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Een sterk en 
sociaal Europa

Inhoud

D e afgelopen vijf jaar is niets zo fragiel en tegelijk zo sterk gebleken 
als ‘Europa’. Fragiel toen in heel Europa de economische tegenwind 
waaide, werkloosheid tot ongekende hoogte steeg en afspraken 
tussen landen verre van afdoende bleken te zijn voor het bezweren 

van de crisis. We hielden soms de adem in: zou het wel goed gaan?
Maar Europa bleek ook sterk. In de wijze waarop Europese landen gezamenlijk 
een uitweg vonden uit schijnbaar onoplosbare situaties. Op Cyprus, in het 
aanpakken van de financiële sector, bij het redden van de euro.
Maar vooral sterk in het geloof dat voor gezamenlijke problemen gezamenlijke 
oplossingen nodig zijn. De overtuiging dat, ondanks alle tegenslagen van de 
afgelopen jaren, we niet opgeven. Omdat onze kinderen moeten kunnen opgroeien 
in een sterker en socialer Europa.
Nu het stof van vijf jaar crisis langzaam neerdaalt, staat Europa bij de verkiezingen 
op 22 mei op een tweesprong. We kunnen terugvallen in oude gewoontes van een 
Europa dat slechts om markt en munt draait. Het is de gemakkelijkste weg, maar 
ook een weg waarmee Europa kwetsbaar blijft voor tegenslag. Of we kunnen een 
nieuwe weg inslaan. Naar een sterker en socialer Europa. Door te herstellen waar 
Europa tekortschoot.
Een Europa dat van méér banen zijn topprioriteit maakt. Vijf jaar crisis heeft z’n 
sporen nagelaten. De werkloosheid waart nog altijd door Europa, met name in het 
zuiden. Politici hebben geen banen in hun achterzak, maar kunnen wel aan een 
sterke Europese economie werken. We kunnen de handen ineenslaan om meer 
werk en voor jongeren meer kansen op een baan te creëren (zie pagina 3).
Een Europa dat uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt 
tegengaat. Zodat overal in Europa eerlijk werk tegen een fatsoenlijk 
salaris mogelijk is. Zodat Nederlandse vrachtwagenchauffeurs niet langer 
weggeconcurreerd worden door Oost-Europese chauffeurs die tegen een Oost-
Europees salaris in Nederland rijden (zie pagina 12-13).
En een Europa waar we de financiële sector aanpakken. Zodat die niet langer kan 
speculeren met onze welvaart. Met hogere buffers voor banken, de beteugeling 
van bonussen en een gezamenlijke stroppenpot voor omvallende banken (zie 
pagina 10-11).
Herstellen wat in de afgelopen decennia is scheefgegroeid. Dat is onze opdracht. 
Een opdracht die moed vereist. En geduld. Snelle blauwdrukken hebben nooit 
gewerkt. Gestaag verder werken aan een sterker en socialer Europa dus. Dat zijn 
we aan onze kinderen verplicht. Onze generatie mag noch door gemakzucht of 
angst, noch door overmoed en haast de droom van een sterk en sociaal Europa uit 
elkaar laten spatten.
Op 22 mei is de keuze aan u.

Diederik Samsom, politiek leider PvdA
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A
Nu bijna een kwart van de Europese jongeren werkloos is, moet werkgelegenheid een 
prioriteit van de EU worden. In Nederland is men al begonnen de jeugdwerkloosheid 
aan te pakken. Zo moeten zo’n tienduizend extra leerbanen jongeren helpen weer aan 
de slag te komen. Het lijkt een prachtig plan, maar werkt het ook? 

Arzu Akdeniz straalt. ‘Ik ben zo blij met 
mijn baan.’ Sinds kort werkt de jonge 
Utrechtse bij Takko Fashion, een kle-
dingzaak in de Domstad. Daar begon 
ze voor de zomer met een zogenoemde 
leerbaan (betaald werkervaring opdoen 
in combinatie met een opleiding). Haar 
leergierigheid en enthousiasme werd 
beloond door de modewinkel. Die bood 
Arzu, nadat ze haar opleiding had afge-
rond, een vaste baan aan.
Arzu was een van de talloze werkzoe-
kenden die Nederland rijk is. Vooral 
jongeren zijn oververtegenwoordigd: 
de werkloosheid bedraagt momenteel 
8,8 procent, maar onder jongeren is 
die 16,3 procent. Jeugdwerkloosheid 
is daarom een van de speerpunten 
van dit kabinet. Onder de noemer 
Aanpak Jeugdwerkloosheid wordt hard 
gewerkt om jongeren aan het werk te 
krijgen.
Een van die maatregelen: de ruim 
tienduizend extra leerbanen die er 
speciaal voor jongeren bijkomen 
in het bedrijfsleven. Dat maakte 
minister Lodewijk Asscher (Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) vorig 
jaar bekend. Het was de uitkomst 
van maanden onderhandelen tussen 
het kabinet, werkgevers, opleidingen 
en de speciale ambassadeur Aanpak 
Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk. 
‘Deze actie is een mooi voorbeeld van 
hoe de overheid, bedrijven en de vak-
bonden samen succesvol optrekken in 
de aanpak van de jeugdwerkloosheid,’ 
zei Asscher erover. 
Voor de zomer begon Arzu aan zo’n 
leerbaan. In haar geval was het een 
combinatie van een opleiding tot mode-
adviseur met werken in de kledingwin-

kel. Ze had wel ervaring als adminis-
tratief medewerker, maar kon moeilijk 
een baan vinden. ‘Over werken in de 
modesector had ik tot deze zomer nooit 
nagedacht, maar het leek me een oplei-
ding die ik aankon en natuurlijk houd ik 
van mooie kleren.’ De opleiding duurde 
drie maanden: drie dagen werken, één 
dag in de week naar school en één dag 
in de week studeren. Arzu: ‘Het was 
hard werken, maar alle toetsen haalde 
ik in één keer.’ Ze had een duidelijk doel 
voor ogen: ‘Ik wilde niet thuiszitten, 
maar meedoen.’
Arzu kreeg hulp van het Utrechtse 
Leerwerkloket en de gemeente bij het 
zoeken naar de geschikte opleiding 
en baan. De Leerwerkloketten zijn 
over het hele land verspreid en wer-
ken nauw samen met de gemeente, 
Werkbedrijven (UWV), opleidingscen-
tra en lokale werkgevers. ‘Doel is om 
mensen zonder baan via een leerbaan 
ervaring en kennis op te laten doen, die 
aansluiten bij wat werkgevers vragen,’ 
legt Jan Bijvank, projectleider van het 
Utrechtse Leerwerkloket, uit.
Voorlopig heeft Arzu het nog erg naar 
haar zin bij Takko Fashion. ‘Ik kan 
nog zo veel leren en ben de winkel ook 
dankbaar dat ze me deze kans heeft 

gegeven.’ Toch durft ze te dromen. ‘Ik 
zou later graag een eigen modewinkel 
willen hebben, gespecialiseerd in mooie 
en nette kleding.’ Lachend: ‘En dat ter-
wijl ik vroeger helemaal niet op zo’n 
manier over mode nadacht. Ik ben echt 
heel blij met wat die leerbaan me heeft 
gebracht.’  

tekst Johan Vogels  
 foto Charlie SilvrantsBlij met 

een leerbaan
reportage

Te veel Europeanen zitten zonder werk. Het terugdringen van de soms torenhoge (jeugd-)
werkloosheid in sommige Europese landen is onze meest urgente opdracht. De PvdA staat 
ervoor dat vakbonden, bedrijven en overheden in Europa de handen ineenslaan om duizenden 
banen te scheppen. Ook introduceren we een werkgelegenheidsnorm van 5 procent naast de 
begrotingsnorm van 3 procent. Zo worden landen gedwongen niet alleen beleid te voeren op 
de hoogte van het begrotingstekort, maar zich ook actief in te zetten voor meer banen.

Standpunt pvda
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Wat weten we van de lijsttrekker van de 
Partij van de Arbeid voor de Europese 
verkiezingen? Paul Tang stelt zich voor.

Alkmaar  ‘In de Alkmaarse wijk  
Overdie ben ik opgegroeid. Tegen-
woordig heet het een krachtwijk. Ik 
woonde met mijn ouders en zus in een 
groot flatgebouw, later verhuisden we 
naar een doorzonwoning. Alkmaar is 
klein, maar groot genoeg om op te groei-
en. Ik heb er alles voor het eerst gedaan. 
Voor het eerst naar de kroeg, de eerste 
zoen. Op mijn achtste mocht ik mij ein-
delijk aanmelden als lid bij de voetbal-
vereniging. Dat was een feest.’

AZ  ‘De eerste wedstrijd die ik zag, was 
AZ-Twente. Ik was zeven of acht jaar 
en kwam net boven de reclameborden 
uit. De late gelijkmaker van Henk van 
Rijnsoever op het eind van de wedstrijd 
staat nog altijd op mijn netvlies gegrift. 
Reuze spannend. Vorig jaar was ik weer 
bij AZ-Twente. In de bestuurskamer 
sprak ik Van Rijnsoever, die kan het zich 
ook nog als de dag van gisteren herin-
neren.’

SDZ  ‘De familie wist altijd: als je wilt 
dat Paul komt, vier je geen Sinterklaas 
of verjaardag op zondag. Dan moet er 
namelijk worden gevoetbald. Het enige 
jaar dat ik geen lid was van een voetbal-
vereniging, was toen ik verhuisde van 
Alkmaar naar Amsterdam. Nu ben ik lid 
van de Amsterdamse voetbalvereniging 
SDZ. Ik ben er ook voorzitter geweest. 
De club is een dwarsdoorsnede van de 
stad, dat vind ik mooi. Voetbal is een 
prachtige sport. Je strijdt als team en 
tegelijkertijd geef je het individu de 
ruimte om te excelleren.’

Amsterdam  ‘Mijn ouders komen 
er oorspronkelijk vandaan en ik heb 
dierbare herinneringen aan de logeer-
partijen bij mijn grote neef en nicht in 
de Korsjespoortsteeg. Spelen met de 
treinbaan op zolder. Voor mijn studie 
economie ben ik uiteindelijk zelf naar 
de grote stad Amsterdam gekomen, een 
logische stap als Alkmaarder. Sindsdien 
heb ik de stad alleen maar beter zien 
worden. Het optimisme is hier dan ook 
enorm. Het mooie is dat Jan en alleman 
in Amsterdam woont. Ik verzet mij er 

lijsttrekker
tekst Emma Boelhouwer
beeld  De Beeldredaktie

Paul Tang in 
15 trefwoorden

ook zeer tegen dat de binnenstad door te 
hoge huren een getto wordt van hoogop-
geleiden.’

U2  ‘Ik volg U2 en De Dijk al sinds ik 
interesse in muziek kreeg. De Dijk zie 
ik elk jaar wel een keer live. Dat ik veel 
naar Led Zeppelin luisterde was aty-

pisch. De band was immers al uit elkaar, 
toen ik in aanraking kwam met hun 
muziek. Ik ging met oudere jongens om, 
die luisterden naar Yes, Genesis, Rush en 
Led Zeppelin. In 2007 was ik een van de 
20.000 fans die een felbegeerd kaartje 
hadden voor hun eenmalige reünie in de 
Londense O2 Arena. Alsof je jarenlang 

 @paultang
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naar Mozart luistert en hem plotseling 
ziet optreden. Met open mond keek ik 
toe.’

Amartya Sen  ‘Een grote inspiratie-
bron voor mij als econoom. Het aantrek-
kelijke van zijn denkwijze is het woord 
vrijheid. Je hebt negatieve vrijheid (vrij 
van beknellende banden) en positieve 
vrijheid (in staat zijn om … ). Sen gaat uit 
van positieve vrijheid. Vaak ontbreken 
de basisvoorwaarden voor die positieve 
vrijheid – als er geen banen zijn, ben je 
niet in staat om werk te vinden – en daar 
moeten we wat aan doen. Als lid van 
de Tweede Kamer heb ik aan den lijve 
ondervonden hoe het is om geen keus te 
hebben. We moesten ABN Amro kopen 
en Griekenland steunen. De gevolgen 
waren niet te overzien geweest als we 
hadden geweigerd.’

aandacht voor werkgelegenheid. Ik kan mij 
daar enorm over opwinden. Het gevolg is 
dat Europa heel impopulair is. Als Brussel 
zich niks aantrekt van mensen, waarom 
zouden mensen zich dan iets aantrek-
ken van Brussel? Ga nou vertellen wat je 
daar doet en waarom. Daarom wil ik naar 
Brussel.’

Sociaal  ‘De voetbalclub die er voor ieder-
een is, de stad die er voor iedereen is, de 
politieke partij die er voor iedereen is. Dat 
is voor mij sociaal. Mijn ideale Europa is 
een buurtclub voor iedereen. Mensen zien 
Brussel als een gevaar, maar Brussel moet 
een bondgenoot worden. Ons in staat stel-
len om...’ 

Oorbel  ‘Mijn vrouw en ik zijn high-
schoolsweethearts. Toen we een samenle-
vingscontract opstelden, was de oorbel ons 
symbool daarvoor. In Nederland krijg je er 
niet veel reacties op, maar in het buitenland 
vinden ze het maar raar, een man met een 
oorbel. Helemaal een lid van het parlement. 
In mijn Tweede Kamerperiode belandde ik 
in het ziekenhuis met een blinde darmont-
steking. Al mijn sieraden moesten af. Ik heb 
het zo gelaten, want niet lang daarna gin-
gen we toch trouwen. Nu hebben we een 
traditioneler symbool: een ring.’

Zoons  ‘We hebben twee jongens, van 9 
en 14. De ene een voetballer, de ander een 
bmx’er. Een tijdje voetbalden ze allebei. 
Twee linksbenige voetballers, terwijl ik 
toch echt rechtsbenig ben. Hoe kan dat 
nou?’

Den Uyl  ‘Op het moment dat ik politiek 
bewust werd, was hij politiek leider van de 
PvdA. Ik bewonder zijn gedrevenheid. Hij 
is begonnen als directeur van de Wiardi 
Beckman Stichting en zijn artikelen zijn 
erg lezenswaardig. Hij wist hoe de samen-
leving in elkaar stak en zich ontwikkelde. 
Ik heb goed naar hem gekeken, omdat 
ik ook beide werelden combineer: het 
beschouwende van een wetenschapper en 
de gedrevenheid van een politicus. De poli-
tiek past beter bij mijn temperament. Ik wil 
geen stukjes meer schrijven voor honderd 
andere wetenschappers. Wat ik doe, moet 
leiden tot zichtbaar resultaat.’ 

PvdA  ‘We zijn tegenwoordig erg gefo-
cust op het individu, maar juist door je 
te verenigen kun je strijden voor zoiets 
als positieve vrijheid. Op mijn twintigste 
werd ik lid van de PvdA. Ik was links en 
wilde voor een grote partij gaan. Partijen 
die te klein zijn om verantwoordelijk-
heid te nemen, kunnen niet opkomen 
voor de zwakkeren in de samenleving. 
Voor mij is de PvdA niet zomaar een 
politieke partij. Het is nog de enige partij 
in Nederland waar hoog- en laagge-
schoolden bij elkaar komen. Een partij 
voor iedereen.’

Politicus  ‘Als politicus kun je het ver-
schil maken. Als columnist of econoom, 
wat ik ook ben geweest, kun je wel aan-
geven wat er goed of mis gaat, maar niet 
zelf je idealen in de praktijk brengen. 
En als politicus kom ik veel meer onder 
de mensen: ’s ochtends ben je bij ING 
voor een discussiebijeenkomst over hoe 
bonussen aan banden te leggen en ’s 
middags sta je in een buurt in Hilversum 
met bewoners te praten over wat daar 
beter kan. Van beide kan een politicus 
veel leren.’

Bonus  ‘Mijn maidenspeech als Tweede 
Kamerlid ging over de absurd hoge 
bonus van Rijkman Groenink van ABN 
Amro: 26 miljoen euro. Het bestuur van 
een bedrijf hoort op te komen voor alle 
belanghebbenden van het bedrijf, maar 
vaak dansen ze naar de pijpen van de 
aandeelhouders en laten ze zich omko-
pen. De strijd gaat door.’

Europa  ‘De grote vraagstukken liggen 
op dit moment in Europa. Als we willen 
dat de internationale, financiële sector 
weer dienstbaar is aan de democratie en 
niet bepaalt welke beslissingen politici 
moeten nemen, dan kan dat alleen via 
Europese wetgeving. De banken zijn te 
groot en te internationaal om door een 
klein land aan banden te worden gelegd.’

Werkgelegenheid  ‘Ik vind dat er 
een werkloosheidsnorm moet komen 
van 5 procent. In Brussel gaat te veel 
aandacht uit naar het begrotingstekort 
en de staatsschuld. Er is veel te weinig 

‘De familie wist: Als je wilt 
dat Paul komt, vier je geen 

Sinterklaas of verjaardag op zondag’ 



 
Grouster 
ovenschotel
Recept: Houkje Rijpstra

 

 
Bereiding
Maak de aardappelpuree en laat de 
abrikozen uitlekken. Meng ketchup, 
suiker, citroensap en ketjap/sojasaus 
door elkaar. Versnipper de uien, snijd 
de champignons in plakjes en het ont-
bijtspek fijn. Beboter een ovenvaste 
schaal. Warm de oven voor op 225 gra-
den. Bak de spek, uien en champignons. 
Bak het gehakt in een aparte pan rul en 
voeg dan het ketchupmengsel toe. Vul 
de ovenschaal in lagen: eerst spek, ui 
en champignons, daar bovenop de helft 
van de puree, daarop het gehaktmeng-
sel, dan de abrikozen en daarop de rest 
van de puree. Bestrooi de schotel met 
paneermeel en een klontje boter. Bak 
20 minuten in de oven.

Smaakmakers

Drie PvdA-kandidaten voor de Europese verkiezingen 
geven hun favoriete Europese recept. Kijk op pvda.nl/
smaakmakers voor vegetarische recepten.

Lamsbout 
uit de oven 
Recept: 
Gerard Oosterwijk 

Bereiding
Warm de oven voor op 200 graden. 
Braad de lamsbout kort aan op een 
hoog vuur. Vet de ovenschaal in. Leg 
de lamsbout in de ovenschaal en snijd 
deze op meerdere plekken in. Stop 
de rozemarijn in deze insnijdingen 
en besmeer de lamsbout met honing. 
Bekleed de lamsbout met ontbijtspek 
en zet deze vast met de satéprikkers. 
Maak de champignons schoon en leg 
ze bij de lamsbout in de ovenschaal. 
Bak een uur in de oven.

Goulashsoep 
(gulyásleves) 
Recept: Annelies Pilon 

Bereiding
Snijd het vlees in blokjes van 1,5 cm. 
Pel en snipper de ui. Verhit de boter 
of olie in een grote pan. Fruit de ui. 
Bak het karwijzaad en de uitgeperste 
knoflook kort mee. Haal de pan van 
het vuur en voeg het vlees, flink wat 

paprikapoeder en zout of delikát toe. 
Kook het geheel in een gesloten pan 
op laag vuur en voeg eventueel nog 
wat water toe. Snijd ondertussen de 
wortel, wortelpeterselie en paprika 
in blokjes en vierendeel de tomaten. 
Voeg deze samen met de selderij en 
oregano toe als het vlees halfgaar is. 
Voeg 1,5 liter water toe en laat het 
geheel afgedekt 15-20 minuten sud-
deren. Schil de aardappel, snijd deze 
in blokjes en voeg deze toe. Voeg de 
tomatenpuree en wat verbrokkelde 
tagliatelle of vermicelli toe als de 
aardappelen gaar zijn. Laat de pan 
nog 5 minuten op het vuur staan 
en serveer de soep gloeiend heet. 
Hongaren serveren er witbrood, 
gedroogde scherpe paprika’s en een 
glas rode wijn bij.  

Ingrediënten (4 pers)
aardappelpuree voor 4 personen
100 gr gesneden mager ontbijtspek of 
bacon
2 grote uien
250 gr champignons
400 gr gekruid gehakt
1 groot blik abrikozen op sap
½ kopje tomatenketchup
1 el suiker
2 el citroensap
2 el ketjap/sojasaus
paneermeel

Ingrediënten (4 pers)
500 gr lamsbout
200 gr ontbijtspek
verse rozemarijn
50 gr honing
100 gr champignons 
satéprikkers
50 gr boter

Ingrediënten (4 pers)
600 gr rund/varkensvlees
50 gr boter of olie
400 gr aardappelen
1 wortel
1 wortelpeterselie
2 paprika’s
1 tomaat
1 blikje tomatenpuree
1 grote ui
1 teentje knoflook
½ tl karwijzaad 
1 tl oregano
2 takjes bladselderij
paprikapoeder
zout of delikát (soort van  
bouillonpoeder)
peper
pasta (vermicelli of tagliatelle)

recepten
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kandidaten
tekst Niek Benedictus
beeld  De Beeldredaktie

Wat zijn hun ambities, prangende wensen en speerpunten? 
Waar willen zij zich sterk voor maken? Wat drijft hen? 
En hoe willen zij hun idealen in Europa verwezenlijken? 
Drie kandidaten voor het Europees Parlement aan het woord.

Even voorstellen:
Paul, Adnan en Kati

‘Nederland kan niet zonder Europa. 
Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren 
aan Europa, maar we moeten de kansen 
die er zijn pakken. Kijk naar de financi-
eel-economische crisis, naar de graai-
cultuur van de banken. Met steun van 
Jeroen Dijsselbloem heeft Europa daar 
ingegrepen. Geld is sneller dan water 
en stopt niet bij de grens. Nu moeten 
we zorgen dat banken gezond blijven. 
Dat is een speerpunt van de PvdA, 
omdat het ieder gezin, iedere werkne-
mer raakt. Maar kijk ook eens naar die 
versnipperde Europese telecommarkt. 
Als je de grens overgaat, moet je meer 

betalen voor bellen en internet. Dat is 
belachelijk. Er moet één Europese tele-
foonmarkt komen, waardoor de prijzen 
omlaag kunnen.
Er wordt veel onzin verteld over 
Europa, bijvoorbeeld dat Europa aan 
onze pensioenen zou willen morrelen. 
Dat klopt niet. Er gaat geen besluit van 
de Europese Unie de deur uit zonder 
dat Nederland erover meepraat. We 
kunnen altijd op de rem trappen als het 
ons niet zint.
Ik zie het daarom ook als mijn taak uit 
te leggen wat Europa doet. Ik heb dat 
meer dan vijftien jaar als journalist 

gedaan en zal dat ook als politicus doen. 
Dan gaat het ook over die geldverspil-
lende maandelijkse verhuizing van het 
Europees Parlement van Brussel naar 
Straatsburg, waar de PvdA faliekant 
tegen is. Maar Europa gaat natuurlijk 
over veel belangrijkere zaken. Zoals de 
aanpak van werkloosheid, zeker ook 
onder jongeren. 
Het is tijd dat Europa werkt aan het 
scheppen van banen. Door bijvoorbeeld 
meer geld uit te trekken voor het jeugd-
werkgarantieplan, dat er dankzij de 
Europese sociaaldemocraten is geko-
men en lidstaten verplicht jongeren na 
vier maanden aan een baan of stageplek 
te helpen. Ook zou de Eurobank in 
Frankfurt meer moeten focussen op 
werkgelegenheid.
Het Europese debat wil ik graag in het 
parlement én in Nederland voeren. Ik 
zit er immers voor Nederlandse kiezers. 
Dus ik ga straks weer in Nederland 
wonen, om hier te horen wat de mensen 
van Europa willen. Voor de vergade-
ringen ben ik dan in Brussel en, jam-
mer genoeg, ook in Straatsburg. In de 
Verenigde Staten is dat heel gewoon: de 
leden van het Congres wonen gewoon 
in hun eigen staat en reizen voor het 
parlementaire werk naar Washington. 
Dat wil ik ook op die manier doen. Om 
zo te werken aan een sterk en sociaal 
Europa.’

5. Paul Sneijder (59), 
oud-journalist en 
communicatie-adviseur

 @paulsneijder

‘Het Europese 
debat in het 
parlement én 
in Nederland 
voeren’

Ons volledige kandidatenlijst is te vinden op www.pvda.nl
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‘De Europese Unie is meer dan alleen 
een markt met een munt. Europa staat 
voor mensenrechten, rechtsstaat en 
democratie. Dat moeten we ook binnen 
de EU verdedigen. Dus niet alleen kri-
tiek op de mensenrechten in Uganda, 
maar ook Hongarije aanpakken als daar 
de mediavrijheid wordt geschonden. 
Iedereen is voor een krachtig buiten-
landbeleid van de EU. Je samen sterk 
maken in de wereld is toch logisch. De 

‘Drie jaar geleden, midden in de crisis, 
kwam een goede vriend van mij op 
straat te staan. Zijn baan werd uitbe-
steed aan Oost-Europese werknemers, 
die hetzelfde werk voor minder geld 
en slechtere arbeidsvoorwaarden gin-
gen doen. Voor mij is dat de aanleiding 
geweest om me kandidaat te stellen 
voor het Europees Parlement. Want de 
oplossing voor dit soort problemen ligt 
eerst en vooral in Europa.
De PvdA is een internationale partij 
en staat dan ook voor solidariteit met 
andere landen. Het is ook in ons belang 
dat mensen in bijvoorbeeld Roemenië 
een goed bestaan hebben en niet langer 
hun heil ver over de grens hoeven zoe-
ken, om vervolgens uitgebuit te worden. 
Iedere werknemer in Europa moet 
dezelfde kansen hebben met dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. Zo voorkom je 
verdringing op de arbeidsmarkt en zorg 
je voor eerlijk werk. Lodewijk Asscher 
werkt hier in Nederland aan, ik wil het-
zelfde in Europa doen.
Voor mij staat voorop dat iedereen 
beter wordt van Europa. Ik zou me 
sterk willen maken voor onderwijs, 
om- en bijscholing van jongeren én 
ouderen. Overal in Europa, en ook in 

7. Adnan Tekin (41), 
onderwijsmanager

 @TekinAdnan

3. Kati Piri (35), pro-
grammamanager 
Nederlands Instituut 
voor Meerpartijen 
Democratie

 @KatiPiri

‘Sterk maken 
voor onderwijs, 
om- en 
bijscholing van 
jongeren én 
ouderen’

‘Werken aan 
een gezamenlijk 
Europees 
asiel- en 
migratiebeleid’

Nederland, zijn tekorten aan geschoold 
personeel. Neem Noord-Holland, waar 
een groot tekort is aan technisch opge-
leid personeel. Dat is zonde, want met 
de juiste bijscholing zouden jaarlijks 
duizend mensen in de techniek aan het 
werk kunnen. Om te zorgen voor meer 
stages en leerwerkplekken moeten we 
in Europa slimme verbonden sluiten 
met bedrijven en aan Europa verbonden 
instellingen. Ook moet er één Europese 
vacaturebank komen, waarmee het een-

voudiger wordt om een baan te vinden 
in Europa. Zo bestrijd je de jeugdwerk-
loosheid effectief.
Europese samenwerking heeft ons land 
veel moois gebracht. In mijn woon-
plaats Amsterdam zie je dat onder meer 
terug in de stedelijke vernieuwing van 
Oost, Nieuw West en Noord. Velen 
zullen niet weten dat dit mede dankzij 
Europa gerealiseerd is. Dat mogen we 
best meer benadrukken. Maar Europa 
moet wel anders: sterker en socialer.’

EU moet effectief kunnen optreden bij 
conflicten in haar eigen achtertuin. En 
de gespannen verhoudingen in Europa 
verdienen de komende tijd zeker priori-
teit. Maar voor mij als PvdA’er is de hele 
wereld mijn werkterrein, zolang niet 
iedereen gelijke kansen heeft op ont-
wikkeling en menselijke veiligheid.
De PvdA kent een lange internationale 
traditie, waarin solidariteit binnen en 
tussen landen centraal staat. Dat wil 

ik in het Europees Parlement graag 
voortzetten. Europa sterker en socialer 
maken. Werken aan een gezamenlijk 
Europees asiel- en migratiebeleid, 
waarbij we ons allen verantwoordelijk 
voelen voor de vaak barre omstandig-
heden aan de buitengrenzen van de 
EU. Samen de hoge werkloosheid en de 
verdringing op de arbeidsmarkt door 
mensen die op hun beurt uitgebuit 
worden, aanpakken. We moeten slim-
mer omgaan met de EU-gelden, zodat 
die vooral ten goede komen aan een 
groenere, toekomstgerichte economie. 
Met minder geld voor ouderwetse land-
bouwsubsidies en meer aandacht voor 
innovatie. Maar ik ben het ook eens met 
de stelling van Frans Timmermans dat 
Brussel zich niet moet bezighouden met 
zaken die beter op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau geregeld kunnen wor-
den, zoals zorg en onderwijs.
Voor deze thema’s wil ik mij hard 
maken in het Europees Parlement. En 
omdat ik er jaren gewerkt heb, weet ik 
hoe je er de dingen voor elkaar krijgt. 
Voor Nederland, voor een sterker en 
socialer Europa en voor de mensen die 
op ons vertrouwen.’  
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Ze zijn met z’n vijven, 
ze zijn jong en ze komen 
uit Kroatië, Slovenië, 
Frankrijk, Portugal 
en Nederland. Ze 
whatsappen met elkaar 
over Europa en de 
verkiezingen.

Europa door 
jonge ogen

Kiki Maat
Nederland

Aleksander Glogowski 
Frankrijk

Karolina Leakovic 
Kroatië

Ajda Žižek 
Slovenië

José Barão 
Portugal

Kiki Maat      gisteren om 20:15
Hebben jullie al een kaartje voor Sziget? Ik wel! Maar even iets anders: 
weten jullie nog bij het optreden van David Guetta vorig jaar, dat we het 
toen hadden over de Europese verkiezingen? Ik voer nu campagne voor 
de sociaaldemocraten in Nederland… Jullie gaan toch wel stemmen hè?
 

Aleksander Glogowski         gisteren om 20:32
Tuurlijk, alleen al om tegenwicht te bieden aan die extreemrechtse partij 
in Frankrijk. Wat een stel idioten! Ze proberen er met man en macht voor 
te zorgen dat de verkiezingen draaien om wel of geen Europa. Terwijl 
de verkiezingen natuurlijk eigenlijk gaan over jeugdwerkloosheid en een 
Europese oplossing voor de problemen met vluchtelingen.

Kiki Maat      gisteren om 21:15
Tjee Ajda, dat zijn dingen die ik me moeilijk kan voorstellen. En met 
Karolina ben ik het natuurlijk 100 procent eens, goed om te horen! Het 
zijn trouwens drukke tijden hier met de campagne. Superleuk, ik werk 
samen met tientallen vrijwilligers en stagiairs.
 

José Barão     vandaag om 09:02
Sorry, ik zie jullie berichten nu pas. Wanneer is Sziget ook alweer? 
In augustus? Het zit er dik in dat ik er weer bij ben hoor! Wat de 
verkiezingen betreft: veel Portugezen lopen er nog niet warm voor. Ze 
zijn lastig te overtuigen van nut en noodzaak van de verkiezingen. Maar 
ik hoop dat ze bijdraaien. Ze moeten beseffen dat vrede en veiligheid 
een groot goed worden, waar ooit hard voor gestreden is!

Ajda Žižek     gisteren om 21:10
Klinkt goed Karolina! Ik kijk echt uit naar de verkiezingen, vind het een 
voorrecht om in de Europese Unie te leven. Bijvoorbeeld om makkelijk 
naar andere landen te reizen, dat is echt iets nieuws voor ons. Toen ik 
een klein meisje was, was Slovenië nog onderdeel van Joegoslavië. In 
die tijd wilden we vaak in Italië en Oostenrijk spullen kopen die ze bij ons 
niet hadden, zoals koffie en waspoeder. Dan stonden mijn ouders en ik 
urenlang bij de grenscontrole te wachten! Nu is dat ondenkbaar. 
 

 
Karolina Leakovic    gisteren om 20:35
In Kroatië hebben we vorig jaar april ook al gestemd voor het Europees 
Parlement. Dat was een paar maanden voordat we toetraden tot de EU. 
Ik ga nu zeker weer stemmen! Al snappen veel vrienden niet dat ze weer 
naar de stembus moeten. Voor mij staat Europa voor solidariteit, vrede en 
welvaart. Maar ook voor democratie en sociale rechtvaardigheid. Gelijke 
kansen voor iedereen, daar moeten we voor blijven vechten.
 

Sziget 2014
Kiki, Aleksander, Karolina, Ajda, José

Whatsapp



Wanneer is dat ‘gesleep’ van 
het Europese Parlement naar 
Straatsburg nu eens afgelopen? 
Wordt daar nog aan gewerkt?
Iemkje Tijsseling, Gouda

‘In het verdrag van de EU staat dat de 
maandelijkse plenaire vergaderingen 
van het Europees Parlement plaatsvin-
den in Straatsburg. Het overige werk 
vindt plaats in Brussel. Om dit te veran-
deren is er dus een verdragswijziging 
nodig, waarmee alle lidstaten moeten 
instemmen.  Hoewel er steeds meer 
stemmen opgaan om de vestigings-
plaats te veranderen - en wij zijn het 
daar zeer mee eens - is de kans klein 
dat in de nabije toekomst alle lidstaten 
zullen instemmen met zo’n verdrags-
wijziging.’

Wat hebt u tot nu toe concreet 
gedaan om de vele miljarden die 
Nederland jaarlijks mist door 
belastingontwijking en -ontdui-
king binnen te halen, zodat we min-
der hoeven te bezuinigen op zorg en 
banen voor mensen met een handi-
cap? Chris Peeters, Nijmegen

‘Het is duidelijk dat het internationale 
stelsel van verdragen en diverse nati-
onale belastingstelsels onvoldoende 
is meegegroeid met het internatio-
nale bedrijfsleven, waarvoor nationale 
grenzen steeds minder relevant zijn. 
Belastingontwijking bij internatio-
nale bedrijven is dus vooral gevolg van 
onvoldoende samenhang in interna-
tionale belastingsystemen. Binnen de 
OESO en EU lopen nu grote projecten 

om dit gecoördineerd te bestrijden. 
Nederland participeert daarin actief, 
op zoek naar een gezamenlijke oplos-
sing om dit probleem aan te pakken. 
Vooruitlopend daarop heeft Nederland 
de eisen aan vennootschappen die een 
beroep doen op een verdrag tussen 
Nederland en een ander land, begin 
dit jaar uitgebreid. De belastingdienst 
maakt verder alleen afspraken met 
bedrijven die activiteiten in Nederland 
hebben en niet met bedrijven die hier 
alleen maar een brievenbus hebben. 
Ook gaan wij met 23 ontwikkelingslan-
den het gesprek aan om te kijken hoe 
we het best anti-misbruikmaatregelen 
in verdragen kunnen opnemen. Zo hel-
pen we andere landen hun belasting-
grondslag te beschermen.’ 

Kritische economen stellen dat 
het stabiliteitspact van de EU ave-
rechts werkt en vooral het neoli-
beralisme ondersteunt. Wat is uw 
eerlijke antwoord op die kritiek?’ 
Leen Hoffman, Rijswijk en:  
Zit de 3%-regel van de EU nu de 
beste koers in de weg of niet? 
Gerben Wierda, Heerlen

‘Voor de langetermijn-betaalbaarheid 
van het sociale stelsel in Europa is het 
belangrijk dat alle landen in de EU 
gezonde overheidsfinanciën hebben. 
Daarom zijn er in het Stabiliteits- en 
Groeipact afspraken vastgelegd over 
nationaal budgettair beleid, waaron-
der bijvoorbeeld de 3%-norm voor het 
begrotingstekort. In bijzondere omstan-
digheden krijgen landen meer tijd om 
hun begroting op orde te brengen. Zo 

zijn veel landen (ook Nederland) in 
2013 niet aan de 3 procent gehouden. 
Het Stabiliteits- en Groeipact helpt 
voorkomen dat landen te grote tekorten 
en schulden opbouwen en dat het ver-
trouwen in de eurozone weer wegzakt.
Alleen als we de overheidsfinanciën op 
orde brengen, blijven voorzieningen 
zoals zorg, onderwijs en sociale zeker-
heid ook in de toekomst betaalbaar. 
Daarnaast zorgt het vasthouden aan 
gezonde overheidsfinanciën voor ver-
trouwen van de financiële markten. Dit 
is een belangrijke voorwaarde om de 
rente over de overheidsschuld niet te 
laten stijgen. Die rente wordt bepaald 
door de bereidheid van de financi-
ele markten om geld uit te lenen aan 
Nederland. Bij een lage rentestand kan 
de overheid meer geld besteden aan 
voorzieningen die nuttig en belangrijk 
zijn.’

Heeft u zelf wel eens een bonus 
gekregen? Sprong u toen een gat in 
de lucht? Heeft u de bonus  gewei-
gerd, aan een goed doel gegeven of 
zelf gehouden? Riet Jacobs, Haarlem

‘Nee nooit. Overigens is een extra 
beloning voor heel hard werken prima, 
maar die zou dan voor iedereen in de 
organisatie bereikbaar moeten zijn en 
nooit meer dan 20 procent van het vaste 
salaris mogen bedragen.’

Wat doet u aan de idiote bonussen 
van raden van bestuur?. 
Ineke van der Ploeg, Gouda

‘Voor bedrijven waarbij de staat een 

intervieW
beeld  De Beeldredaktie
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Meneer Dijsselbloem, 
hoe zit het met…?
Wat doet u in uw vrije tijd? Heeft u zelf wel eens een bonus 
gekregen? Negen vragen -persoonlijk en politieke – aan de 
minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.     
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meerderheid van de aandelen in han-
den heeft (staatsdeelnemingen) en voor 
financiële instellingen die staatssteun 
genieten, zijn er duidelijke regels en 
pakken we de bonussen ook aan. Op die 
manier krijgen bestuurders van finan-
ciële instellingen die staatssteun ontvan-
gen, geen bonus. Verder werken wij aan 
een maximering van bonussen bij instel-
lingen die geen staatssteun ontvangen. 
Dit om verkeerde prikkels tegen te gaan 
die de crisis mede hebben veroorzaakt. 
Zo mag in de toekomst een bank of ver-
zekeraar maar maximaal een bonus van 
20 procent van het vaste salaris uitkeren.
En ook bij bestuurders van staatsdeelne-
mingen mag een bonus van een bestuur-
der niet meer bedragen dan 20 procent 
van het vaste salaris.’ 

Waarom kiezen we er op dit moment 
voor om mensen langer te laten 
doorwerken en duizenden jongeren 
buiten spel te laten staan?
Bart Peters, Hengelo

‘Het langer doorwerken wordt zeer gelei-
delijk ingevoerd. De meeste mensen gaan 
nog steeds vóór hun 65ste met pensioen. 
Op niet al te lange termijn zullen we 
allemaal meer moeten werken om onze 
voorzieningen betaalbaar te houden.’

Hoe vindt u als drukbezet man tijd 
om te ontspannen en wat doet u het 
liefst in uw vrije tijd?
Sarah Berends, Amsterdam

‘Omdat ik niet gespannen word van mijn 
werk, kost het me weinig moeite om te 
ontspannen. Een beetje rondscharrelen 
op de terp does the trick.’

Wat is uw verwachting over de ont-
wikkeling van de economie? Zitten 
we de komende jaren op een struc-
tureel lager groeipercentage dan 
voor 2007 of gaan we terug naar de 
groeicijfers van de jaren ’90 en ’00? 
Wat doen wij er als PvdA aan om 
groei te stimuleren waar iedereen 
van profiteert?  
Rolf Harbers, Rotterdam

‘Ook als Nederland de crisis achter zich 
laat, is de potentiële groei op langere 
termijn lager dan in de jaren ’90 en ’00 
voorafgaand aan de crisis. Het CPB raamt 
voor de periode 2013-2017 een potentiële 
groei van 1,3 procent per jaar. Tussen 
1996 en 2006 kende Nederland gemid-
deld een jaarlijkse groei van 2,7 procent. 
Verschillende factoren dragen bij aan de 
lagere potentiële groei, onder andere de 
vergrijzing. Grote groepen werkenden 
verlaten de arbeidsmarkt en gaan met 
pensioen. Maar ook effecten die in het 
verleden sterk bijdroegen aan de groei, 
zoals de groei van het aantal tweeverdie-
ners, vlakken af. Daarbij was het groei-
model voor de crisis ook onbestendig: 
hypotheken en ruime kredietverlening 
duwden consumptie op. De crisis heeft 
de kwetsbaarheden hiervan duidelijk 
blootgelegd. 
Het kabinet wil op verschillende manie-
ren  duurzame groei stimuleren. Op 
korte termijn stimuleert het kabinet de 
economie zowel via bedrijven als via 
consumenten met verschillende maat-
regelen. Zoals de lastenverlichting voor 
het bedrijfsleven die wij doorvoeren 
in 2013 en 2014, de verruiming van de 
schenkbelasting of het verlaagde BTW-
tarief op renovatiewerkzaamheden. 
Daarnaast neemt het kabinet maatrege-
len die op lange termijn bijdragen aan 
een betere werking van de economie 
en stabiele economische groei (structu-
rele hervormingen). Maatregelen op de 
huizenmarkt, zoals het verbeteren van 
de verhouding tussen hypotheekschuld 
en de waarde van de woning. Ook de 
arbeidsmarkt en het pensioenstelsel 
worden toekomstbestendiger gemaakt. 
En het kabinet werkt aan een nieuwe 
balans tussen flexibiliteit en zekerheid 
op de arbeidsmarkt. Allemaal maatrege-
len om Nederland sterker en socialer uit 
de crisis te laten komen.’

Wat heeft u nodig om een lange ver-
gaderdag te overleven?
Jeroen Hellebrekers, Nijmegen

Ik moet fit blijven. Genoeg slapen, goed 
eten en niet (of weinig…) drinken. Verder 
helpt zo nu en dan lachen heel erg.   
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Meneer Dijsselbloem, 
hoe zit het met…?

‘Bonussen mogen nooit meer 
dan 20 procent van het 
vaste salaris bedragen’
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Schijnconstructies die 
leiden tot oneerlijke con-
currentie en uitbuiting van 
buitenlandse werknemers 
op de arbeidsmarkt, zijn 
minister Asscher van 
Sociale Zaken een doorn 
in het oog. Hij wil daar zo 
snel mogelijk een einde 
aan maken, niet alleen in 
Nederland maar ook in de 
rest van de Europa. Twee 
truckers, een Pool en een 
Nederlander, geven hun 
mening.

reportage
tekst Jan Smit  beeld  Hollandse Hoogte 

Gelijk loon 
voor gelijk werk

‘Chauffeurs komen van steeds verder 
weg. Polen zijn tegenwoordig al te duur ’

‘Ik werk voor een Nederlands trans-
portbedrijf dat veel rijdt op Duitsland, 
Zwitserland en Scandinavië. Ik maak 
vooral dagritten, vaak binnen de 
Benelux. Zo sta ik nu bij een klant in 
Hildesheim, net over de Duitse grens.
Ik zit al mijn hele leven op de wagen. 
In die tijd is er veel veranderd. Vooral 
de grote bedrijven werken steeds vaker 
met buitenlandse chauffeurs – Polen, 
Bulgaren, Litouwers, Russen. Ik kan 
de namen van die bedrijven zo opnoe-
men; die zijn bij iedereen die in deze 
branche werkt, bekend. Alleen zie je het 
niet. Ze rijden meestal gewoon met een 
Nederlands kenteken.
Die buitenlandse chauffeurs komen van 

steeds verder weg. Polen zijn tegen-
woordig al te duur. Laatst zag ik zelfs 
Filipijnen, zij reden voor een Russisch 
transportbedrijf. Vaak doen ze dat voor 
een appel en een ei, met als gevolg dat 
zo’n bedrijf kan werken tegen bodem-
prijzen. Daar kunnen wij het niet voor 
doen. Als je daaraan begint, gaat je 
bedrijf failliet. Mijn vorige baas is dat 
ook overkomen. Die wilde niet met 
goedkope buitenlandse chauffeurs wer-
ken. Ik sluit niet uit dat dit hem fataal is 
geworden.
Plannen om de opmars van goedkope 
buitenlandse chauffeurs aan banden te 
leggen, juich ik toe. Er zijn al wel regels 
die dit proberen tegen te gaan. Een 
buitenlands transportbedrijf mag in 
Nederland bijvoorbeeld niet meer dan 
drie binnenlandse ritten achter elkaar 
maken. Maar daar wordt nauwelijks op 
gecontroleerd. Laatst was er een grote 

Marcel Kuipers (45) woont in Olden-
zaal. Hij  is vrachtwagenchauffeur. 
We spreken hem in Hildesheim 
(Duitsland).
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‘Ik werk voor een Pools transport-
bedrijf. We rijden door heel Europa. 
Momenteel ben ik met een paar pallets 
machineonderdelen op weg naar Venlo. 
Waar ik daarna heen moet, ik heb geen 
idee; dat kan maar zo Frankrijk of 
Spanje zijn, ik zie wel.
Dit werk doe ik inmiddels een half 
jaar. Het is leuk, maar ook vermoeiend. 
Ik werk tweeënhalve week aaneen-
gesloten, dan ben ik een week vrij en 
vervolgens zit ik weer tweeënhalve 
week op de weg. Daarmee verdien ik 
omgerekend ruim 500 euro. Dat is voor 
Poolse begrippen aan de lage kant. Mijn 
vader is ook trucker; hij verdient zo’n 
1100 euro. 
Natuurlijk wil ik graag meer verdienen. 
Maar dat zit er voorlopig niet in, vrees 
ik. Ik ken veel jongens die voor Duitse 
transportbedrijven werken, maar die 
zijn daar dan vaak weer niet in dienst. 
Ze staan op de loonlijst bij een Poolse of 
Bulgaarse koppelbaas; die verhuurt ze. 
Die jongens verdienen uiteindelijk net 
zoveel als ik en soms zelfs nog minder. 
Ik zou het fantastisch vinden wan-
neer we net zoveel betaald zouden 
krijgen als Duitse of Nederlandse 

‘Nederlandse en 
Duitse collega’s 
zien ons als 
bedreiging’

De zekerheid van goed werk met een fatsoenlijk inkomen moet terug in heel Europa. Dat 
betekent onder andere: gelijk loon voor gelijk werk. Maar helaas worden Nederlandse 
werknemers uit de markt geprijsd en verdrongen door goedkope arbeidskrachten uit armere 
EU-landen zoals Polen. Deze werknemers worden dan vaak weer uitgebuit door werkgevers. 
Ze krijgen slecht betaald en betalen in veel gevallen veel te veel huur om met zijn achten 
in een klein flatje te mogen wonen. Hier willen we een eind aan maken. Dat betekent dat 
lidstaten meer ruimte moeten krijgen om foute bedrijven en malafide uitzendbureaus aan 
te pakken. We bestrijden oneerlijke concurrentie van Oost-Europese werknemers en werken 
samen met andere Europese landen om arbeidsvoorwaarden te waarborgen en een mini-
mumloon te garanderen. Zo werkt de Nederlandse arbeidsinspectie op Europees niveau 
samen om uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegen te gaan en zorgen we ervoor dat in 
elk Europees land een minimumloon komt. Op die manier garanderen we een fatsoenlijk 
inkomen voor alle Europeanen.

Standpunt pvda

Emil Laure (28) woont in Krakau 
(Polen). Hij is vrachtwagenchauffeur 
en we spreken hem bij het benzinesta-
tion Haerst bij Zwolle langs de A28.

chauffeurs. Dan zit je toch al snel op 
het drievoudige van wat ik nu verdien. 
Man, ik zou met het dubbele al een 
gat in de lucht springen! Ik vraag me 
alleen af of dat gaat gebeuren. Dat zal 
dan nog een hele tijd duren, denk ik. 
De transportbedrijven hier zitten daar 
niet op te wachten, dan hoeven ze ons 
niet meer. Ik denk dat Nederlandse en 
Duitse collega-chauffeurs het zouden 
toejuichen. Je merkt nu dat ze je liever 
zien gaan dan komen. Ze zijn niet altijd 
even vriendelijk. Hoewel ik redelijk 
goed Engels spreek, kom ik nauwelijks 
met ze in contact. Langs de weg praat 
ik het meest met mijn Poolse collega’s. 

Overigens kan ik het wel begrijpen; zij 
zien ons als bedreiging.
Toch ben ik blij met dit werk. In Polen 
is de werkloosheid groot en zonder 
baan ben je aangewezen op een uitke-
ring. In mijn geval is dat hooguit zo’n 
50 euro per maand, schat ik. Daar kan ik 
niet van leven. Ik heb thuis een vrouw 
en een kind, een jongetje van twee. Die 
zijn van mij afhankelijk.
Als je het niet erg vindt, ga ik nu weer 
verder. In Venlo zitten ze op mij te 
wachten. Daarna ga ik eten, rusten en 
skypen met mijn vrouw en mijn zoon-
tje. Dat is voor mij het hoogtepunt van 
de dag.’  

controle in het Botlekgebied. Daarbij 
zijn heel wat bekeuringen uitgedeeld.
Het internationale transport is een 
beetje een schimmig wereldje. Er wordt 
van alles verzonnen om de regels te ont-
duiken. Wetten die deze constructies 
verbieden en transporteurs verplichten 
ook buitenlandse chauffeurs volgens de 
cao te betalen, zijn een stap in de goede 
richting. Maar dat werkt alleen als je 
het in heel Europa doet. Stel Nederland 
voert dit in en Duitsland niet, dan schie-
ten wij daar weinig mee op. Nederland 
is wat dat betreft gewoon een te klein 
land.
Ik hoop daarom dat minister Asscher 
hiervoor in Brussel de handen op elkaar 
krijgt.’

De mensen op de foto’s komen niet in het verhaal voor.
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Finland
Het land waar ik voor 
de eerste keer het 

vierjaarlijks congres van de Europese 
vakbeweging bijwoonde. Ik keek mijn 
ogen uit: zo’n grote verscheidenheid 
aan mensen. Maar met één gezamenlijk 
doel: vóór een sociaal Europa! Een bij-
zonder waardevolle herinnering. Maar 
niet alleen een herinnering, ook een 
opdracht waarmee ik de komende tijd 
op campagne ga.

Portugal
52 was ik, en nog nooit 
in mijn eentje op vakan-

tie geweest. Dat moest er ook maar eens 
van komen. De keuze was snel gemaakt: 
de zuidkust van Portugal. Want ner-
gens kijk je mooier uit over de zee. Een 
uitzicht en een land om verliefd op te 
worden. 

Oostenrijk
Daar kan ik veel over 
vertellen. Zo weet ik 

nog goed hoe ik vroeger als klein meisje 
met mijn vader van berghut naar berg-
hut liep om stempels te verzamelen. Ik 
heb hem nog, de Imster wandernadel. 
Ook denk ik meteen aan het verhaal en 
de muziek van The Sound of Music. Een 
film die ik nooit oversla met kerst. Maar 

de belangrijkste reden voor mijn warme 
gevoelens bij dit mooie land is dat de 
moeder van Ger, mijn man, er vandaan 
komt. Zij was tussen de twee wereld-
oorlogen naar Nederland gekomen om 
aan te sterken en is hier vervolgens 
gebleven. 

Spanje
Nooit vergeet ik die 
vergadering waar de 

voorzitter van een van de Spaanse vak-
bonden zijn tranen de vrije loop liet, 
toen hij verslag moest doen van de situ-
atie in zijn land. Het is natuurlijk ook 
dramatisch en ingrijpend, die enorme 
werkloosheid. Daar kan ik echt wakker 
van liggen. Een op de twee Spaanse jon-
geren zit zonder werk. Daarom moeten 
er banen komen. Wat mij betreft zetten 
we in op werk, werk en nog eens werk.

Italië
Napels, Rome, Pisa en 
Florence: stuk voor 

stuk prachtige steden met indruk-
wekkende architectuur. Maar ook de 
Italiaanse keuken is niet te versmaden. 
Om over de schoenen en de tassen nog 
maar te zwijgen. En het symbool van 
die geweldige Alfa Romeo die ik ooit 
gereden heb, hangt nog steeds aan mijn 
sleutelbos.

Duitsland
De vakbond pleitte er 
al langer voor, en onze 

sociaaldemocratische collega’s van de 
SPD hebben het onlangs in hun jongste 
regeerakkoord vastgelegd: een wet-
telijk minimumloon. Enorm belangrijk 
om uitbuiting op de arbeidsmarkt en 
oneerlijke arbeidsverhoudingen tegen 
te gaan. Daarmee voorkomen we dat 
arbeiders uit Midden- en Oost-Europa 
en Duitsland zelf, in onder andere 
de vleesverwerkende industrie, voor 
slechts een paar euro per uur aan het 
werk gezet worden. Zo maken we een 
vuist tegen uitbuiting en loondumping. 
Dat is goed voor alle werknemers in 
Europa.

Nederland
Ik ben een polder-
meisje. Ook in de let-

terlijke zin van het woord, geboren 
tussen de weilanden, de sloten en de 
koeien. Nederland is mijn vaderland, 
Nederlands is mijn moedertaal. Mensen 
zijn hier open en direct, zegt men. Open 
en direct over hun zorgen en over hun 
dromen. Ik vind dat fijn. Mij kun je 
nergens een groter plezier mee doen, 
dan met een goed gesprek. Fijn dus, dat 
campagnevoeren!  

persoonlijk
beeld  Rebke Klokke

Europees poldermeisje

Agnes Jongerius staat 
nummer twee op de 
lijst van kandidaten 
voor de Europese 
Parlementsverkiezingen. 
Hoe Europees is de  
oud-FNV-voorzitter?  @a_jongerius
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Europees poldermeisje

    2. 

prijsvraag

De grote europa-quiz
1. songfestival
Van het Eurovisie Songfestival wordt weleens gezegd dat 
het erg langdradig is. Dat hoeft niet altijd. Hier zie je de 
vier kortste titels van songfestivalnummers.  
Eentje klopt er echter niet en is verzonnen. Welke is dat? 
    

Vind de juiste antwoorden en maak kans op een mooie prijs: een dag 
meelopen met een Europarlementariër van de PvdA in Brussel. 
Mail je oplossing voor 22 mei naar redactie@pvda.nl.   

3. eten en drinken
Sommige producten en steden zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Bij welke Europese stad hoort het 
onderstaande product?
    

2. champions league/europa cup i
Hier zie je de logo’s van de voetbalclubs Ajax, Barcelona, Liverpool, Real Madrid, 
Bayern München en AC Milan.

4. europese verkiezingen
Welke poster is nooit gebruikt om mensen te bewegen naar de stembus te gaan?

1

a b c d e f g

2 3 4 5 6 7 8 9

Wie hoort er niet in het rijtje thuis:
1. real madrid: de enige club met het 
predicaat koninklijk.
2. ajax: de overige clubs staan wel in de 
top 5 van meest gewonnen Champions 
league finales.
3. Barcelona: als het gaat om het aantal 
gewonnen Champions league finales is 
FC Barcelona niet de beste club van het 
land. de andere zijn dat wel.

4. Bayern münchen: de enige club die 
net zo vaak de Champions league finale 
gewonnen als verloren heeft.
5. liverpool: de enige club die al 20 jaar 
geen kampioen van het land is geworden.
6. aC milan: samen met inter milan 
maken ze milaan de meest succesvolle 
stad in de Champions league.
7. alle beweringen hierboven zijn fout.
8. alle beweringen hierboven zijn correct.

Si El Gi Go
Italië Spanje Israël GB
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TTijdens mijn Kamervoorzitterschap heb ik met veel plezier 
de debatten over onze samenleving geleid. Met ongelofelijke 
inzet verdedigen onze volksvertegenwoordigers de belangen 
van alle Nederlanders. Dat moet vooral ook zo blijven. Toch 
denk ik dat er meer mogelijk is. Initiatieven en ideeën zijn 
niet alleen aanwezig bij politici, maar juist ook bij de mensen 
die dag in, dag uit onze samenleving vormen.
Zij zijn vaak goed, misschien zelfs beter, in staat om de pro-
blemen aan te kaarten die spelen in de samenleving en op de 
werkvloer. Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen vraagt 
hoe we er beter voor kunnen zorgen dat iedereen fatsoen-
lijk en menselijk oud kan worden in ons land, de praktische 
oplossingen je om de oren vliegen. Oplossingen waar onze 
volksvertegenwoordigers en ambtenaren misschien niet 
meteen aan zouden denken. 

Een prachtig voorbeeld is het Hallo Muziekproject, gestart 
door oud-wethouder van de PvdA Joost Korver en musici 
van het Concertgebouw op een aantal basisscholen in 
Amsterdam-Noord. Het muziekproject verzorgt voor de 
groepen 3 tot en met 8 regelmatig muzieklessen door profes-
sionele musici. De kinderen krijgen allemaal een muziek-
instrument. En dat werkt. Even met je neus uit de boeken. 
Luisteren naar muziek en zelf muziek maken. De kinderen 
genieten en bovendien gaan ze met sprongen vooruit op het 
gebied van taal en rekenen. 

Dit soort projecten juich ik toe. Niet alleen in Nederland, 
maar ook in Europa. Laat jonge mensen, leraren en onderne-
mers uit alle landen van Europa meedenken over wat goed 
onderwijs in deze tijd is. Het probleem is niet dat mensen de 
politiek niet vertrouwen, maar dat de politiek de mensen niet 
vertrouwt. Mensen moeten de ruimte krijgen om zelf initi-
atieven te nemen om te komen tot oplossingen en verbete-
ringen. Ik kies voor een overheid die niet vóór haar burgers, 
maar mét haar burgers werkt. Vetrouw mensen en geef ze de 
verantwoordelijkheid. Te lang hebben de burger en politiek 
langs elkaar heen gewerkt. Dat moet en kan anders. Daar 
waar mensen verantwoordelijkheid nemen en ruimte krijgen 
voor hun ideeën, kan de overheid zich bescheiden opstellen 
en dienend zijn waar nodig.

column

Meer weten? Ga naar pvda.nl

Vertrouwen

Gerdi Verbeet

‘Ik kies voor  een overheid  die 
niet vóór haar burgers, 

maar mét haar burgers werkt.’

beeld  Lex Draijer

      @PvdA         PartijvandeArbeid         partijvandearbeid


