet meer zo
afwachtend en onderneem ik veel meer actie. De
laatste tijd hoor ik ook vaker dat mensen vinden
dat ik echt iets toe te voegen heb.’
Myra, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
campagnecoördinator was in Grootegast, wissel-
de met de andere deelnemers veel campagne-
ideeën uit. Zo vatte ze het idee op om in navol-
ging van de Groningse PvdA onder het motto
‘iedereen aan de bak’, een bakfiets als mobiele
stand te introduceren. 

MINPUNTJE
Toch is er één minpuntje aan de cursus: Lucelle
en Myra hadden graag wat meer theoretische
kennis opgedaan. Ze begrijpen de keuze wel, de
leergang was namelijk vooral op campagnevoe-
ren gericht. ‘Bovendien,’ betoogt Lucelle: ‘theore-
tische kennis kun je ook op andere manieren
opdoen, terwijl dat voor ervaringen die je door
workshops opdoet, natuurlijk niet geldt.’

ROSA 21
In oktober 2006 begint ROSA-leergang 21. Met
het oog op de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en de Tweede Kamer in 2007, staat ROSA
21 in het teken van deze campagnes. Deel-
nemers worden door middel van vaardigheids-
trainingen, workshops en simulatiespellen opge-
leid tot volwaardige leden van het campagne-
team.Tijdens de leergang zal een speciale coach-

Lessen in politiek

U Kijk voor meer info op
www.pvda.nl/rood

LUCELLE COMVALIUS is docent maatschap-
pijleer, geschiedenis en aardrijkskunde aan het
Helen Parkhust College, een Daltonschool voor
voortgezet onderwijs in Lelystad. Daar is ze
bestuurslid van de plaatselijke PvdA en lid van de
Derde Kamer, een schaduwkabinet voor ontwik-
kelingssamenwerking. 

MYRA EEKEN-HERMANS is zelfstandig
ondernemer. Ze doet onder meer (eind)redactie-
werk. Ze is moeder van twee kinderen en woont
in Grootegast. Daar mag ze zich inmiddels
raadslid noemen voor de PvdA.
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Tekst Michiel Reijnen Illustratie CoverMechanics binnenkort

In het najaar begint de eenentwintigste ROSA-leergang, een cursusreeks waarin iedereen die actief

wil worden in de partij, kan leren debatteren en andere vaardigheden kan opdoen die van pas komen

in de politiek. Twee deelnemers aan de negentiende leergang vertellen over hun ervaringen. Perspectief
in Limburg

Binnenkort behandelt een maatschappelijk onderwerp, een wetsvoorstel of een vergevorderd plan waar veel

mensen binnen afzienbare tijd mee te maken zullen krijgen. In dit nummer een vooruitblik op het

waarschijnlijk verder verdwijnen van werkgelegenheid in Zuid-Limburg door de reorganisatie bij NedCar.
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Uitgesproken

Het Volk Verheffen was al vroeg in de
bestaansgeschiedenis van de sociaal-demo-
cratische beweging een van de peilers van
het gedachtegoed. Niet bij brood alleen
moest het blijven, ook geestelijk voedsel
zou de arbeider gelukkig en weerbaar
maken. Ontplooiing en vrijheid was het
einddoel, niet een auto of extra koelkast.
Die traditie van volksverheffing is in de loop
der decennia versloft, omdat het verheffen
van het volk mislukte, onduidelijk bleef, de
arbeiders middenklassers werden, et cete-
ra. Cultuurbeleid werd synoniem aan geld
verdelen en kunstenaars ondersteunen. Het
debat over kunst en cultuur belandde lang-

zaam in techno-
cratisch vaarwater. 
Maar gelukkig leeft
de belangstelling
voor cultuurpoli-
tiek weer op. Vorig
jaar schreven de
Tweede Kamer-
leden John

Leerdam en Jet Bussemaker samen met
Hester Tammes nog de fraaie nota De
kracht van Kunst. Daarbovenop kwam nog
het WBS Jaarboek 2005 uit met de simpele
titel Cultuurpolitiek, een thematische bundel
over kunst en cultuur. Verschillende auteurs
belichten diverse kanten van cultuurpoli-
tiek. Waarom doen we het eigenlijk? Wat is
de geschiedenis? Kan het werken? Hoe
organiseer je dat eigenlijk? Het zijn leesba-
re stukken, die met elkaar een goed beeld
geven van wat cultuurpolitiek eigenlijk
inhoudt. Volgens de traditie van de Wiardi
Beckman Stichting ontbreekt een conclusie
in het boek. De bedoeling is een overzicht
van het debat te bieden, de lezer trekt zelf
maar conclusies. 
Als de partij blijft nadenken over sociaal-
economische vraagstukken, dan zullen we
ook moeten blijven nadenken over cultuur-
politiek. Er keken onlangs meer mensen
naar Temptation Island 5, dan naar een
gelijktijdig uitgezonden herdenkingspro-
gramma over Gerard Reve. Meer redenen
zijn er niet nodig voor een hernieuwd
cultureel offensief. 

Arnold Jonk, partijbestuur (portefeuille Kennis
en Ideeënontwikkeling)

Cultuurpolitiek, WBS jaarboek 2005, onder
redactie van Frans Becker en Wim van
Hennekeler, isbn 9053304894 € 20,-. 
Zie voor De kracht van kunst www.pvda.nl >
bibliotheek

Heeft u een idee of scherpe associatie bij deze foto of 
wéét u gewoon welk politiek moment hier wordt verbeeld?

Prijsvraag Wat gebeurt hier?Foto Roel Rozenburg

Schrijf dan een origineel, krachtig onderschrift dat de foto
verduidelijkt. De winnaar krijgt  het boek van Paul Kalma:
Links, rechts en de vooruitgang.
Stuur uw onderschrift vóór 5 juni naar:

PvdA, redactie Rood, 
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam

of mail uw oplossing naar rood@pvda.nl.
In de volgende editie van Rood wordt het werkelijke
onderschrift bij de foto prijsgegeven.

De winnaar van de prijsvraag uit Rood
nr 2 is Jetze Koster uit Leeuwarden.
Het onderschrift ‘Kroketeren’ werd
door de redactie als meest origineel
bestempeld. Het werkelijke onder-
schrift luidde: 16 januari 1998. Pre-
mier Kok wacht op een bak nasi met
saté tijdens de avondschorsing van
het PvdA-verkiezingscongres.

Bedenkt u puzzels ? Mail ons: rood@pvda.nl!
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MEI
12 ‘Eén jaar na het referendum’

Bijeenkomst over de nieuwe Europa-agenda
van de sociaal-democratie, Den Haag

19-21 Nederlands Sociaal Forum:
‘een andere wereld is mogelijk’
Met o.a. PvdA-politici, workshops en debat-
ten, Nijmegen.

27 Samen aan de slag voor een
ondernemend Nederland’
Conferentie over links en het bedrijfsleven,
in samenwerking met de programma-
commissie, Nijmegen.

JUNI
8 De ideeëntrein

(Serie bijeenkomsten over het verkiezings-
programma): een sociaal land, Groningen. 

10 De ideeëntrein
Een duurzaam land, Rotterdam

12 Meer Rood op Straat
de onderkant van de arbeidsmarkt

15 De ideeëntrein
Een land dat internationaal werkt aan vrede
en veiligheid, Amsterdam

24 De ideeëntrein
Nederland kennisland, Eindhoven

Voor bijeenkomsten van de Ideeëntrein dient u zich
aan te melden. Voor locaties, tijden en informatie
belt u 020-551 21 55 of surft u naar www.pvda.nl.

Colofon
Rood is het positief/kritische ledenblad van
de Partij van de Arbeid waarin leden van de par-
tij centraal staan. Leden worden van harte uitge-
nodigd te reageren op de inhoud van Rood en
de redactie van ideeën, suggesties of kopij te
voorzien. Rood verschijnt achtmaal per jaar en
wordt gratis verspreid onder de leden van de
PvdA in een oplage van 63.000 exemplaren.
Niet-leden kunnen een abonnement aanvragen
via de ledenadministratie (ledenadministra-
tie@pvda.nl of 020-5512290). Rood verschijnt
ook in gesproken vorm voor mensen met een
leeshandicap. Info: FNB, tel.: (0486) 486486.
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Rood Breinbreker 11
HORIZONTAAL: 1. Onminnaar  8. Aan die kant
wordt het licht  10. ‘Kom erin’!  11. Kun je opkomen
12. Een synoniem hiervan suggereert dat dit eten
waardeloos is  14. Zo’n prent is goed Frans
15. Spits of Bolkestein  16. Staat niks voor een
mens  17. Kan men één en al zijn  19. Geschikte
verpakking voor prikkellimonade ?  22. Vogel die
wel ’s rent  23. Klinkt als ‘leg neer’ die hond
26. Muzikale einzelgänger  27. Zo’n voetbalveld
leidt tot niets  28. Klein vervoermiddel, dat aan
een zangeres doet denken  29. Lichamelijk zwaar
30. Platgeslagen knip

VERTIKAAL: 1. Speelse zeehondehond  2. Stress-
gevoelige functies  3. Dieren die hard werken
4. Aktiviteit  5. Hoort plakband aan één kant te zijn
6. Harde slag (met een spaan bijvoorbeeld)  7. Kan
men bijdragen  9. Lager gelegen departement
13. Zware jongen  17. Als je dit krijgt, bedank je de
chirurg maar vervloek je je baas  18. Vrouwen- of
Herenkostuum?  20. Boter bij de vis in Noord-
Holland  21. Leesruimte  24. (Verpakking van een)
klein vliegtuig

Stuur uw oplossing vóór 5 juni naar PvdA, redactie
Rood, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. 
De winnaar krijgt  het boek van Paul Kalma: 
Links, rechts en de vooruitgang.

DE PRIJSWINNAAR VAN DE BREINBREKER IN HET

VORIGE NUMMER IS: G.J. Augustinus uit Delft

Lid zijn van de PvdA is zinvol. De PvdA verwelkomt
graag mensen met ervaring. Ervaring op allerlei
gebieden. Of het nu gaat om het opvoeden van kin-
deren, het leiden van een bedrijf of het trainen van
een voetbalelftal. Kennis en ervaring zijn voor ons
onmisbaar en voor leden een kans om verantwoor-
delijkheid te nemen voor de toekomst.

De PvdA heet ook
uw vrienden 
van harte welkom!

agenda varia

De PvdA is een open partij. Er is voor iedereen met
energie, goede wil en eventueel wat vrije tijd een
plek: in de lokale afdeling, de landelijke werkgroep
ouderen, het vrouwennetwerk en nog veel meer.
Iedereen bepaalt zijn eigen inzet, alleen steunen kan
ook. Al vanaf 2 euro per maand. Vraag een informa-
tiepakket via www.pvda.nl of bel 020 551 22 95.
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Foto Hollandse Hoogte

De volgende Rood 
verschijnt eind juni 2006

Scandinavisering
Het afgelopen jaar heeft in Nederland, vooral onder economen, een dis-

cussie gewoed over de vraag of de Scandinavische landen nu wel of niet

iets bijzonders hebben laten zien de afgelopen jaren. Ook voor mij een

interessante discussie omdat ik een jaar geleden in een speech aan gaf

‘het Scandinavische model’ als een voorbeeld voor Nederland te zien.

We zijn nu een jaar en een heleboel bijdragen aan het debat verder. 

En ook ik zie dat we niet moeten doen alsof de Scandinavische landen

helemaal geen problemen kennen, of dat het verstandig zou zijn om in

alles ons Nederlandse model verzorgingsstaat overboord te gooien en

ons volledig te richten naar Scandinavische maatstaven. Al is het maar

omdat Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken ook nog de nodige

onderlinge verschillen kennen.

Toch bleef één conclusie overeind: een grote collectieve sector kan

samengaan met hoge economische groei, sterk en sociaal kunnen elkaar

versterken. Niet de hoogte van de collectieve uitgaven blijkt relevant maar

de samenstelling van die collectieve uitgaven. Het zou verstandige politici

er dus niet om moeten gaan met elkaar te concurreren om de grootste

belastingverlaging, veel relevanter is om te kijken wie de belastingbetaler

het beste waar voor zijn geld biedt. En dan valt er veel van de

Scandinavische landen te leren. Bijvoorbeeld dat het beter is om belas-

tinggeld aan investeringen dan aan consumptie uit te geven. Maar ook

dat het beter is om het geld aan jonge kinderen (en hun moeders) uit te

geven dan aan mannen van middelbare leeftijd. En ook dat het verstandi-

ger is mensen te beschermen dan banen.

Daarmee zijn ook de contouren geschetst van waar de hervorming

van de verzorgingsstaat zich wat de PvdA op zou moeten richten: meer

geld naar onderwijs, onderzoek en innovatie, kinderopvang als basisvoor-

ziening, goedkoper maken van laagproductieve arbeid. En dat valt te beta-

len door meer mensen aan het werk te krijgen, mensen te stimuleren tot

hun 65e door te werken en het omdraaien van perverse solidariteit, het

feit dat in Nederland veel te vaak geld van arm naar rijk stroomt in plaats

van andersom; denk aan de hypotheekrente-aftrek. 

De hervormingen van het kabinet-Balkenende waren de afgelopen

jaren enkel en alleen gericht op het verder verkleinen van de collectieve

sector en daarmee het onder druk zetten van samenhang en solidariteit.

De Scandinavische landen laten zien dat het ook anders kan. Let’s go…!

Wouter Bos, fractievoorzitter

column


