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interview

Hélène Oppatja vertelt over haar eerste voltijd
baan. Je kunt studeren wat je wilt, maar het gaat
er uiteindelijk om dat je je eigen geld verdient. 

De Pvda: voor
een sterke
en sociale
gemeente

Als iemand vraagt waar je woont, wat
zeg je dan? Noem je de naam van je
straat zoals kinderen dat doen, denk
aan je buurt of je dorp, de gemeente
waar je woont of voel je je in de eerste
plaats Nederlander? De plaats waar je
woont is meer dan alleen een
geografische aanduiding. Het zegt iets
over je identiteit. Daarom is de fusie van
de nieuwe gemeente Alphen aan den
Rijn een onderwerp dat mensen
bezighoudt. Zeker in de kernen Boskoop
en Rijnwoude die hun eigen identiteit
willen beschermen. En terecht.
De PvdA is een sociaaldemocratische
partij. Als je aan ons vraagt waar wij
willen wonen schetsen wij een
gemeente waar iedereen tot zijn recht
komt. Waar eenieder naar vermogen
bijdraagt en waar wij samen
verantwoordelijk zijn voor onze welvaart
en bereid zijn die te delen. Wij zetten
alles op alles om ervoor te zorgen dat
niemand door de bodem zakt. Want dat
is het bestaansrecht van de PvdA.
Het zijn onzekere tijden en niemand
weet hoe de sociale wetgeving en in
2015 er precies uit zal zien. Maar laat
een ding duidelijk zijn: Nederland wordt
verbouwd. Niet door ministers en
Kamerleden maar door de gemeenten.
2015 Wordt een beslissend jaar maar in
onze gemeente zijn we al volop bezig.
Het fundament is reeds gelegd.
Wie houvast zoekt in onzekere tijden
kan op dit moment beter naar het
gemeentebestuur kijken dan naar Den
Haag. Wat de PvdA betreft: onze koers
is helder. Op weg naar een gemeente
waar iedereen tot zijn recht komt.
Sociaal, dichtbij en betrokken. Daarvoor
vragen wij jouw steun op 13 november.

Hélène Oppatja Lijsttrekker PvdA

Dit is een uitgave van PvdA Alphen aan
den Rijn. Voor meer informatie mail naar
pvda.aadr@gmail.com
http://www.pvda-alphenaandenrijn.nl/

ÔDus jij doet niets
meer met je studie?Õ

IIn 1990 kwam ik van de
universiteit. De arbeidsmarkt zat
op slot en droombanen waren zo
goed als onbereikbaar voor
onervaren academici. Ik ging,
zoals ze dat dan zeggen, aan het
werk ‘onder mijn niveau’ als
medewerker bediening in een
restaurant. Dat ik daar op een dag
blij mee zou zijn had ik nooit
gedacht. En toch is het zo. Vandaag
meer dan ooit.
Toen ik politiek actief werd had ik er al
ruim tien jaar in de horeca op zitten.
Eerst in loondienst en later als
restauranthouder. Dat lijkt misschien
een ongebruikelijke carrière voor een
PvdA wethouder, maar ik zou dit werk
niet met overtuiging kunnen doen als ik
het moest hebben van boekenslimheid
alleen. Een wethouder sociale zaken
spreekt zelden carrièretijgers die na een
vlot verlopen studie naadloos
doorstromen naar een aanstelling voor
onbepaalde tijd. Ons werk gaat over de
mensen die geen werk kunnen vinden.
Omdat er geen vacature is die past bij
hun kennis en ervaring. Omdat ze een
beperking hebben waardoor ze niet aan
de slag komen. Omdat ze te oud zijn, of
juist te onervaren. Of omdat ze

persoonlijke problemen hebben. Dat is
moeilijk. En ik weet wat het betekent,
als ik zeg dat het begrip ‘passende
arbeid’ uit de tijd is. Anders dan 25 jaar
geleden, is de bijstand tegenwoordig
voorbehouden aan mensen die op geen
enkele andere manier een inkomen
kunnen verdienen. Alle anderen
moeten iedere betaalde baan
accepteren.
Voor een medewerker bediening in een
chic restaurant is een academische titel
geen pre, integendeel. Anders dan mijn
collega’s had ik geen vakopleiding en dat
lieten ze mij voelen ook. Het vakjargon
en de omgangsvormen waren mij
vreemd. De werkdagen waren lang en de
gasten veeleisend, in mijn ogen. Vaak
had ik het gevoel dat ze mij neerbuigend
behandelden en het vak van gastvrouw
in de tophoreca bleek een harde
leerschool. Een dagelijkse oefening in
bescheidenheid. Het was zwaar, in het
begin. Ik moest bewijzen dat ik
gemotiveerd was en dat ik bereid was
om te leren. Maar na verloop van tijd
zag ik dat je eer kunt leggen in ieder
soort werk. De precisie waarmee mijn
collega’s werkten dwong mijn respect af.
Geen detail ontging het scherpe oog van
de maître en om de avond van onze 
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paspoort
Geboren in de Dillenburgstraat.
Woont nu in de Stromenwijk.

Ashram College, Vrije
Universiteit Amsterdam,
doctoraal geschiedenis
Vakdiploma's restaurantbedrijf
en SVH-leermeester
Gewerkt in de horeca van
1990-2011 Raadslid voor de
PvdA sinds 2006 Wethouder
sociale zaken, wonen en cultuur
sinds april 2011
Getrouwd met Peter Batelaan,
chefkok en restauranthouder.
Drie dochters: Roos (1994),
Julia (1996) en Maddy (2004)

Houdt van: literatuur, haar
moestuin en haar honden.
In de politiek omdat: ik streef
naar een wereld waarin
iedereen tot zijn recht komt.

gasten rimpelloos te laten verlopen liep
de zwarte brigade zich het vuur uit de
sloffen. Ik liet me inspireren door de
gedrevenheid van de keukenbrigade.
Jongens die niets anders wilden dan
werken met de allerbeste ingrediënten
en die ’s nachts droomden van het
perfecte gerecht. En ik? Ik kende mijn
plek en trok mij op aan mijn collega’s.
Het werk werd met zoveel toewijding
gedaan dat ik niet anders kon dan van
de horeca gaan houden. Toen ik in
hetzelfde restaurant mijn latere
echtgenoot had ontmoet was het wel
duidelijk. Mijn toekomst lag in het
restaurantbedrijf. Ik heb het ambacht in
mijn hart gesloten. En mij
voorgenomen om nooit, maar dan ook
nooit te spreken over passende of niet-
passende arbeid. Je weet niet hoe het
leven loopt en welk werk je zult doen
om brood op de plank te krijgen. Maar
iedereen die werkt, in welk beroep dan
ook, mag daar trots op zijn. Tegen elke
Alphenaar die zijn of haar plek nog niet
heeft gevonden zeg ik dat ik weet wat
het is, als je denkt dat niemand op je zit
te wachten. Maar dat het met veel inzet
en doorzettingsvermogen goed kan
komen. De aanhouder wint. Daar geloof
ik in.

Een fatsoenlijk bestaansniveau voor
iedereen. Dat is de rode draad in mijn
werk. Veel mensen mensen maken zich
zorgen over hun baan en hun inkomen.
De verwachting is dat deze onzekerheid
nog wel enige tijd zal duren. Zij willen
weten wat ze de komende jaren van de
PvdA kunnen verwachten. Allereerst
dat wij werkgelegenheid centraal
blijven stellen. En dat wij alle zeilen
bijzetten om ervoor te zorgen dat er
voor iedereen in Alphen aan den Rijn
een plek zal zijn. Wij willen dat iedereen
meedoet. Bij voorkeur in een betaalde
baan. Als wethouder heb ik mij in 2011
tot doel gesteld om de sociale
werkvoorziening -SWA- open te
houden voor degenen die zijn aange-
wezen op beschut werk. Twee jaar laten
kunnen we concluderen dat dit is ge-
lukt. Waar in sommige gemeenten de
sociale werkbedrijven dicht moesten, of
kampen met gigantische tekorten, gaan
bij ons iedere werkdag zeshonderd in-
woners uit de regio aan het werk in de
sociale werkvoorziening op de ver-
trouwde locatie Swaenendrift. Maar de
SWA 'oude stijl' is niet genoeg om alle
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt te ondersteunen. We hebben ook
werkervaringsplaatsen nodig voor

werklozen en schoolverlaters, training
en scholing om de kansen op de arbeids-
markt te vergroten en intensieve
bemiddeling met werkgevers om men-
sen in dienst te nemen met een beper-
king. En banen, veel banen. Die halen
wij binnen door werkgevers op te zoek-
en op in hun bedrijf waar we leren wat
kansrijke economische sectoren zijn.
Wij zoeken actief naar vrijkomende
vacatures. Vaak kunnen we iets
aanvullends doen om de werkgever
zorgen uit handen te nemen bij het in
dienst nemen van personeel dat extra
begeleiding nodig heeft. Alle
activiteiten die te maken hebben met
werk, van beschut werk en werkgevers-
benadering en re-integratie komen nu
bij elkaar in de één gebouw.
Swaenendrift, thuisbasis van ons
Werkbedrijf. De brede uitvoerings-
organisatie Werk voor de Rijstreek,
gevestigd in Alphen aan den Rijn. De
afgelopen twee jaar heb ik gewerkt aan
de voorbereiding en inrichting van dit
Werkbedrijf. In september 2013 is het
officieel van start gegaan. De komende
jaren moet het verder worden
uitgebouwd. Voor de PvdA is het verder
versterken van het Werkbedrijf ook na
2014 een belangrijk speerpunt.
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tekst Hub van Wersch
foto Roos Batelaan

A

‘Langzaam
verlies je jezelf’
‘Als we blijven redeneren vanuit financiële noodzaak en een beroep op
de omgeving dan vrees ik dat ik als persoon straks ben verdwenen.' 

Al die dingen zijn nodig, dat weet ik ook
wel. De zorgkostenexplosie is een feit.
Maar ik mis een benadering die uitgaat
van het individu. Aan het woord is Els
Redegeld (50) uit Alphen aan den Rijn,
sinds enkele jaren volledig arbeidsonge-
schikt als gevolg van een erfelijke spier-
ziekte. In haar werkzame leven actief
als verpleegkundige in de zwakzin-
nigenzorg. Met haar man Peter (52), die
als gevolg van een hartspierziekte al
tien jaar niet meer kan werken, pro-
beert zij de gevolgen van hun beperkin-
gen het hoofd te bieden. Mantelzorg
staat daarbij centraal, mantelzorg die ze
elkaar verlenen maar ook de zorg die
vanuit hun omgeving wordt geboden.
Els en Peter hebben een in Amsterdam
studerende zoon (19) en een school-
gaande dochter (16). ‘Het beroep op
kinderen, familie en vrienden verandert
de verhoudingen. Zelfs de relatie met
mijn man ontsnapt daaraan niet. Toch
wil ik Peter blijven zien als mijn man,
niet als mijn mantelzorger. Dat tast de
intimiteit tussen ons aan,’ zegt Els.
‘Wie zegt dat mensen elkaar méér moe-
ten ondersteunen zoals dat vroeger
gebeurde, vergeet dat de wereld is ver-
anderd. Die ontwikkeling kun je niet
terugdraaien,’ vult Peter aan. ‘Alles was
erop gericht de zelfstandigheid van het
individu te bevorderen en nu willen we
dat juist voor hulpbehoevenden weer
ongedaan maken omdat het geld kost.
Daar zijn grenzen aan.’ Els: ‘Zaken als
douchen en toiletgang grijpen diep in in
de persoonlijke levenssfeer. Daar wil ik
familie en vrienden niet mee belasten. 

Ook mijn kinderen niet, die moeten de
kans krijgen hun eigen leven op te
bouwen. Het ritme van hun leven mag
niet geregeerd worden door zorg voor
ons. Niet naar een feestje of eerder naar
huis omdat mama naar bed moet.
Familie en vrienden doen al zoveel. Die
wil je niet nog méér belasten. Hinderlijk
is ook dat ze alles van je weten. Ze ko-
men in je klerenkast, zien je medicijnen,
je ondergoed. Dat heeft een effect op de
verhoudingen. Professionele zorg is
beter in staat veranderingen te signa-
leren. Achteruitgang gaat sluipender-
wijs. Je omgeving ziet dat niet of te laat.
Je durft ook eerlijker te zijn tegenover
een professional, te zeggen dat iets niet
meer lukt.' Peter ziet nog een probleem: 

‘Afhankelijkheid is erg genoeg. Elk be-
roep op méér hulp is een confrontatie
met jezelf. Wie het makkelijkst helpt,
wordt het meest belast. Maar hulp van
wie niet graag helpt, is geen optie. Dat
leidt gemakkelijk tot wantoestanden.'

Mantelzorg

De PvdA wil dat je voor zorg gewoon bij
de gemeente kan aankloppen en dat je
zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
We vragen aan vrienden of familie om te
helpen bij bijvoorbeeld boodschappen.
Professionele lijfgebonden zorg blijft
waar het hoort: bij professionals.

STANDPUNT
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Wat kun je tegen
woordig nog 
 zonder smart
phone? Ook de 
minister van 
 Buitenlandse 
 Zaken kan niet 
zonder. Frans 
Timmermans 
gebruikt ’m om 
te Facebooken 
en om vragen 
via WhatsApp te 
 beantwoorden. 
Bijgaand een 
 selectie van vragen 
die gaan over de 
verbinding tus
sen gemeentelijke 
en inter nationale 
politiek, en zijn 
reactie erop. 

WhatsAppen 
met 

Frans
Waarom zou ik op de PvdA stemmen?

Wat is de link lokaal-internationaal?

Waarom lokale verkiezingen, dat stelt toch niets voor?

Je komt overal, wat is nou typisch Nederlands?

Wat mis je als je op reis bent?

Is je op een van je reizen iets lokaals opgevallen, dat 
goed is toe te passen in Nederlandse gemeenten?

Wat mag er uit je eigen gemeente Kerkrade nooit verdwijnen?

In São Paolo zag ik in een museum groepjes kinderen uit de sloppen-
wijken, die door studenten Kunstgeschiedenis de liefde voor kunst bijge-
bracht kregen. Dat was een ontroerend moment: kinderen die anders nooit 
een schilderij van dichtbij zouden zien, kregen een inleiding tot zelfverhef-
fing. Dat zou ik in Nederland ook vaker willen zien. Dat kunnen gemeenten 
mogelijk maken, samen met scholen.

Het Glaspaleis, de voetbalverenigingen, en natuurlijk Roda JC, al ligt
het stadion net buiten Kerkrade.

Ontbijten met de kinderen, de discussie of we naar Giel Beelen of Lara 
Rense luisteren. De vogels die bij ons in de tuin dagelijks voor een 
concert zorgen. De zilte zeelucht in Den Haag bij westenwind.

Als ik ons vergelijk met andere landen, dan zijn wij direct, wij houden niet 
van poeha: “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.” Wij beweren 
altijd dat we niet chauvinistisch zijn, maar we zijn het lekker wel, zeker als 
het om sport gaat, voetbal voorop.

Om mij heen zie ik het verschil tussen gemeenten met een sterke PvdA en 
gemeenten waar rechts een meerderheid heeft. In linkse gemeenten wor-
den de gevolgen van de crisis niet afgewenteld op de minst welvarenden, 
op de ouderen, de kinderen. Waar de PvdA sterk is, krijgen werk, zorg, 
onderwijs duidelijk meer aandacht.

Ik heb indertijd voor de PvdA gekozen, omdat de partij geen genoegen 
wenst te nemen met de wereld zoals die is, niet berust in achterstand, niet 
vervalt in pessimisme, met beide benen op de grond blijft staan. Maar ook 
omdat ik mensen de kans wil geven zichzelf en hun kinderen te verheffen, 
te werken aan een betere toekomst. Eerlijk delen,  gelijke kansen, iets voor 
een ander over hebben, waar je woont, in jouw land, in de hele wereld.

Bijna iedere gemeente in Nederland heeft bedrijven binnen haar grenzen 
die afhankelijk zijn van im- of export. In iedere gemeente van Nederland 
wonen mensen die van elders komen of (tijdelijk) naar elders gaan. Dus 
waar wij ook werken en waar wij ook wonen, komen we met het buitenland 
in aanraking.
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interview
tekst Gert Hage
beeld Ali Mousavi

Zijn familie heeft er sporen achtergelaten, 
zij is er PvdA-wethouder en lijsttrekker. 
Diederik Samsom en Hélène Oppatja 
over hun Alphen, sociaaldemocratische 
overtuigingen en het belang van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

‘We laten niemand
 in de kou staan’

6
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‘We laten niemand
 in de kou staan’

Bij de ingang van de openbare bibliotheek 
aan het Aarplein in Alphen aan den Rijn staat 
een beeld. Het is een in brons gegoten boek, 
geschonken door Samsom Uitgeverij, ter gele-
genheid van hun 100-jarig bestaan, zo vermeldt 
het opschrift. 
Diederik Samsom, deze middag op bezoek bij 
zijn partijgenoten in Alphen aan den Rijn, kent 
het beeld niet. Evenmin wist hij van het bestaan 
van een heuse Samsomlaan, vernoemd naar zijn 
betovergrootvader Nicolaas Samsom, de grond-
legger van  uitgeverij Samsom. Toch blijkt hij 
goed op de hoogte van zijn familiegeschiedenis. 
Nicolaas, zo weet hij, werkte ooit als gemeen-
teontvanger in  Alphen, waar hij een systeem 
bedacht voor archiefkaarten, die hij ook zelf 
ging drukken. Het was de opmaat van een bloei-
ende uitgeverij, die later zou opgaan in Wolters 
Kluwer.

In de bibliotheek wacht PvdA-wethouder 
Hélène Oppatja, vergezeld door enkele van haar 
partijgenoten, op de komst van de partijleider.  
In Alphen aan den Rijn worden in november al 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden, tegelijk 
met die in Leeuwarden, Heerenveen en de Friese 
Meren. Vier maanden later, in maart 2014 volgt 
de rest van Nederland. Net als de andere drie is 
Alphen aan den Rijn een zogenoemde fusiege-
meente. Of zoals Oppatja zegt: ‘Wij zijn de eerste 
Plasterk-gemeente. Na de fusie die van onderop 
werd vormgegeven met Boskoop en Rijnwoude, 
komen we net boven de vastgestelde norm van 
honderdduizend inwoners. Op zich verliepen de 
gesprekken met de andere gemeenten goed. Zij 
realiseerden zich dat zij te klein zijn om al die 
nieuwe taken op het terrein van zorg en werk, 
die zij als gevolg van de decentraliseringsopera-
tie op hun bord krijgen, goed te kunnen vervul-
len. Wat nog het meeste ophef veroorzaakte, was 
de naam van de nieuwe gemeente.’

Zorg
Samsom: ‘De decentralisatie van de zorg – en die 
van de thuiszorg in het bijzonder – is voor mij 
een belangrijk verkiezingsthema. Hoe kijk jij 
daar tegenaan? 
Oppatja: ‘Als je mij dat vorig jaar had gevraagd, 
dan had je een ander antwoord gekregen dan 
nu. Ik was nog niet zo lang wethouder, toen ik 

plots werd geconfronteerd met de aanscherping 
van de Wet werk en bijstand (Wwb), de huis-
houdtoets en nog zo wat van die maatregelen 
die ik tegen heug en meug moest verdedigen. 
Eerlijk gezegd dacht ik weleens: “Wat moet ik 
hiermee als PvdA-wethouder?” Maar inmid-
dels ben ik optimistischer, ook al omdat we 
als college, waarin we samenwerken met de 
ChristenUnie, CDA en de VVD, een gezamen-
lijke visie hebben weten te ontwikkelen op onze 
nieuwe toekomst. Belangrijk voor ons is dat daar 
expliciet in opgenomen is dat we niemand in de 
kou zullen laten staan. Zonder de PvdA zou het 
garanderen van een fatsoenlijk bestaansniveau 
niet als uitgangspunt zijn opgenomen. Ik zie mij 
steeds meer bevestigd in de overtuiging dat de 
gemeente beter in staat zal zijn de noodzakelijke 
omslag te maken. Juist doordat wij zo dicht 
bij de mensen staan die het moeten gaan doen. 
Instellingen zien de opgave inmiddels als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. We maken 
grotere vorderingen dan ik had verwacht. Ik zit 
zelf bij hoorzittingen voor de Wwb. Wat ik heb 
gemerkt is dat iemand die werkloos is, vaak ook 
tal van andere problemen heeft. Een probleem 
komt nooit alleen, zo zou je de gedachte achter 
de hele decentraliseringsoperatie goed kunnen 
samenvatten.’

Bestaanszekerheid
Samsom: ‘Het is mooi om te horen dat jullie 
zelfs al wat vooruitlopen op wat de gemeente 
straks wettelijk wordt opgedragen. Maar kun je 
straks de mensen in Alphen de zekerheid geven 
dat de hele operatie niet ten koste gaat van hun 
bestaanszekerheid? Dat is een cruciaal punt 
voor veel mensen.’
Oppatja: ‘We hebben in het college afgespro-
ken dat we een plek zoeken voor iedereen 
die bij de gemeente aanklopt, of dat nu op de 
arbeidsmarkt is of in de dagbesteding. Maar 
er zijn natuurlijk wel pijnpunten. Omdat de 
Participatiewet nog niet is ingevoerd, moet ik 
een deel van onze inwoners vertellen dat we 
nog niet precies weten wat er op het gebied van 
de  inkomensondersteuning gaat veranderen. 
Die zijn daar boos over, begrijpelijk, ze willen 
zekerheid. En over de bezuinigingen op de Wet 
maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ver-
wacht ik de nodige vragen. Wat moet ik vertellen 

B
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tegen die oude moeder van wie de zoon 
elke dag met een busje naar een dagbe-
stedingsvoorziening gaat, die er straks 
waarschijnlijk niet meer is?’

Eerlijk
Samsom: ‘Dat is een lastig, maar onont-
koombaar verhaal. Eén ding weet je 
zeker en dat is dat als we niks doen, 
er straks helemaal geen geld meer is 
voor wat voor voorziening dan ook. We 
moeten zo snel mogelijk toe naar klein-
schalige, wijkgebonden vormen van 
zorg, zodat die zoon straks terecht kan 
bij een mooie voorziening in zijn buurt 
in plaats van dat hij elke dag met een 
busje wordt gebracht naar een of ander 
groot instituut in een andere gemeente 
en soms zelfs in een ander deel van het 
land.’
Oppatja: ‘Ik geloof net als jij dat het hui-

dige systeem niet langer houdbaar is en 
dat er op termijn iets beters voor in de 
plaats komt, ook daarin kan ik je volgen. 
Maar op de terechte vraag van al die 
kwetsbare mensen wat hun op korte 
termijn te wachten staat, heb ik nu geen 
helder antwoord, anders dan dat we 
niemand zullen loslaten. Dat vind ik 
soms best lastig.’
Samsom: ‘Dat begrijp ik, ik loop daar 
ook tegenaan. Maar tegelijk zie ik ook 
veel kansen voor gemeenten. En vooral 
in die gemeenten waar wij als partij 
sterk vertegenwoordigd zijn. Ik ben 
niet echt objectief, maar ik vind dat wij 
als PvdA veruit het beste verhaal heb-
ben als het gaat om de decentralisatie 
van zorg en werk. Stem je links van ons, 
dan krijg je partijen die overal tegen 
waren, die helemaal niks wilden over-
dragen naar gemeenten. Met zo’n hou-

ding schieten de inwoners niks op. Stem 
je rechts van de PvdA krijg je, enigszins 
gechargeerd, die partijen die het geld 
liever uitgeven aan nieuwe wegen in 
plaats van allerlei noodzakelijke soci-
ale voorzieningen. Het zit diep in de 
genen van onze partij om niemand te 
laten vallen en dan krijg je daar ook nog 
bestuurskracht bij, niet onbelangrijk. 
Maar Hélène, bereid je voor op lastige 
verkiezingen. In november is de crisis 
nog volop voelbaar, pas in de maanden 
daarna zie ik kleine lichtpuntjes.’
Oppatja: ‘Daar ben ik me zeer van 
bewust. Wij vragen tijd en geduld van 
mensen die het al hartstikke zwaar 
hebben. Ik zal ze een eerlijk verhaal 
vertellen, dus ook dat we niet op al hun 
vragen een makkelijk antwoord heb-
ben en dat we een groter beroep zullen 
moeten doen op de zelfredzaamheid 
van mensen en op de steun van hun 
familie en vrienden. Maar tegelijker-
tijd zal ik erop blijven hameren dat wij 
alles op alles zullen zetten om iedereen 
een fatsoenlijk bestaan te garanderen, 
daarvoor zijn wij als partij immers op 
aarde. Wij zorgen ervoor dat er nie-
mand door de bodem zakt. Dat is ons 
belangrijkste verhaal voor de verkiezin-
gen. Plus natuurlijk dat we niet zullen 
tornen aan de eigenheid van wijken 
en dorpen, een belangrijk onderwerp 
in fusiegemeenten. Je gelooft het niet, 
maar in Boskoop bestond gerede twijfel 
of zij nog gewoon hun grote carnavals-
optocht kunnen blijven houden, omdat 
wij in Alphen aan den Rijn niet veel 
aan carnaval doen. Ik hoop dat ik na de 
verkiezingen mijn werk als wethouder 
mag voortzetten. Want wat is mooier 
dan de hele dag bezig te zijn met de stad 
waarin je bent geboren, die je zo door 
en door kent.’   

Hélène Oppatja: ‘Wat 
is mooier dan de hele 
dag bezig te zijn met 
de stad waarin je 
bent geboren, die je 
zo door en door kent.’ 

8
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Hij is minister van Financiën en hij gaat over de cijfers. Maar wat 
zeggen de cijfers over hem? De cijferlijst van Jeroen Dijsselbloem.

cijferlijst

9

2 
‘Dit jaar ben ik 25 jaar ge
lukkig met mijn geliefde. 
Onvoorstelbaar hoe je 
na al die tijd nog dol op 
elkaar kunt zijn.’

‘Twee nieuwe bigge
tjes die ik onlangs 
“in huis” heb  gehaald. 
Nee, ze hebben geen 
namen. Ze zijn 
 onge looflijk  energiek, 
sociaal, brutaal. 
Kort om, leuk.’

‘Het huisnummer in Son, waar ik 
opgroeide. Een typische jaren zeventig 
nieuwbouwwijk. De school was één 
straat verderop. Mijn broers en zus
sen liepen een stukje op mij voor. Mijn 
oudste zus ging al naar de middelbare 
school, toen ik nog op de kleuterschool 
zat. Ik heb veel goede herinneringen 
aan meester van Hapert. En tijdens de 
les haalde ik sigaretten bij de benzine
pomp voor meester Vennix. Dat kon 
toen allemaal.’

‘Wageningen. Een heerlijke stad in een 
prachtige omge ving. Gestudeerd, eerste 
huis, vriendin ontmoet, eerste kind 
geboren, weggeweest, teruggekeerd. 
Kortom, mee vergroeid.’0317

‘De eerste keer dat ik 
 kandidaatKamerlid 
was, was dit mijn 
plek op de lijst. Dat 
was toen nog eervol 
en niet kansloos. 
Eervol omdat ik een 
jong broekie was die 
het niet verwachtte. 
Niet kansloos, omdat 
het 1998 was en 
Wim Kok onze lijst
trekker.’

23 ‘3% is een tussendoel 
op weg naar een 
sluitende begroting. 
Het tempo waarin is, 
in Nederland en in 
andere Eurolanden, 
aangepast aan 
de economische 
werkelijkheid.’

1 
2002 
‘Toen ontplofte een politieke 
bom. De moord op Fortuyn heeft 
grote impact gehad op de samen
leving, op de politiek en ook op 
mij. Het was het begin van een 
vernieuwingsproces in de PvdA.’

‘In de Eurogroep werken we 
met achttien landen samen. 
Lots verbondenheid met  
mooie en zware kanten. Maar 
allemaal vastbesloten om uit 
de crisis te komen.’

‘Het nummer dat op de affiches 
van de PvdA hoort te staan. Ik heb 
een groot kunstwerk in mijn werk
kamer hangen met een rode één!’ 

55‘Percentage staat
schuld afgezet tegen 
het Bruto Nationaal 
Produkt. Voor de crisis 
van 2008 was het nog 
43 procent. Dus het 
loopt hard op. Een last 
voor volgende genera
ties, tenzij we er nu al 
iets aan doen.’

73

25 
18

3
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DDe PvdA streeft naar 
een sterker en socialer 
Nederland. Daar zijn 
de PvdAministers en 
staatssecretarissen dage
lijks mee bezig, zoals Jet 
 Bussemaker met onder
wijs, Frans Timmermans 
met Buitenlandse Zaken 
en Lodewijk Asscher met 
Sociale Zaken en Werk
gelegenheid. Zo werkt 
Asscher onder meer aan 
een wet tegen uitbuiting: 
het aanpakken van schijn
constructies die leiden tot 
verdringing en uitbuiting. 
Een reportage.

Door de Europese markt mogen straks 
ook Bulgaren en Roemenen per 1 janu-
ari 2014 zonder vergunning in ons 
land aan het werk. Natuurlijk zijn ze 
welkom, maar we moeten er wel voor 
zorgen dat zij werken tegen dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als hun Neder-
landse collega’s. 
‘Mijn ervaring met Poolse werknemers 
is erg goed. Wat is jullie ervaring?’ 
Niets  vermoedend plaatste de eigenaar 
van een stratenmakersbedrijfje uit het 
zuiden des lands in 2011 een oproep op 
een internetforum voor werkgevers. De 
ondernemer had voor het eerst van zijn 
leven een Poolse zzp’er aan het werk. 
Deze Pool beviel hem uitstekend. Beter 
dan veel Nederlandse stratenmakers; 
die kwamen vaak te laat, soms helemaal 
niet en ze waren bovendien ook nog 
eens duurder. Dat laatste was niet het 
belangrijkste argument, maar mooi 

meegenomen, zeker nu het aanbod van 
werk door de crisis niet overhield.
De man heeft het geweten. Hij werd 
bedolven onder de reacties. Posi tieve, 
maar ook negatieve. Waarom hij die 
Pool minder betaalde dan Neder landers, 
wilde iemand weten. Was dat geen dis-
criminatie? De ondernemer, zich van 
geen kwaad bewust, was flabber gasted. 
Als hij zijn Poolse krachten een paar 
euro’s per uur minder betaalde dan hun 
Nederlandse collega-zzp’ers, verdien-
den zij nog steeds een goed belegde 
boterham, aanzienlijk meer dan ze in 
Polen gewend waren.
Boven dien: anders dan de meeste 
Neder landse zzp’ers, hadden die Polen 
meestal geen gereedschap en eigen 
vervoer. Dat kregen ze er gratis bij. Zo 
bekeken verdienden ze per saldo onge-
veer evenveel. Daar was toch niets mis 
mee?

Gelijke monniken, 
gelijke kappen

tekst Jan Smit
beeld Hollandse Hoogte

arbeid
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De reactie van deze kleine zelfstandige is begrijpelijk. Zoals 
zoveel ondernemingen in de bouw heeft zijn bestratings-
bedrijf het moeilijk. Om te kunnen concurreren moet hij 
kwaliteit leveren tegen een zo scherp mogelijke prijs. Arbeid 
is daarin een substantiële kostenpost.
Zijn werkwijze heeft echter ook een keerzijde. De Poolse 
zzp’er werkt als zelfstandige, maar is eigenlijk gewoon een 
werknemer. De werkgever betaalt in zo’n geval geen sociale 
premies en belastingen en is daarmee goedkoper uit. Dat 
veroorzaakt oneerlijke concurrentie tussen groepen werk-
nemers. Ook kan er sprake zijn van uitbuiting doordat de 
(schijn)zelfstandige wordt gedwongen tegen een lager tarief 
te werken.

Forse onkostenvergoeding
Zeker, een Europa met open grenzen is goed voor de Neder-
landse economie. In het algemeen leveren arbeidsmigranten 
uit andere EU-landen een positieve bijdrage aan de conjunc-
tuur. Maar in combinatie met de economische crisis heeft 
de toestroom van migranten uit Oost- en Midden-Europa in 
een aantal sectoren – bouw, tuinbouw, transport, zorg – ook 
gezorgd voor verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. 
Om op de arbeidskosten te besparen, gaan sommige werk-
gevers en malafide uitzendbureaus op zoek naar de grenzen 
van de wet.
Ze creëren schijnconstructies. Ze ontduiken de premie- en 
belastingplicht door werknemers onder te brengen bij brie-
venbusfirma’s in het buitenland, ze ontduiken het minimum-
loon, ze werken met schijnzelfstandigen, ze verplichten 
werknemers om voor dat minimumloon meer uren te werken 
dan is toegestaan of betalen ver onder het minimumloon met 
daarbovenop een onbelaste onkostenvergoeding. 
Die onbelaste vergoedingen kunnen flink oplopen, weet 
Arne Weverling. Hij is wethouder van Westland, een 
gemeente met 100.000 inwoners en 60.000 banen waarvan 
er ongeveer 10.000 worden vervuld door arbeidsmigranten. 
Uitzendbureaus attendeerden hem erop dat er Poolse arbei-
ders in de tuinbouw en elders werken voor een gangbaar 
Pools loon van rond de 500 euro. Daarnaast krijgen ze 1000 
euro onkostenvergoeding. Ze worden gerekruteerd door 
Nederlandse uitzendbureaus in Polen.
Weverling vindt dergelijke constructies uit den boze. ‘Je cre-
eert zo oneerlijke concurrentie tussen werknemers, tussen 
werkgevers en tussen arbeidsbemiddelaars. Boven dien lopen 
we zo flink wat belasting en premies mis. Als gemeente stre-
ven wij juist naar een eerlijk woon- en werkklimaat.’
Weverling trok aan de bel.  De gemeentebestuurder deed een 
oproep aan minister Asscher van Sociale Zaken om een eind 
te maken aan dergelijke schijnconstructies. PvdA-Kamerlid 
John Kerstens pikte dit signaal op en stelde hierover 
Kamervragen.

Race to the bottom
Kerstens keert zich al langer tegen dit soort nepconstructies. 
Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in 
december vorig jaar diende hij hiertoe al twee moties in, dit 
mede met het oog op het vervallen van de toegangsbeperkin-
gen voor Bulgaarse en Roemeense werknemers per 1 januari 
2014. Dat zou kunnen zorgen voor nieuwe toestroom van 
arbeidsmigranten.

‘Onwettig en onwenselijk,’ zo omschrijft Kerstens de 
schijnconstructies. ‘Ze zijn dan misschien niet allemaal in 
strijd met de wet, ze zorgen wel voor ongewenste effecten. 
Werknemers krijgen te maken met verdringing, onderbeta-
ling en soms zelfs met uitbuiting. Voor je het weet ben je 
bezig met een race to the bottom.’
Dat juist de PvdA hierin het voortouw neemt, heeft volgens 
Kerstens, oud-voorzitter van FNV Bouw, mede te maken met 
het feit dat de partij Europagezind is. ‘Deze constructies zet-
ten het draagvlak voor een verenigd Europa onder druk. Ook 
daarom moeten ze zo snel mogelijk worden uit gebannen.’
Kerstens werd op zijn wenken bediend. Eerder dit jaar 
presenteerde minister Asscher een actieplan om een eind 
te maken aan de schijnconstructies. Centraal uitgangspunt 
daarbij: voor gelijk werk moeten gelijke arbeidsvoorwaarden 
gelden. Het actieplan behelst onder meer maatregelen op 
het gebied van voorlichting, samenwerking, aanpassing van 
wet- en regelgeving en strengere handhaving. Een van die 
maatregelen is de aanstelling van 35 extra inspecteurs bij de 
Arbeidsinspectie. Kerstens had om die uitbreiding gevraagd. 
Ook maakt het actieplan korte metten met combinaties 
van extreem lage lonen en buitenproportionele (onbelaste) 
onkostenvergoedingen zoals die voor Poolse werknemers in 
het Westland. 
   
Ingewikkeld
Kerstens is blij met deze voortvarende aanpak. Hij beseft 
echter ook dat de uitvoering en handhaving van de maat-
regelen niet eenvoudig is, al was het alleen maar omdat 
constructies die de malafide uitzendbureaus en werkgevers 
bedenken vaak internationaal en ingewikkeld zijn. ‘Iets op 
papier zetten is één. Maar vervolgens moet je er ook voor 
zorgen dat de praktijk zich ernaar voegt,’ benadrukt de PvdA-
parlementariër.
Die kloof tussen theorie en praktijk: daar kan de eigenaar van 
het Brabantse stratenmakersbedrijfje inmiddels over mee-
praten. De kleine aannemer heeft zojuist zijn laatste Poolse 
zzp’er de wacht aangezegd. Hij heeft steeds minder werk. 
Daarnaast liggen de uurtarieven die Nederlandse zzp’ers 
hanteren inmiddels ongeveer op hetzelfde (lage) niveau als 
die van de Polen.
Bovendien, zo heeft deze ondernemer inmiddels helaas 
mogen ervaren: ook Poolse zzp’ers laten het wel eens afwe-
ten. ‘De ene keer was de scooter kapot, de andere keer de 
fiets, er was altijd wel wat. Na twee waarschuwingen was ik 
het zat.’  

Schijnconstructies zetten 
het draagvlak voor een 
verenigd Europa onder druk

De PvdA wil een eerlijke arbeidsmarkt, geen veramerikaniseerde. We 
bevorderen werkgelegenheid, willen geen flex-regelgeving voor werk 
dat gewoon vast is en een eerlijke en voldoende bescherming tegen 
ontslag. Onderbetaling en uitbuiting moet worden tegengegaan. 

Standpunt
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prijsvraaG

Wat weet jij over de gemeenteraadsverkiezingen en de Nederlandse gemeenten? Vind de juiste 
antwoorden en maak kans op een bijzondere prijs: een dag meelopen met een Kamerlid van de 
PvdA in de Tweede Kamer. Mail je oplossing voor 13 november naar redactie@pvda.nl.

politieke kenniSquiz 
Waar of niet Waar?
1. in de gemeente Schinnen (limburg) 
liggen twee straten met dezelfde naam. 
de altaarstraat komt zowel voor in 
Schinnen als in het kerkdorp oirsbeek. 
dat is des te opmerkelijk, omdat deze 
straatnaam verder niet voorkomt in 
nederland.
2. de gemeente almere heeft tot twee 
keer toe een spelfout gemaakt in een 
straatnaambord. Het ging om de straat-
naam Chicagostraat die geschreven werd 
als ‘Chigacostraat’. na meldingen van 
buurtbewoners werd er een nieuw bord 
geplaatst met ‘Chigagostraat’ erop.
3. meeuwen zorgen voor veel overlast. 
de gemeente alkmaar pakt het op opval-
lende wijze aan. rTv noord-Holland meldt 
dat alkmaar van plan is om op afstand 
bestuurbare autootjes in te zetten tegen 
meeuwenoverlast. Er is een vijftal vrijwil-
ligers gevonden die de wagentjes zullen 
besturen.

4. als het aan het College van B&W ligt 
kunnen bewoners van het buitengebied 
van de gelderse gemeente Buren bin-
nenkort straatverlichting ‘huren’ van de 
gemeente. voor ruim 1000 euro zijn ze 
voor de komende 10 jaar verzekerd van 
straatverlichting voor hun deur. Een bezui-
nigingsidee van de gemeente.
5. de chef van het duitse circus Schollini 
heeft een waarschuwing gekregen van de 
gemeente almelo omdat hij olifant gitana 
had uitgelaten in een groenstrook in de 
stad. in het geval van herhaling dreigt een 
boete van 1000 euro.
6. achterom, een klein dorpje in de 
gemeente Hoogeveen, wil van zijn naam 
af. aanleiding is de toenemende overlast 
van cruisende homoseksuelen die het 
dorp hebben uitgezocht als ontmoetings-
plaats. de burgemeester van Hoogeveen, 
dhr. loohuis wil echter niets van de 
naamswijziging weten.

lijfspreuk
Heel veel steden in Nederland hebben een lijfspreuk, 
bedacht om de stad aantrekkelijk te maken voor bezoekers. 
Kun jij de stad en de lijfspreuk bij elkaar zetten? Als je de 
letters in de goede volgorde zet, komt er een woord uit dat 
met de verkiezingen te maken heeft. 
1. leiden
2. Heerenveen
3. delft
4. Wageningen
5. Franeker
6. lelystad 
7. nijmegen
8. Briele    

juiste slogans
Verkiezingen betekent het voeren van campagne. Door de 
hele stad komen er dan weer posters te hangen met de 
foto’s en slogans van de verschillende partijen. Het kiezen 
van een slogan is niet altijd makkelijk. Hieronder staan wat 
verkiezingsposters uit het verleden. Er ontbreekt echter 
steeds een woord. Kun je dat woord invullen?

lokale partijen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen er soms lokale politie-
ke partijen mee. Je ziet hier de naam van een politieke partij. 
Aan jou de vraag of deze partijen echt meedoen en een zetel 
hebben in de gemeenteraad ja/nee.
a. Breukelen Beweegt
B. voC Hoorn
C. de gewone man

U. … geeft je lucht
E. Creating history
T. Een gouden plak
r. altijd …
m. Stad der bevrijding 
S. Stad van ontdekkingen
o. Stad van toen, sfeer van nu
B. Ster van de elf steden

d. de partij voor de daklozen
E. de partij van het rode potlood
F.  lijst kras

1. a. recept b. werk c. paard
2. a. voelt b. drukt c. weegt
3. a. missen b. willen c. vertrouwen
4. a. avondblauw b. ellende c. van agt
5. a. makkers b. arbeiders c. proletaren
6. a. ellende b. rekening c. pils

1

2

3

4

5

6

71192_verkiezingsmagazine Friesland 4.indd   12 08-08-13   10:40



13

Straks komen we weer vakmensen tekort!

Alle ballen op
stageplaatsen

D
Een goede opleiding is de beste voorbereiding op de
arbeidsmarkt. Vakmensen zijn hard nodig, want
economische groei wordt vooral gerealiseerd op de
werkvloer. Beroepsonderwijs is een speerpunt van de
PvdA. Stageplaatsen zijn daarbij cruciaal. 

 Stageplaatsen op
peil houden

 kiezen ook écht voor doorleren.

Er is echter één serieus probleem. Elke mbo-student
moet op stage. Het vinden van stageplaatsen is nu
ontzettend moeilijk. Zelfs in veel technieksectoren,
zoals de bouw en de metaal, waar grote arbeids-
markttekorten zijn of dreigen, zijn ze nu bijna niet te
krijgen. Veel bedrijven kunnen het hoofd nauwelijks
boven water houden en dan is een stagiaire aan-
nemen niet prioriteit één. Toch wil ik alle bedrijven
die daartoe met wat pijn en moeite nog wél moge-
lijkheden zien, vragen dat ook te doen. Als over een
paar jaar de economie aantrekt, hebben deze bedrij-
ven onze mbo-afgestudeerden hard nodig om van de
orderportefeuille weer werk en omzet te maken.

Als ik wethouder of raadslid van Alphen was, zou ik
het ID-college (mbo) en het regionale en lokale
bedrijfsleven vragen wat de gemeente kan doen om
het aantal stageplaatsen op peil te houden. Soms is
geld een oplossing en moet er wellicht een beroep
gedaan worden op de speciale middelen die
Lodewijk Asscher ter beschikking stelt. Maar vaak
gaat het gewoon om overtuigen. De gemeente kan
daarbij een belangrijke rol spelen. Met als motto:
‘Alle ballen op stageplaatsen, ook in Alphen aan de
Rijn!’

Jan van Zijl

Voorzitter MBORaad
en inwoner van Alphen aan de Rijn

Dat ons land in economisch zwaar weer verkeert,
hoeft niemand te worden uitgelegd. Evenmin dat de
langdurige recessie gevolgen heeft voor de
koopkracht – en erger nog, de banen - van veel men-
sen. Ook de jeugdwerkloosheid is fors toegenomen.
Er is alle aanleiding tot zorg. En actie! Dat kan ook,
want hoe paradoxaal het lijkt, een tekort aan banen
voor afgestudeerden, vooral op mbo-niveau, biedt
ook kansen. Dat zit zo. Veel afgestudeerde mbo’ers
gaan op zoek naar een baan. Zijn die ruim voor han-
den, dan zullen ze vaak werken verkiezen boven
doorstuderen. Begrijpelijk, maar ook jammer: zowel
binnen het mbo als naar het hbo kent het mbo mooie
opscholingsmogelijkheden. Daar wordt gelukkig
veel gebruik van gemaakt: de kansen op de arbeids-
markt zijn het meest toekomstbestendig met een zo
hoog mogelijke opleiding. Veel afgestudeerde
mbo’ers snappen dat natuurlijk óók heel goed en

Stages

STANDPUNT
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kAndidAten

In het dagelijks leven Leerkracht op
de Steijaertschool in Hazerswoude-
Rijndijk. Op school houd ik me ook
bezig met het bijhouden van de
schooltuin/ fruittuin.

Wordt gelukkig van Als kinderen al
op jonge leeftijd in contact komen met
de natuur. Als kinderen met een
stralend gezicht de oogst uit de
schooltuin tonen, word ik daar
gelukkig van.

Wordt boos van  Mensen die zich
oneerlijk gedragen. Voor mij geldt:
afspraak is afspraak. Zo stel ik mij ook
op richting de inwoners.

Mooiste plek in de gemeente De
Koudekerkse Brug met uitzicht over de
Rijn, het uitzicht vanaf de watertoren
aan de Rijndijk, Klein- Giethoorn en
het Rietveld in Hazerswoude-Dorp.

Favoriete vakantiebestemming
Nederland. Er zijn zoveel leuke plekjes
in Nederland om al fietsend te
ontdekken met vrouw en dochter.

Speerpunt Dat we de identiteit van
elke kern of wijk respecteren. 

In het dagelijks leven IT-beheerder
bij Tamoil Nederland in Ridderkerk.

Wordt gelukkig van Als ik 's avonds
thuis kom na een dag werk en even een
uurtje kan stoeien en spelen met Viggo,
ons zoontje van 3.

Wordt boos van Als mensen
commentaar of kritiek leveren zonder
enige vorm van onderbouwing. Maar
alleen maar zeuren om het zeuren.

Mooiste plek in de gemeente In een
boot tussen de tuinderijen in Boskoop-
Oost door varen. Het is rustig en
sommige tuinen zijn ware
kunstwerken.

Favoriete vakantiebestemming
Een vakantie moet voor mij vooral
zonnig en rustig te zijn. Een
onderbreking van de dagelijkse gang
van zaken. Dit jaar zijn we 2 weken in
Zuid-Limburg op vakantie geweest.

Speerpunt Een goede bereikbaarheid
van onze nieuwe gemeente is
belangrijk. Zowel voor de leefbaarheid
en de ontwikkeling van onze kernen,
voor haar inwoners en de bedrijven.

In het dagelijks leven
Beleidsmedewerker (primair onderwijs,
passend onderwijs en jeugdzorg) voor
de Tweede Kamerfractie van de PvdA. 

Wordt gelukkig van Als ik een
bescheiden bijdrage kan leveren aan
het op weg helpen van anderen bij het
vinden van een oplossing.

Wordt boos van Als mensen niet
krijgen wat ze nodig hebben en/of
daarover verkeerd worden
geïnformeerd.

Mooiste plek in de gemeente Park
Rijnstroom is de mooiste plek in de
gemeente, maar op de Alphensebrug
met het gezicht naar het water toe
merk je ook hoe mooi de gemeente is.

Favoriete vakantiebestemming
Istanbul! Een stad die nooit slaapt en
waar je je geen moment verveelt.

Speerpunt Een gemeente waar
niemand aan de kant staat, waar
iedereen met veel plezier woont, werkt,
winkelt en naar school gaat. Een
gemeente waar iedereen, ongeacht
leeftijd, gezondheid of afkomst, erbij
hoort. 

2. Henk Goes (63) 4. Ernst-Jan Straver (31) 5. Gülhan Keskin-Akdemir (30)

Koudekerk aan
den Rijn

Boskoop Alphen aan den
Rijn

6 vragen aan onze PvdA-kandidaten 
voor de gemeenteraad.foto's Ali Mousavi 



15In het dagelijks leven  Laatstejaars
als SJD-student aan de hogeschool
Leiden en ben daarnaast Sociaal
Raadsman in Haarlem.

Wordt gelukkig van Tijdens de
campagne (en daarbuiten) het gesprek
met mensen op straat. Dat is de kern
van politiek.

Wordt boos van Als iemand het
ergens niet mee eens is, maar geen
oplossingen of alternatieven
aandraagt.

Mooiste plek in de gemeente
Compierekade in het Zaanse Rietveld,
waarover ik een tijd lang naar mijn
baantje op de tuin gefietst heb.

Favoriete vakantiebestemming
Ik ben al op veel plekken geweest, maar
de favoriete plek/vakantie blijft toch
met de tent op de Veluwe.

Speerpunt De nieuwe gemeente dient
aantrekkelijk te blijven voor jongeren.
Maar ook de verbinding tussen jong en
oud is zeer belangrijk.

In het dagelijks leven Jurist bij de
Programmadirectie Ruimte voor de
Rivier van Rijkswaterstaat.

Wordt gelukkig van Spelen met mijn
kleinkinderen Puck, Hidde, Justin en
Ysis. Beseffen dat ik af en toe wat bij
kan dragen aan een betere
samenleving.

Wordt boos van Politici die maar wat
roepen om gunstig in het nieuws te
komen.

Mooiste plek in de gemeente Het
open stiltegebied ten noorden van
Koudekerk aan den Rijn.

Favoriete vakantiebestemming
Reizen met een camper door Europa.
Er zijn talloze prachtige
natuurgebieden, bijvoorbeeld
Noorwegen. En vele boeiende culturele
plaatsen, bijvoorbeeld Berlijn.

Speerpunt Goed kunnen wonen,
werken en recreëren in een omgeving
die aantrekkelijk, mooi en duurzaam
(afgestemd op de toekomst) is.

In het dagelijks leven
Informatieadviseur bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport.

Wordt gelukkig van Mensen die
plezier hebben in wat ze doen. Of het
nu amateurtoneel, muziek, of een
andere passie betreft.

Wordt boos van Onrecht. Of het nou
iemand is die door een ander bewust
wordt benadeeld, of door bureaucratie
en onwil van anderen.

Mooiste plek in de gemeente
Het Zaanse Rietveld en de Kromme
Aar. Wandelen door deze stukjes,
geeft mij enorme rust.

Favoriete vakantiebestemming
"De Kop" (van Noord-Holland) en
vooral de streek tussen Julianadorp en
Callantsoog.

Speerpunt Dienstverlening. Ik
wil dat na de fusie, de kernen en
wijken, een excellente dienstverlening
hebben. Waarbij vooral mensen die
niet zo mobiel zijn, maar ook de
ondernemers, niet de dupe worden van
de fusie. 

6. Albert Bremer (54) 7. Peter Bakker (60) 9. Tom Reedijk (23)

Alphen aan den
Rijn

Hazerswoude
Rijndijk

Alphen aan den
Rijn

Zie de complete kandidatenlijst
op pvdaalphenaandenrijn.nl



WWat ik met vrijwilligers heb? Nog in onze Zaanse tijd
hebben mijn vrouw en ik ondervonden hoe
belangrijk vrijwilligerswerk is. Wij waren actief bij
een manege voor gehandicapten. Bestuurlijk
geneuzel werd uitgevochten over de hoofden van de
kinderen voor wie het o zo belangrijk is. Samen met
een groep ouders heb ik actie gevoerd om de manege
weer terug te geven aan de mensen voor wie die
bedoeld was. Uiteindelijk is het ons gelukt. De
bevlogen beheerder, die het werken door het bestuur
onmogelijk was gemaakt, kon weer verder. Het was
prachtig om te zien hoe de mensen genoten van hun
paarden. Sindsdien werden wij al snel actief als wij,
of onze dochter, ergens aan meededen. Niet alleen
consumeren maar ook meedoen. Zeker als je daartoe
in staat bent. Dat inzetten naar vermogen heb ik als
juryvoorzitter van altijd meegewogen bij de
toekenning van de vrijwilligersprijzen. Meer dan
eens stonden wij er als jury versteld van hoe mensen
zich inzetten voor de maatschappij en wat voor
positieve invloed hun vrijwilligers werk heeft.
Zonder vrijwilligers loopt de maatschappij krakend
vast.
 *** In 1989 kwam ik met mijn gezin in Hazerswoude

Rijndijk wonen. Ik was toen al bestuurslid van het
kinderdagverblijf en werd ook later onder andere
begeleider van een jeugdvoetbalteam. Maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid dragen werd een rode
draad. Natuurlijk, dat kostte naast mijn baan en
gezin best veel vrije tijd maar ik heb er ook veel voor
terug gekregen. Vooral door het plezier dat vele
leden beleefden op en langs het veld. Ik genoot van
de oudere man, die mij elke week trots vertelde hoe
hij de tribune en kleedkamers weer ‘spic&span’
geboend had. Via de voetbal raakte ik als vrijwillig-
ster betrokken bij het ontwikkelen van een toe-
komstvisie voor de gemeente Rijnwoude rond 2001.
En voor ik het wist werd ik gemeenteraadslid en dit
jaar zelfs wethouder in Rijnwoude. Voor mij past het
allemaal in de rode draad: maatschappelijke verant-
woordelijkheid dragen en je inzetten voor je mede-
burgers. Ieder zijn eigen steentje, op zijn/haar eigen
manier. Allemaal even belangrijk. De kracht van de
kleine kernen, de sterke sociale structuren die hier
aanwezig zijn heb ik door de jaren heen goed leren
kennen. Ik pleit voor het behoud daarvan. Vrijwilli-
gers zijn daarbij onmisbaar en goud waard.

 DOENERS
 Wim Roest Bernadette Wolters

Vrijwilligers

Ons volledige verkiezingsprogramma is te vinden op 
http://www.pvda-alphenaandenrijn.nl/
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