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IN GESPREK MET
ROBIN OUDHEUSDEN
SOPHIE IN ‘T VELD

De crisis heeft weer eens aangetoond hoe 
broos de Europese samenwerking is. Er 
is geen goed Europees plan, Oost-Europa 
dreigt bankroet te raken en zich van de EU 
los te maken, een land als Frankrijk houdt 
vooral de eigen industrie de hand boven 
het hoofd. Het ging toch al niet zo goed: in 
3 jaar tijd 3 keer een ‘neen’ tegen de Euro-
pese Grondwet en anti-Europese partijen 
die als paddenstoelen uit de grond schie-
ten. Hoog tijd dus voor een gesprek met 
de twee warmste pleitbezorgers in de Lage 
Landen van de Europese samenwerking: 
Guy Verhofstadt en Alexander Pechtold. 
Ligt de toekomst nu in Europa of niet?

DOOR PIM VAN MIERLO & PAUL TEULE 

uy Verhofstadt, oud-premier van België heeft weer 
een boekje geschreven, Een nieuwe Age of Empires 
(Bezige Bij, 2009). Daarin voorspelt hij dat het jaar 

2008 herinnerd zal worden als een scharnierjaar, net als 
1789, 1944-45 en 1989. In 2008 lieten de Russische inval 
in Georgië, de Olympische Spelen in China en de financiële 
crisis in de VS zien dat het wereldtoneel zich herschikt. 
China en Rusland hebben zichzelf opnieuw op de kaart 
gezet, en Amerika moet aan macht inboeten in deze nieuwe 
ordening van ‘imperia’. Verhofstadts diepste wens is ‘dat 
Europa in die ordening ook een partij mee zal blazen’.

Pechtold deelt die ambitie: ‘de 21e eeuw biedt volop nieuwe 
uitdagingen’. Volgens de D66-leider liggen de oplossingen 

voor de bankencrisis, de neergaande economische conjunc-
tuur en de achterstand in de hervormingsagenda ook in 
Europa. ‘Heel veel zal op Europese schaal moeten gebeuren, 
we kunnen het niet alleen op nationaal niveau af. Ik zie een 
Europa dat een gemeenschappelijk buitenlandbeleid heeft, 
een Europa dat zich profileert op vraagstukken als defensie, 
migratie, kennis, energie en klimaat’. 

NATIONALE bELANGEN
Europa is volgens Verhofstadt nu nog teveel een ‘optelsom 
van nationalismen’. Hij spreekt uit ervaring. ‘In de 9 jaar 
dat ik als premier in de Europese Raad heb gezeten heb ik 
niet één keer het woord ‘Europees belang’ gehoord. Alleen 
maar ‘nationaal belang’. Neem nu de financiële crisis: elk 
land bedenkt zijn eigen plannetjes. Obama komt binnen 
enkele dagen met één plan’. Over het gemeenschappelijk 
buitenlandbeleid is hij ook niet te spreken. ‘Over de inval 
in Irak werd in de Raad minder dan twee minuten gepraat. 
Blair en Chirac zeiden: daar worden we het toch niet over 
eens. Als er een Europees leger was geweest zouden we 
wel gedwongen zijn om er met één mond over te spreken’. 

Het euroscepticisme gaat volgens Verhofstadt juist over 
het gevoel geen grip meer te hebben op de wereld. Burgers 
hebben juist behoefte aan méér Europa op het terrein van 
buitenlands beleid en defensie. ‘Peilingen door heel Europa 
laten zien dat men vóór een Europees leger is’.

FEdERALISME
Verhofstadt, bekend om zijn federalistische gevoelens, 
wil onmiddellijk af van het unanimiteitsbeginsel binnen 
de EU Hij heeft nog een waslijst aan andere institutionele 
hervormingen. ‘De Europese Commissie moet een Euro-
pese regering worden die eigen belasting heft en gecontro-
leerd wordt door het Europees Parlement (EP). ‘Pechtold 
loopt iets minder hard van stapel. ‘Ik blijf weg van federa-
tiegevoelens. Ik ben een Europa-liefhebber bij uitstek, 
maar wel altijd kritisch. Het gaat niet om het etiket dat 
je er op plakt’. 

Pechtold wil vooral burgers meer bij Europa betrekken. 
‘Laat ik het zo zeggen: ik zou graag zien dat Europa minder 
van diplomaten en politici was. Er is een heleboel Europa in 
ons dagelijks leven, maar dat beseffen we niet. Het burger-
bewustzijn is gering. Europa moet in het onderwijs en in de 
media, hoewel je het laatste niet afdwingt natuurlijk’.

Verhofstadt denkt dat politici toch ook veel kunnen doen. 
Door als staatsman in het EP te gaan bijvoorbeeld. Hijzelf 
wordt als oud-premier lijsttrekker voor de Open VLD, zijn te-
genstrever bij de christendemocraten oud-premier Jean-Luc 
Dehaene, zit al in het EP. Verhofstadt: ‘Maar ook Frankrijk 
leverde bijvoorbeeld Jacques Delors en oud-president Valéry 
Giscard d’Estaing. De nieuwe lidstaten leveren ook top-
politici. Polen had Bronislaw Geremek die helaas in 2008 is 
omgekomen’. Na enig aandringen wil Verhofstadt ook nog 
wel een Nederlands politiek kopstuk noemen met wie hij in 
de EP bankjes zou willen zitten. ‘Hans van Mierlo. Met hem 
heb ik al veel discussie gehad op vriendschappelijk vlak. 
Een overtuigd Europeaan. Maar ik wil niemand tekort doen. 
Er waren veel Nederlanders die meededen aan de conventie
(die de Europese Grondwet opstelde, PT)’.

VVd OF d66?
Hoewel de Open VLD in België steeds meer met D66 ver-
geleken wordt, zeker na de opkomst van de rechts-liberale 
Lijst Dedecker (LDD) met onder meer de VVD’er Derk Jan 
Eppink als boegbeeld, weigert Verhofstadt te kiezen tegen 
de VVD. ‘Wij snappen de Nederlandse tweedeling niet goed. 
Wij geloven in één liberale partij zonder adjectieven als links, 
of sociaal. Het liberalisme ís al sociaal. Een huwelijk tussen 
VVD en D66 is mogelijk’. Pechtold gelooft daar niet in. 
‘De VVD ontwikkelt zich meer en meer tot een partij van 
minder buitenland en meer asfalt. Dat is jammer. Een hu-
welijk is ver weg’.

Die ontwikkeling ziet Verhofstadt ook. ‘D66 is de enige 
pro-Europese partij van Nederland’ Pechtold: ‘Bent u voor 
Europa, dan kiest u D66. Bent u niet voor Europa? Tja, dat 

is lastig, want dan heeft u veel keus’. Hij hekelt de publieks-
campagne van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
2004: ‘Europa. Best belangrijk’. Pechtold: ‘Europa is niet 
best belangrijk, Europa is heel belangrijk’.

Verhofstadt hoopt dat Pechtold koers houdt. ‘Hij heeft een 
moeilijke boodschap. In de geglobaliseerde wereld heeft een 
mens verschillende jobs, is hij soms consument dan weer 
producent, heeft hij verschillende overtuigingen en spreekt 
hij verschillende talen. Dat is hoe liberalen de mens van na-
ture al zien’. Pechtold: ‘In de 21e eeuw staat het wiegje hier, 
is het werk daar, de partner hier en het pensioen daar. D66 
heeft oog voor die ontwikkeling: in Europa ligt de toekomst’.

Een liberaal Europa betekent volgens Verhofstadt ook geen 
gezeur over de islam en de eventuele uitbreiding met 
Turkije. ‘Religie was nooit een criterium om te beoordelen 
of iemand een Europeaan was of niet. In de ganse geschie-
denis niet. Voor de opkomst van het nationalisme waren we 
met Turken en Russen in één Europese culturele ruimte. 
Het nationalisme maakte dat de christenen uit Anatolië 
werden verdreven en de moslims uit de Balkan’. Pechtold: 
‘Er zijn veel politici die Europa zien als boksbal: hoe houden 
we lidstaat nummer 28 zo lang mogelijk buiten en wie kan 
daar het sterkst in opbieden?’

De Open VLD voorman heeft zich sowieso verbaasd over het 
nationalisme dat door Geert Wilders en Rita Verdonk wordt 
aangewakkerd. ‘Nationalisme in Nederland is paradoxaal. 
Jullie grootste filosoof was Spinoza, een bij uitstek antinati-
onalistische denker. Hij stond voor openheid en verdraag-
zaamheid. De kracht en de welvaart van Nederland is geba-
seerd op die openheid, op migratie en tolerantie. Daaraan 
kun je toch geen nationalistisch gevoel ontlenen?’ 

Het advies van Verhofstadt, waar ook zijn Een nieuwe Age 
of Empires van doordesemt is, is duidelijk: nationalisme is 
de dood in de pot. ‘D66, speel de Europese kaart. Daar is 
echt vraag naar. In Europa haal je de mosterd!’ 
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Het thema van deze Demo-
craat is Europa. Natuurlijk 
heeft dat te maken met de 
komende Europese ver-
kiezingen op 4 juni, maar 
dat is niet het hele verhaal 
want Europa is niet alleen 
nu, maar op ieder moment 
belangrijk en actueel. 

D66 erkent dat Europa belangrijk is voor Nederland en onderstreept 
het belang van een sterk en krachtig Europa. D66 is sinds haar oprichting 
altijd een voorvechter van sterke Europese samenwerking geweest. Toen 
Alexander Pechtold medio februari van dit jaar samen met Rutte van de 
VVD en Kant van de SP bij Buitenhof zat om te debatteren over de aan-
pak van de financiële crisis, sloeg presentator Rob Trip een subtiel brug-
getje naar Europa. ‘Wat hebben we aan Europa…,’ vroeg hij Pechtold, 
maar nog voordat Trip zijn vraag goed en wel kon afmaken, legde deze 
een vurig betoog voor een slagvaardig Europa op tafel. Pechtold leidde 
zijn betoog in door de vraag scherp en verbaasd te herhalen. ‘Wat hebben 
we aan Europa…?!’

In woord en beeld laat deze Democraat zien wat we aan Europa hebben, 
nu en in de toekomst. Zo spreken Laurens Jan Brinkhorst en Jan Rood 
zich uit over het belang van één Europese stem op het wereldtoneel en 
vertellen tien mensen afkomstig uit de tien toetreders van 2004 over hun 
ervaringen met Europa. Ook gaan Guy Verhofstadt en Alexander Pechtold 
in discussie over de vraag of Nederland en België voorop moeten gaan in 
de strijd voor een federaal Europa. Paul Schnabel, directeur van het Soci-
aal en Cultureel Planbureau, geeft in de gastcolumn zijn visie op Europa. 
En lijsttrekker Sophie in ’t Veld reageert op de zorg die de makers van de 
film Privacy Matters uitspreken over de bescherming van persoonsgege-
vens. De inhoud van deze Democraat laat volgens Pechtold zien dat de 
waarde van Europa niet onderschat mag worden. ‘Een sterker Europa 
betekent een sterker Nederland’. 

Als de huidige economische crisis iets laat zien, is het dat Nederland niet 
op zichzelf staat. Oplossingen voor de financiële problemen liggen voor 
een groot deel in Europa. Maar waarom zien we in Nederland dan toch 
vaak dat Euroscepticisme? Reeds in zijn toespraak op het congres van 
april 2008 zei Pechtold: ‘Je Europeaan voelen wil niet zeggen dat je geen 
Nederlander bent. Dat is het of-of-denken van een benauwd land, het 
denken in termen van uitsluitend één loyaliteit’.

D66 gaat de verkiezingen in met ambitie voor Europa. Denk optimistisch 
en internationaal. Denk vrijzinnig, met de blik buiten naar buiten en op 
de toekomst gericht. Europa? Ja!

RObIN OUdhEUSdEN
De laatste jaren staat de bescherming van het recht op privacy 
steeds meer onder druk. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is 
het aanleggen van databases door overheid en bedrijven met al-
lerlei informatie over burgers. Vreemd is dat veel Nederlanders 
zich hier niet druk om lijken te maken. Waar het rookverbod 
in de horeca duizenden mensen naar Den Haag brengt, blijft 
het rondom het thema van de privacy angstvallig stil. Met de 
film Privacy Matters (www.privacymatters.nl) wil de stichting 
Internet4All hierin verandering brengen. Een gesprek met één 
van de makers, Robin Oudheusden.
Als u wilt weten hoe het op dit moment in Nederland gesteld is 
met onze privacy kan ik u aanraden de film Privacy Matters te 
bekijken. Hugo Metsers neemt u in deze film mee in een virtu-
ele wereld, waarin hij op confronterende wijze laat zien hoe het 
staat met onze privacy.
Oudheusden, mede verantwoordelijk voor het tot stand komen 
van de film, vertelt dat het idee voor de film voortkwam uit 
zijn ongenoegen over de Nederlandse overheid. Oudheusden: 
‘De overheid voert allerlei privacybeperkende maatregelen in, 
zonder dat wordt nagedacht over de consequenties hiervan voor 
de burger of hierover open te zijn. Met de film Privacy Matters 
willen we het bewustzijn vergroten over alle aspecten van pri-
vacybeperkende maatregelen, van datamining tot beveiligings-
camera’s, van loyalty cards tot identiteitsdiefstal. Maar vooral 
willen we iedereen uitdagen de dialoog aan te gaan om op zoek 
te gaan naar de balans tussen privacy en veiligheid’.
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Europa?
Ja!

EEN GESPREK MET
ROBIN OUDHEUSDEN
SOPHIE IN ‘T VELD

Een van de uitgangspunten van onze democratie is in gevaar en wel de scheiding tussen 
wat publiek is en wat tot privésfeer behoort. OV-chipkaart, rekeningrijden, cameratoezicht 
en elektronische dossiers: het zijn alledaagse voorbeelden van maatregelen die de overheid 
neemt en die – minder onschuldig dan het lijkt – daarmee een kijkje neemt in het leven van 
burgers. Een overheid die in principe niet meer dan het strikt noodzakelijke van en over de 
ingezetenen zou mogen weten, maar de laatste jaren bijna onbegrensd gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheid om allerlei persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en te bewaren. 
Uit recent onderzoek voor het College bescherming Persoonsgegevens (CbP) blijkt dat bur-
gers denken dat het onvermijdelijk is dat hun gegevens worden verwerkt. Jacob Kohnstamm, 
voorzitter van het CbP, zegt dat van overheid en bedrijven mag worden verwacht dat ze hel-
derheid verschaffen over welke informatie ze gebruiken en waarom ze dat doen. ‘Alleen dan 
kunnen burgers hun rechten op dit gebied uitoefenen’, aldus Kohnstamm. 

DOOR MAAIKE ALLEbLAS & PIM VAN MIERLO

‘ Het gaat om meer 
 dan privacy alleen: 
 de beginselen van 
 de rechtsstaat zijn 
 in het geding’
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‘We willen geen angst zaaien en niet met de vinger naar de 
overheid wijzen maar mensen het hele verhaal vertellen. Helaas 
is privacy voor veel mensen een beetje een stoffig onderwerp. 
Het gaat vaak over losse elementen, bijvoorbeeld de OV-chip-
kaart, het Elektronisch Patiëntendossier of cameratoezicht. Wij 
willen met Privacy Matters al die verschillende puzzelstukjes bij 
elkaar leggen. Mensen kunnen dan als het ware een stap naar 
achteren doen en het geheel bekijken. 
Volgens Oudheusden is de koppeling van al die verzamelde 
gegevens op dit moment het grootste probleem. ‘Internet en de 
voortschrijdende technologie stellen de overheid en bedrijven 
in staat allerlei gegevens aan elkaar te koppelen. Dat zorgt voor 
combinaties van gegevens die burgers niet op prijs zullen stel-
len Een onzichtbaar persoon heeft als het ware alle informatie 
over jou. Op basis van die informatie kunnen ze een profiel 
van iemand maken dat helemaal niet juist hoeft te zijn. Zo kan 
iemand zomaar het profiel ‘terrorist’ krijgen, zonder dat hij daar 
zelf over geraadpleegd is’.
Een ander aspect waarover Oudheusden zich zorgen maakt 
is de beveiliging van al die verzamelde gegevens. ‘Er zijn al 
meerdere privacyschandalen geweest over USB-sticks en com-
puters waarmee niet zorgvuldig was omgegaan. De gegevens die 
hierop stonden werden daardoor openbaar. Daarnaast kunnen 
databases gekraakt worden door hackers, iets wat al gebeurt met 
creditcardgegevens’. Er zijn zelfs gevallen bekend van mensen 
waarvan de identiteit gestolen is waarna op hun naam allerlei 
leningen werden afgesloten. ‘Je moet er toch niet aan denken 
dat zoiets je overkomt’, aldus een bezorgde Oudheusden 
Wat hem het meest verbaast is het feit dat Nederland niet mas-
saal in het geweer komt tegen deze verzamelwoede van overheid 
en bedrijven. ‘Wij zijn een stoïcijns volkje en denken al snel: 
zo’n vaart zal het niet lopen, dit gaat niet over mij en ik heb toch 
niks te verbergen. Daarom is het zo belangrijk om mensen te 
wijzen op de consequenties’.

De overheid blijft in gebreke stelt Oudheusden. ‘Ik erger me 
aan de overheid. Die is bezig een soort monster te creëren. 
De techniek biedt steeds meer mogelijkheden en de overheid 
maakt hier gretig gebruik van. Jammer dat ze hierbij niet goed 
nadenkt over de consequenties voor de burgers, laat staan dat 
ze hierover informatie verstrekt. De overheid heeft als taak om 
de veiligheid te garanderen, de burger daarentegen heeft als 
taak de overheid te controleren. Evaluatie van maatregelen 
vindt niet plaats. Terwijl dat de manier is om te toetsen of de 
inbreuk op de privacy ook daadwerkelijk gerechtvaardigd is’.
Ook steeds meer bedrijven verzamelen allerlei gegevens over 
hun klanten die deze overigens vaak zelf aanleveren. Ze worden 
gebruikt voor commerciële doeleinden. Ook hiervoor stelt de 
wetgever geen regels. ‘Het zou verplicht moeten zijn voor bedrij-
ven om transparantie te bieden over de gegevens die zij verza-
melen en gebruiken. Als zijn database gekraakt wordt moet een 
bedrijf dit openbaar maken zodat mensen een risico-inschatting 
kunnen maken als ze hun gegevens ergens achter laten.
Oudheusden: ‘Dat overheid en bedrijven persoonsgegevens 
verzamelen is al erg genoeg, maar laten ze dit dan zo transpa-
rant doen zodat mensen in ieder geval wel weten waar ze aan 
toe zijn’. 

Tot slot heeft Oudheusden nog een aantal tips voor u over inter-
netgebruik en het achterlaten van persoonsgegevens: 
•	Check	je	bekendheid	op	internet.	Dat	kan	op	de	website		 	
 http://www.wieowie.nl 
•	Maak	voor	uzelf	een	lijst	van	de	instanties	die	gegevens	over
 u hebben. Kijk daarbij kritisch naar welke gegevens ze hebben   
 en waarom ze die nodig hebben. U heeft het recht om aan een   
 bedrijf te vragen welke informatie ze over u hebben, maak hier   
 gebruik van!
•	Wees	u	goed	bewust	van	welke	informatie	u	over	uzelf	geeft	en			
 van de termijn van de bewaarplicht die hierop van toepassing is.

SOPhIE IN ’T VELd
De film Privacy Matters wil het bewustzijn over privacybeper-
kende maatregelen vergroten en een aanzet geven tot een dia-
loog over de balans tussen privacy en veiligheid. De Democraat 
ging daarom in dialoog met Sophie in ’t Veld, miss Privacy 
herself. Ze is zeer kritisch ten aanzien van de gestaag groeiende 
voorraad persoonsgegevens waarover overheid en bedrijven be-
schikken. ‘Dit mogen we niet als makke schapen over ons heen 
laten komen’, aldus In ’t Veld.
Waarom is privacy nou zo’n belangrijk thema? De eerste vraag 
aan In ’t Veld lijkt een open deur, maar niets is minder waar. 
‘We noemen het wel de hele tijd de discussie rondom privacy, 
maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. We leven steeds 
meer in een glazen huis waarin alles over ons bekend is. 
De vraag is wie de baas is over deze informatie, maar vooral ook 
wie verantwoordelijk is op het moment dat er dingen misgaan. 
Als burger raak je de controle over je eigen gegevens kwijt’. 
In ’t Veld betoogt dat het effect van veel maatregelen van de 
overheid helemaal niet is aangetoond. ‘Neem de maatregelen 
in de strijd tegen de drugssmokkel. De Fred Teevens van deze 
wereld roepen dat het natuurlijk niet zo mag zijn dat boeven 
worden beschermd door privacy’. Een duidelijk verontwaardig-
de In ’t Veld: ‘Als politie en justitie bepaalde gegevens willen 
vorderen, dan moeten ze daarvoor bij de rechter maar toestem-
ming vragen. Het is een systeem van checks and balances, de 
cruciale waarborgen van onze democratie’. 
Ze vindt het goed dat privacy in Europa een hot topic is en 
denkt dat de burger kritischer en mondiger moet worden over 
zijn privacy. ‘Bij elke mogelijke privacybeperkende maatregel 
moet nagegaan worden wat het precieze doel is. Al het andere 
volgt daar uit’. Voortbordurend op dit standpunt bekritiseert 
In ’t Veld het blinde geloof in de technologie. ‘Er wordt vaak 
gedacht dat als je persoonsgegevens maar in de computer stopt, 
het gewenste resultaat er vanzelf uitkomt. Dat is complete kol-
der. De doelbepaling is cruciaal’.
‘D66 is al jaren bezig om de bescherming van privacy – en 
daarmee het waarborgen van fundamentele beginselen van onze 
rechtsstaat – op de agenda te krijgen. Zowel in het Europees 
Parlement als in de Tweede en Eerste Kamer moet D66 een 
kritisch geluid laten horen’, aldus In ’t Veld. Maar ook buiten 
het politieke veld is waar het gaat om persoonsgegevens aan-
dacht nodig voor democratische controle. Jacob Kohnstamm is 
als voorzitter van het CBP volgens haar een voorbeeld van ‘the 
right man in the right position’. ‘Veel maatregelen gaan we niet 
meer terugdraaien, maar we moeten in ieder geval staan voor   

de rechtsbescherming van burgers en die waar nodig herstel-
len’, zegt de realistische en gedreven Europarlementariër. 
De slotvraag is of ze nog een boodschap heeft voor de lezer van 
de Democraat. Een kort moment is het stil, maar dan klinkt 
optimisme en overtuiging. ‘Lange tijd is er neerbuigend gedaan 
over D66 en onze standpunten over een zorgvuldige omgang 
met privacy en persoonsgegevens. Nu zie je echter een groei-
ende belangstelling onder burgers voor dit belangrijke vraagstuk. 
Het gaat om hele wezenlijke aspecten in ons dagelijkse leven’.
Er moeten heldere grenzen en regels zijn aan wat de overheid 
mag doen met persoonsgegevens. Wees dus kritisch en blijf 
alert. D66 zet de nationale en Europese toon tegen de willekeur 
en misbruik van persoonsgegevens: privacy matters 

‘ Er moeten heldere
 grenzen en regels 
 zijn aan wat de 
 overheid mag met    
 persoonsgegevens’
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IN GESPREK MET
LAURENS JAN bRINKhORST 
JAN ROOd EUROPESE SAMENWERKING 

VAN NATIONAAL bELANG

aurens Jan Brinkhorst is, na een carrière in de nationale 
en internationale politiek, sinds april 2008 hoogleraar in 
Leiden.. Deze functie biedt hem de mogelijkheid om zijn 

kennis van en ervaring met Europa te delen met studenten, de 
‘politieke leiders van morgen’. Brinkhorst: ‘Nederland behoort 
tot de grondleggers van de Europese Unie, maar toch is de scep-
sis onder zowel de Nederlandse kiezers als de landelijke politici 
over de voordelen van Europa groot’. Sinds het wegstemmen van 
de Europese Grondwet in 2005, gaat Nederland volgens hem 
verkrampt om met alles wat te maken heeft met Europa. Een al-
gemeen gebrek aan kennis bij kiezers, ambtenaren en nationale 
politici ziet hij hiervoor als belangrijke oorzaak. ‘De voordelen 
van economische samenwerking zijn zeker in tijden van een cri-
sis, voor iedereen duidelijk. Politieke samenwerking roept echter 
veel weerstand op, maar politieke samenwerking is noodzakelijk 
om als Europa economisch succesvol te kunnen zijn’. 

Het Instituut Clingendael is sinds 1983 gevestigd in het Huys 
Clingendael, een statig 17e eeuws gebouw in het gelijknamige 
park in Den Haag. Hier werkt Jan Rood. Hij is hoofd van het 
Clingendael European Studies Programme en gespecialiseerd 
in Europese integratie. Volgens hem laat de financiële crisis 
duidelijk de voordelen van de euro voor Europa zien. ‘De euro 
werkt als een stootkussen. Zonder deze gemeenschappelijke 
munt zou de inflatie in de eurozone veel hoger zijn dan nu het 
geval is. In die zin is de euro dan ook een godsgeschenk’. Maar 
heeft de euro ook gezorgd voor een Europese aanpak van de 
crisis ? Rood: ‘De reflex was in eerste instantie orde op zaken 
stellen in de eigen bankensector. Pas daarna werd door de 
euro-landen naar meer onderlinge samenwerking gezocht om 
de financiële crisis te bestrijden’. Bij de economische crisis is 
die samenwerking minder. ‘Landen stellen elk een eigen stimu-
leringsprogramma op om de economie draaiende te houden. 
Er is onvoldoende Europese coördinatie op dit punt. De Euro-
pese Commissie kan deze rol niet oppakken, omdat het primaat 
voor het macro-economisch beleid bij de lidstaten ligt. Meer 
Europese samenwerking is echter noodzakelijk’.

Rood ziet bij kiezers en nationale politici evenwel een ambiva-
lente houding: ‘Aan de ene kant vinden zij dat meer op Euro-
pees niveau moet worden samengewerkt, maar aan de andere 

kant zijn ze huiverig over het afstaan van nationale bevoegd-
heden aan Brussel’. Er moeten volgens hem twee lessen uit de 
huidige crisis worden getrokken: meer Europees toezicht op de 
financiële sector en, ten tweede, een sterkere rol van de Euro-
pese Commissie in de bestrijding van de crisis. ‘Nu werd onder 
Frans voorzitterschap daadkrachtig opgetreden, maar of dit ook 
voor de volgende voorzitter geldt is de vraag. Hier speelt teveel 
het toeval mee. Het versterken van de rol van de Europese 
Commissie biedt mogelijkheden voor Europese coördinatie op 
langere termijn. De verantwoordelijkheid voor deze aanpassin-
gen ligt echter bij de Europese Raad. Omdat de belangen van 
de afzonderlijke lidstaten op dit punt sterk uiteenlopen, ver-
wacht ik niet dat er snel iets verandert’.

In zijn oratie bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar 
noemde Brinkhorst het ‘democratisch deficit´ één van de be-
langrijkste agendapunten voor Europa omdat het volgens hem de 
‘achilleshiel’ van het Europese integratieproces is. Ook Rood stelt 
dat het gebrek aan democratische legitimiteit een groot probleem 
is: ‘Burgers kunnen hun eigen regering ter verantwoording 
roepen over het gevoerde beleid. Over het Europese beleid kan 
dat niet, omdat er eenvoudigweg geen Europese regering bestaat’. 
Maar hoe zit het dan met het Europees Parlement dat direct 
wordt gekozen, en daarmee een democratische legitimiteit heeft? 
Rood: ‘Het Europees Parlement heeft er in de afgelopen 15 jaar 
weliswaar veel formele macht bij gekregen, maar de democra-
tische legitimiteit is daarmee niet toegenomen. Burgers staan 
letterlijk op grote afstand van het Parlement, en het Parlement 
houdt zich bezig met onderwerpen die hen niet direct raken. 
Het Europees Parlement is daarmee onzichtbaar voor de kiezers’. 
Nederland heeft het Verdrag van Lissabon nog niet geratifi-
ceerd. Moet in Nederland niet een referendum worden gehou-
den over het Verdrag? Brinkhorst: ‘Ik ben daar geen voorstan-
der van. Nu niet en ik was het ook niet in 2005. Nederland had 
tweehonderd jaar geen referendum gehouden. Dan moet je als 
regering daarmee niet gaan experimenteren bij zoiets complex 
als de Europese Grondwet of het Verdrag van Lissabon. En dat 
zeker niet als je nalaat om de kiezer goed te informeren over 
het onderwerp. Zonder voldoende informatie kun je niet van 
de kiezers verwachten dat zij tijdens een referendum op 
een weloverwogen manier antwoord geven’.

Wie is verantwoordelijk de kiezer goed te informeren over 
Europa? Brinkhorst: ‘Het Europese belang is ook een nationaal 
belang en omgekeerd. Nationale politici vormen echter de be-
langrijkste obstakels bij het informeren van kiezers over Europa. 
Zij voeren nationale campagnes waarin zij zich juist afzetten 
tegen Europa, dat wordt gezien als het grootste gevaar voor de 
nationale identiteit en besluitvorming. Voor veel politici is het 
moeilijk te accepteren dat de geopolitieke verhoudingen aan het 
verschuiven zijn, een onomkeerbaar proces. Ik heb begrip voor 
het feit dat de nationale politiek daar moeite mee heeft, maar 
dat zij niet onderkent dat het Europees belang ook een nationaal 
belang is vind ik kwalijk. Er ontbreekt helaas in Nederland een 
duidelijke politieke visie op waar wij in Europa staan’.

Het Europese buitenlandse beleid wordt vaak gezien als bewijs 
voor het ontbreken van onderlinge samenwerking. Brinkhorst: 
‘De wijze waarop de Europese Unie het conflict in Georgië en 
de oorlog in de Gazastrook aanpakte, zijn recente voorbeelden 
van deze onderlinge verdeeldheid. Gelukkig hadden we Sarkozy 
als EU-voorzitter die zelfs nog actie ondernam toen hij geen 
voorzitter meer was. Succesvolle samenwerking op langere 
termijn kan echter niet afhangen van acties door individuele 
personen. Die moet komen van formele instituties’.

Volgens Brinkhorst is de Europese verdeeldheid vooral te wijten 
aan de regeringsleiders zelf: ‘Europa heeft zestig jaar lang geen 
leiderschap getoond, en heeft altijd als verlamd naar Amerika 
gekeken hoe deze die rol oppakte. Dat zag je tijdens de oorlogen 
op de Balkan, in Irak, Afghanistan en de Gazastrook. De Neder-
landse reflex, maar ook die van andere Europese landen, is er 
altijd één van: wat doen de Amerikanen’. Rood: ‘Maar de meeste 

Europeanen hebben in de afgelopen jaren ook een houding ge-
had van: laat die Amerikanen maar hun eigen rotzooi opruimen. 
En Amerika was ambivalent in zijn relatie met Europa. Samen-
werking werd alleen gezocht wanneer het de VS uitkwam’. 
Brinkhorst: ‘Door de veranderende geopolitieke verhoudingen 
is deze houding niet langer vol te houden. Opkomende landen 
als China, India en Brazilië eisen een nadrukkelijker plek in de 
wereldpolitiek. Centrale vraag in de komende jaren is dan ook, 
wordt Europa het object of het subject van de geschiedenis’.

Na de val van de Muur in 1989, breidde de NAVO zich in rap 
tempo uit naar het Oosten waardoor de veiligheidszone nu 
grenst aan Rusland. In het jaar dat het bondgenootschap haar 
zestigjarig bestaan viert, laait de discussie tussen Amerika 
en Europa op over de vraag of verdere uitbreiding naar het 
oosten wenselijk is. Desondanks is volgens Rood de toonzet-
ting in de trans-Atlantische verhouding gematigder geworden 
in de afgelopen twee jaar. Brinkhorst stelt dat het tijd wordt 
voor Europa om duidelijker een eigen defensiebeleid te gaan 
voeren, zonder overigens de NAVO aan de kant te schuiven.                            
‘De Amerikanen zien Rusland nog steeds als hun grootste 
vijand. Verdere uitbreiding oostwaarts, door toetreding van 
landen als Oekraïne en Georgië, ziet Amerika als een noodzaak 
voor het garanderen van zijn nationale veiligheid. Als Europa 
moeten wij dit niet accepteren’, aldus Brinkhorst. Rood: ‘Het 
zou zelfs buitengewoon onverstandig zijn om de NAVO verder 
oostwaarts uit te breiden. Dit is niet in het belang van de veilig-
heidsituatie in Europa’. Brinkhorst: ‘De economische belangen 
tussen de EU en Rusland zijn groot, zoals duidelijk werd tijdens 
het gasconflict van Moskou met Kiev. Verschillende Europese 
landen kwamen hierdoor letterlijk in de kou te staan. Maar Rus-
land heeft tegelijkertijd miljarden aan investeringen vanuit de 
EU nodig om zijn economie draaiende te houden’. Rood: ‘Het 
is een tweesnijdend zwaard, en de economische crisis maakt 
dat nog eens duidelijk. Rusland gebruikt het aardgas dan 
ook niet als politiek wapen zoals menigeen beweert’. Volgens 
Brinkhorst moet in de relatie met Rusland een Europees belang 
komen naast het Amerikaanse. Rood: ‘Dit is het belangrijk-
ste agendapunt in het Europese buitenlandse beleid voor de 
komende jaren. Het probleem is echter dat juist de relatie met 
Rusland tot grote Europese verdeeldheid leidt’ 

DOOR MARCO RENSMA

2009 zal de geschiedenisboeken in gaan als het jaar waarin Europa met de zwaarste recessie in decennia 
wordt geconfronteerd. Lidstaten nemen drastische maatregelen om de negatieve gevolgen voor de eigen econo-
mie zoveel mogelijk te beperken. Maar 2009 is ook het jaar waarin de euro tien jaar bestaat, de NAVO zestig 
wordt en er verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. Werkgelegenheid en armoedebestrijding staan daar-
bij voor de kiezer hoog op de agenda. De kennis over ‘Europa’ is echter bij veel kiezers beperkt. Dit geldt vooral 
voor de totstandkoming van het Europees (buitenlands) beleid en de gevolgen hiervan voor de afzonderlijke 
landen. Twee Europa-deskundigen verschaffen duidelijkheid : prof. dr. Jan Rood, hoofd Europese Studies van 
het Instituut Clingendael, en prof. mr. Laurens Jan Brinkhorst voormalig minister Economische Zaken, thans 
hoogleraar Internationaal en Europees recht en bestuur aan de Universiteit Leiden.

 ‘ Burgers kunnen hun 
 eigen regering ter 
 verantwoording roepen   
 over het gevoerde beleid’

L
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D66’ers selecteren voor gezichtsbepalende functies. Als de 
scoutingdag die met dit doel werd georganiseerd op 24 
januari iets bewijst, is het wel dat De Democraat goed 
wordt gelezen. Naar aanleiding van een oproep in het okto-
bernummer van 2008 meldden zich vele leden met inte-
resse voor een functie bij D66. Daarnaast ging de scouting-
commissie Van Gils zelf actief op zoek. De oogst? Bijna 
honderd gemotiveerde kandidaten om mee kennis te maken.

van hen zijn vandaag in Utrecht aanwezig, de ove-
rigen zijn later dit jaar aan de beurt’. Glimlachend 
en enigszins beschroomd gaan ze een voor een op 

de foto tegen de ‘Studio sport’-achtergrond, zoals een van hen 
de D66-beurswand die als decor dient, schertsend noemt. ‘Voor 
de commissie, voor een gezicht bij de aantekeningen, want het 
zijn er zoveel’, legt de fotograaf uit. De kandidaten zijn ‘gezond 
gespannen’ als ze worden opgeroepen voor hun kennismakings-
gesprek. Volgens Annelies Koningsveld, vicevoorzitter organi-
satie Landelijk Bestuur, en Haijo Apotheker, burgemeester van 
Steenwijkerland, ‘een goed teken dat veel zegt over de positieve 
waardering van deze dag’.

GESPREKSKOPPELS
Samen vormen zij een van de zeven duo’s die gesprekken 
voeren met de kandidaten. In totaal acht gesprekken van een 
halfuur, aan de hand van een checklist die de selectiecriteria 
weerspiegelt. Arjan van Gils, gemeentesecretaris van Rotter-
dam en voorzitter van de scoutingcommissie: ‘we hanteren de 
competentieprofielen van de partij. We zoeken natuurlijk naar 
schapen met vijf poten. Daar zagen we dan uiteindelijk wat 
poten van af’.

Aan het einde van de dag komen alle gesprekskoppels bij elkaar 
en delen ze hun bevindingen met de scoutingcommissie, die 
naast Van Gils bestaat uit partijvoorzitter Ingrid van Engels-
hoven en Gerard Schouw, voorzitter Eerste Kamerfractie. De 
selectieronde van vandaag moet drie groepen opleveren: een 
groep met potentiële wethouders voor grote steden, een groep 
potentiële Tweede Kamerleden en een groep afvallers. In de 
laatste groep zitten ook kandidaten die niet in het landelijk tra-
ject verder gaan maar zich mogelijk wel op een andere manier 
verdienstelijk kunnen maken voor D66. 

SChAdUWFRACTIE
Voor de eerste twee groepen wordt een vervolgtraject georgani-
seerd. De potentiële Tweede Kamerleden zullen een schaduw-
fractie vormen, potentiële wethouders gaan een opleidingstra-
ject tegemoet. Vervolgens blijft de commissie de geselecteerde 
kandidaten volgen; zij moeten toewijding tonen, bijvoorbeeld 

door bijeenkomsten bij te wonen en inhoudelijke bijdragen te 
leveren aan de fractie. Voor D66 vormt deze selectieprocedure 
een unieke professionaliseringsslag.

GATEN VULLEN
Een procedure die vooralsnog goed verloopt, aldus Van Gils: 
‘Het is goed om mensen de gelegenheid te geven zichzelf te 
presenteren. We hebben vandaag met een breed gezelschap 
te maken. Na deze eerste selectie gaat een aantal mensen 
door. En dan niet alleen de besten, we kijken ook naar de totale 
samenstelling. Deze moet evenwichtig zijn, zowel wat discipline 
als maatschappelijke positie betreft. Voor de Tweede Kamer is 
het belangrijk om een veelzijdig team te hebben. Deze dag geeft 
een goed beeld van de gaten: we weten straks waarin we ruim 
zitten en waarnaar we nog op zoek moeten’.

bIJVANGST
En hoe is het met de kwaliteit gesteld? Koningsveld en Apothe-
ker maken een snelle optelsom: ‘Wij hebben nu vier mensen 
gesproken. Hiervan is er één absoluut geschikt voor de Tweede 
Kamer, één een wethouder in de dop, één moeten we abso-
luut vasthouden voor een andere functie en één valt af. De 
‘bijvangst’, de mensen die niet meteen in de categorie Tweede 
Kamer of wethouder vallen, maar wel op hun plek zouden zijn 
in een andere rol, is boven 
verwachting groot. Maar de 
opkomst van D66 leidt hier 
en daar ook tot opportunis-
me. Dat proberen we er van-
daag uit te filteren’. Jacob 
Kohnstamm, voorzitter van 
het CPB: ‘De peilingen zijn 
goed, dan krijg je dat. Maar 
tussen de mensen die ik heb 
gesproken zat geen enkele 
gelukszoeker. Het waren 
allemaal mensen die al heel 
lang lid zijn van D66’.

d66’ER ZIJN: 
EEN LEVENShOUdING
Ook Els Borst spreekt van 
’een behoorlijke oogst’. 
Ze vindt het leuk om de 
gesprekken te voeren: ‘Je 
krijgt, in combinatie met 
hun c.v., een goede indruk 
van de capaciteiten en am-
bities van mensen. We laten 
ze veel zelf praten, aan de 

‘55

GEZONdE SPANNING OP EERSTE d66-SCOUTINGdAG

‘ Leuk, goed gesprek. het dwingt je om zelf na
te denken over waarom je je actief zou inzet-
ten voor d66. Ik kan mensen hierna ook beter 
uitleggen waarom ik op d66 stem. deze dag is 
dus zowel goed voor de partij als voor mijzelf’.

‘ Ik ben nog maar sinds kort lid, sinds september
2008. Ik heb gereageerd op de oproep in de 
democraat. Tot nu toe vind ik d66 heel profes-
sioneel handelen. deze dag is daar een mooi 
voorbeeld van’.

‘ Leuk gesprek, al had ik het zelf iets beter 
 moeten voorbereiden, vind ik achteraf. Een half  
 uur is heel kort om jezelf te presenteren. 
 Mijn insteek was dat ik een concrete bijdrage  
 wilde leveren. Ik heb het aan de kennismaking 
 overgelaten wat deze dan zou zijn’.

‘ het gesprek ging goed, het was informeel. Ik
heb naar voren kunnen brengen wat ik wilde. 
Een half uur is kort, maar ik geloof dat ze een 
goed beeld van me hebben gekregen. dit is een 
goede manier om te selecteren, zeer volwassen 
en professioneel’. 

‘ Ik ben al actief en hecht waarde aan het oor-
deel van de scoutingcommissie. Ik ben erg voor 
deze manier van werven. Er zijn de laatste tijd 
te veel baantjesjagers gekomen. dit past niet bij 
d66. Scouting brengt kwaliteit terug in de partij’.

‘ Ik speelde al langer met de gedachte iets in de
politiek te doen, de oproep was het laatste 
zetje. het is een effectieve manier van werven. 
Een originele, open aanpak. Iedereen mag 
reageren, dat geeft het toch een ander karakter 
dan via via. het is goed georganiseerd’.

Omwille van de objectiviteit van het selectie-
proces zijn de citaten geanonimiseerd (red.)

EN WAT VONdEN
dE KANdIdATEN
ER ZELF VAN?
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hand van de checklist uiteraard. Voor mij is een belangrijke 
toets tijdens de gesprekken: is het een echte D66’er? Hoort 
hij of zij bij de club? D66 is een partij zonder ideologisch 
keurslijf, maar die wel idealen heeft. Je moet D66-geluid 
kunnen produceren’. Ze somt een paar ‘wezenskenmerken’ 
op: vrijzinnig en progressief zijn, autonomie van het indi-
vidu voorop stellen, sociaal zijn, problemen met een open 
houding tegemoet treden en bereid zijn tot radicale oplos-
singen. ‘D66’er zijn is een levenshouding’. 

hET CONGRES hEEFT hET LAATSTE WOORd
Ze vindt de scoutingmethode een ‘prima initiatief’: ‘niets 
erger dan het amateuristisch samenstellen van een Kamer-
fractie. Die samenstelling moet je niet aan de zelfwerkende 
krachten overlaten. Je moet een evenwicht nastreven, 
wat portefeuilles en deskundigheid betreft. Wel moet in 
de verdere procedure blijken of mensen ook echt geschikt 
zijn. En uiteindelijk heeft het congres het laatste woord. 
Er moet straks dus een goed onderbouwde aanbeveling 
komen van de scoutingcommissie’. Kohnstamm vat de dag 
met een knipoog samen: ‘Het riekt naar een professionele 
organisatie! Maar verstandig dat dit gebeurt. Er is geen vak 
dat opleidt tot politicus, dit is een goed begin. Mensen die 
iets willen in de politiek moeten we bij de hand nemen’ 

Mooie oogst en goede bijvangst 
moeten schapen met vijf poten op leveren

DOOR ANGÉLIQUE VAN dRUNEN
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e verleiding is groot om juist nu terug te vallen in oude 
patronen van nationalisme (eigen volk eerst), protecti-
onisme (eigen markt eerst), kortetermijndenken (geen 

investeringen in duurzaamheid) en machtsvertoon (mensen-
rechten even niet belangrijk). ‘Dat mogen we niet laten gebeu-
ren’, zo stelt het verkiezingsprogramma. Al eerder verklaarde 
D66 dat Europa voor Nederland ‘binnenland’ is. ‘Verdergaande 
samenwerking en het verlagen van drempels in Europa, het 
werkelijk open maken van de Europese markt van goederen 
en diensten biedt meer kansen dan bedreigingen’. […] ‘D66 is 
ervan overtuigd dat alleen grensoverschrijdende oplossingen 
beslissende wendingen teweeg kunnen brengen in de moderni-
sering van industrie, in de omschakeling naar duurzaamheid, 
naar effectiever toezicht op het financiële verkeer en naar 
grotere participatie van niet-actieven in de Nederlandse econo-
mie. Zover is Europa nog lang niet. Europese samenwerking is 
de beste garantie voor vrede, duurzaamheid en welvaart in het 
komende decennium’.

VIER hOOFdPUNTEN
Het verkiezingsprogramma heeft in vier hoofdpunten gefor-
muleerd wat D66 beoogt. Zo moet de rol van Europa in duur-
zaamheid, veiligheid en energie groter worden. Ook wil D66 
dat Europa gelijkwaardig wordt aan andere wereldmachten. 
Herkenbare D66-punten zijn dat de Europese Unie transpa-
ranter, daadkrachtiger, democratischer en meer sociaal-liberaal 
wordt, en dat de bevolking van Europa de beste opleiding van de 
wereld moet krijgen. 

Helemaal gelukkig met het Verdrag van Lissabon is D66 niet, 
maar de verbeteringen zijn belangrijk genoeg om het verdrag te 
steunen. Doorslaggevend zijn daarin de versterking van de rol 
van het Europees Parlement en het aannemen van het Hand-
vest van de Grondrechten.
Het programma onderstreept ook het belang van waarden: ‘Eu-
ropa begeeft zich op terreinen waar waarden een belangrijke rol 
spelen. Bijvoorbeeld mensenrechten, vrijheid van godsdienst, 

vrijheid van meningsuiting of stamcelonderzoek’. Burgers moe-
ten gezamenlijke keuzes maken over ‘de gedeelde waarden die 
de grondslag vormen van onze gemeenschap’. 
Die burgers staan centraal. Niet voor niets heeft het programma 
als titel meegekregen: ‘Europa gaat om mensen’. ‘Europa is 
in ons gedachtengoed een collectief van burgers en niet van 
lidstaten’. En dat betekent onder meer dat de Europese instel-
lingen meer verantwoording moeten afleggen aan de burgers, 
een basisvoorwaarde voor democratie. Een bekend thema is de 
bestrijding van de tegenstelling tussen insiders en nieuwkomers: 
‘Gelijke kansen, daar worden we allemaal beter van!’ 
Een ambitieus programma, maar in de uitvoering ervan nuchter 
en realistisch. De politiek zal niet even alle problemen van de 
mensen kunnen oplossen: ‘Niet ieder incident, risico of onge-
mak in het leven kent een politiek antwoord’.
Vervolgens behandelt het programma in zeven hoofdstukken 
met veel vaart een groot aantal onderwerpen. Uiteraard te veel 
om deze allemaal op te noemen. We lichten er een aantal uit.

EÉN hANdELSGEbIEd
Europa is ons achter- én ons binnenland. Vandaar het grote 
belang dat D66 hecht aan een Europese Unie als één handels-
gebied in een open wereldhandel. Dat betekent dat het wegne-
men van de handelsbelemmeringen in de interne markt – vooral 
in de dienstensector – een hoge prioriteit verdient. Binnen de 
Wereldhandelsorganisatie moet de EU krachtiger optreden met 
als doel vermindering van de handelsbarrières en exportsub-
sidies. De financiële crisis heeft de noodzaak aangetoond van 
een Europese toezichthouder voor financiële instellingen op 
Europees niveau. 
De interne markt gaat niet alleen over goederen en diensten, 
maar ook over personen: de mobiliteit van werknemers in de 
EU in allerlei sectoren verdient verdere verbetering en de Ne-
derlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit nieuwe lidstaten 
moet worden opengesteld. De partij is voor een volwaardig ‘Blue 
Card’-systeem dat toelating van kennismigranten van buiten de 
EU vereenvoudigt.

dUURZAAM ENERGIEFONdS
D66 wil een uniforme Europese CO2-belasting gaan heffen op 
het verbruik van fossiele brandstoffen. De opbrengsten daar-
van moet de EU investeren in een duurzaam energiefonds. In 
het verlengde daarvan ligt het voorstel tot een nieuw Europees 
verdrag voor hernieuwbare energie (EURENEW). Dit verdrag 
moet de coördinatie van energie vormgeven en tot substantiële 
investeringen in duurzame energie leiden. 
Een Europese energiemarkt kan pas echt werken als de natio-
nale energienetwerken goed op elkaar zijn aangesloten. Om niet 
al te afhankelijk te worden van enkele grote olie- en gasleve-
ranciers is een gecoördineerd buitenlands energiebeleid een 
absolute noodzaak.

ECOLOGISChE VOETAFdRUK
Het verkiezingsprogramma stelt voor de ecologische voetafdruk 
van Europa in de wereld terug te brengen naar een eerlijker 
aandeel. Duurzame mobiliteit, door vervoer van mensen en goe-
deren anders te organiseren, kan daaraan een bijdrage leveren. 
Een goed voorbeeld is de creatie van één Europees luchtruim 
met optimale routes, om brandstof te besparen. D66 is voorstan-
der van invoering van een Europees systeem van verhandelbare 
emissierechten op basis van ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst 
van dit fonds moet worden aangewend voor duurzame innova-
tie. Hoewel het aandeel van de landbouw in de algemene begro-
ting is teruggedrongen naar 40 procent, is D66 van mening dat 
het landbouwbudget nog fors lager kan.

ZORG ZONdER GRENZEN
Ook voor patiënten zouden landsgrenzen niet moeten bestaan. 
Het moet voor burgers eenvoudiger worden om in andere 

landen zorg in te kopen. D66 streeft naar een grotere rol van de 
EU bij de preventie van en onderzoek naar epidemieën. Hoewel 
de abortus- en euthanasiewetgeving een nationale zaak is, wil de 
partij haar standpunt in Europa verder uitdragen. 

ONdERWIJS VAN WERELdKLASSE
D66 hecht buitengewoon veel waarde aan onderwijs. Voor de 
burgers van Europa moet er onderwijs van wereldklasse zijn, 
ook om de concurrentie van opkomende economieën aan te 
kunnen. Het programma schenkt veel aandacht aan zaken 
als één ruimte voor Europees onderwijs, harmonisatie van 
diploma’s in de EU en de verplichtstelling van Engels vanaf de 
basisschool in Nederland.

MEER INZIChT EN INVLOEd
De ontwikkeling van de EU stopt niet met het Verdrag van Lis-
sabon. Het Europees Parlement en de Europese burger moeten 
meer inzicht in en invloed krijgen op de besluitvorming. D66 
wil veto’s zoveel mogelijk afschaffen, een Europese minister van 
Buitenlandse Zaken – die verantwoording aflegt aan het Euro-
pees Parlement – en een Europees referendum. 
De partij is verder ook voorstander van toetreding van Turkije 
tot de EU. Een nieuwe financiering van de EU is noodzakelijk: 
een stelsel op basis van draagkracht van individuele burgers in 
plaats van nationale bijdragen.

GRONdREChTEN
De EU moet meer middelen krijgen om de grondrechten – zoals 
de vrijheid van meningsuiting, gelijke behandeling en het recht 
op de persoonlijke levenssfeer – af te dwingen. Het Handvest 
van de Grondrechten biedt daarvoor een goede basis. Er moet 
een beter en menswaardiger asiel- en migratiebeleid tot stand 
komen, evenals een gezamenlijke Europese aanpak ter be-
strijding van mensenhandel, terrorisme en criminaliteit. Een 
gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid, en daaruit 
volgend een volwaardig veiligheids- en defensiebeleid, is noodza-
kelijk om internationaal een prominente rol te spelen 

 Europees verkiezingsprogramma
in teken van vooruitgang 
en nieuwe kansen 

d

ondanks de sombere tijd van verschillende crises waarmee we momenteel 
worden geconfronteerd, is het verkiezingsprogramma van D66, vastgesteld 
op het voorjaarscongres in Rotterdam, positief van toon. Positief én 
realistisch: ‘In de nieuwe wereld van vandaag staat Nederland met Europa 
sterker dan alleen’. De grote problemen waar we voor staan kunnen niet 
binnen onze landsgrenzen worden opgelost.

DOOR MAARTEN SChIKKER

‘Gelijke kansen, daar worden  
 we allemaal beter van!’
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...slechts 66 cent per week!
SPECIAAL VOOR JOU:

Naam: 

Adres: 

PC/Woonplaats: 

■   abonneert zich op magazine én digitale Gay Krant 
 en betaalt daarvoor het eerste jaar de speciale D66-prijs van
 slechts € 34,32

■   abonneert zich op uitsluitend de digitale Gay Krant 
 en betaalt daarvoor het eerste jaar slechts € 25,-

Ik betaal: 

■  door automatische machtiging van 

 mijn rekeningnummer: 

■   na ontvangst acceptgirokaart (in dat geval wordt 

 € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht)

■   per creditcard: bel me voor de gegevens.  

 Tel.: 

Handtekening:

Knip deze bon uit en stuur ‘m naar: 
Gay Krant 
Antwoordnummer 22
5680 AV Best 

Abonnementen tot wederopzegging. Abonnementsprijzen: gedrukte 
magazine € 58,50 per jaar / digitaal magazine € 35,00 per jaar

Lees GK 
digitaal 

voor slecht
s 

€25,-!
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MAAK NU VOORDELIG 
KENNIS MET DE 
GAY KRANT

Gay Krant magazine brengt 
elke drie weken actuele 
achtergronden, opinie, cultuur, 
reisreportages, trends en 
uitgaansinfo. Een abonnement 
inclusief internetservice kost 
ter kennismaking het eerste jaar  
€ 34,32 voor 17 nummers! 
Dat is slechts 66 cent per week. 
Je voordeel is € 24,18!

Wil je de Gay Krant uitsluitend 
digitaal lezen, dan betaal je ter 
introductie het eerste jaar 
slechts € 25,-!
Abonnees krijgen bovendien 6% 
korting in de webshop en hebben 
méér mogelijkheden op de 
website.  Vul snel de bon in!
Of bel naar 0499 - 39 10 00 
en vraag naar de speciale 
D66-aanbieding.
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aten we bij het begin beginnen. First time voters mogen 
bij de aankomende verkiezingen voor het eerst naar de 
stembus. Op Europees niveau bestaat deze groep uit 

iedereen die op 4 juni 2008 18 tot 23 jaar is, maar met name de 
groep 18- en 19-jarigen is interessant, omdat deze nooit eerder 
heeft mogen stemmen. Het is een groep stemmers die niet 
bewust een oorlog op het Europese continent heeft meegemaakt 
en de EU primair ziet als een economisch instrument. 

Europa wErkt!
De first time voter heeft een positieve kijk op Europa. Geen 
jongere die terugverlangt naar de gulden als betaalmiddel. Naast 
samenwerking op economisch gebied ziet de first time voter ook 
veel grensoverschrijdende voordelen op gebieden als crimina-
liteitsbestrijding en de bescherming van het milieu. Alleen met 
‘een soort van Verenigde Staten van Europa kan je iets doen 
tegen mogendheden als Amerika en China’. Maar Europese 
samenwerking moet niet uitmonden in een superstaat. ‘We 
kunnen niet net als Amerika alles in één kom gieten en even 
goed roeren. Daar hebben we als Europese lidstaten een te 
grote gescheiden geschiedenis voor’.

Een gescheiden geschiedenis? Is juist onze christelijk-joodse 
traditie niet een reden om bepaalde landen van het lidmaat-
schap uit te sluiten? ‘Ah joh, het belangrijkste is dat wij Neder-
landers veel te veel betalen. Je moet geen landen toelaten die 
vet ver achterlopen met de ontwikkeling. Als je Europa wat te 
bieden hebt, dan ben je altijd welkom’ is het credo. 

MobiEltjE, chat En googlE
De Nederlandse opkomst bij Europese verkiezingen valt vaak 
tegen. Gaan jongeren die de voordelen van Europa inzien, stem-
men of blijven ook zij liever thuis? Veel first time voters zijn er 
wel trots op dat ze eindelijk mogen stemmen. ‘Want dan hoor je 
echt bij de volwassenen’. De keuze voor een politieke partij is voor 
het overgrote deel nog niet gemaakt. De strijd om één miljoen 
stemmen kan dan ook beginnen, maar de first timer vindt het 

lastig om doorslaggevende criteria te formuleren. ‘Mooie praatjes 
gaan sowieso niet werken. Daar kijken wij doorheen. Het is veel 
belangrijker dat ze laten zien wat ze de komende jaren voor mij 
gaan bereiken’. Met de nadruk op laten zien, want het lezen van 
tientallen pagina’s uit een saai verkiezingsprogramma gaat vrijwel 
iedereen te ver. En als de campagne niet genoeg duidelijkheid 
verschaft, dan heb je altijd ‘die online adviezen’ nog.

Internet zal tijdens deze Europese verkiezingen in navolging 
van de Amerikaanse presidentsverkiezingen waarschijnlijk een 
belangrijke rol gaan spelen. De first time voter, opgegroeid met 
mobieltje, chat en google, is via die weg makkelijk en goedkoop 
te bereiken. Die ervaren internetters hebben zichzelf wel aange-
leerd hoe ze reclameboodschappen moeten filteren en beoorde-
len, want ‘een site met allemaal knoppen en banners is meestal 
niet betrouwbaar. Die klik je meteen weer weg’.

FrissE caMpagnE
D66 gaat er soms met een soort automatisme vanuit dat jonge 
generaties voor het sociaalliberalisme kiezen. De partij is er 
echter niet altijd in geslaagd om jong publiek tijdens verkiezings-
campagnes voor zich te winnen. De slogan ‘Eigenlijk bent u een 
D66’er’ is daar een goed voorbeeld van. ‘Wie ben jij om mij te 
vertellen dat ik een D66’er ben? Dat is nou een typisch voor-
beeld van bemoederen. Wij zijn misschien jong, maar we zijn 
goed in staat om zelf keuzes te maken’.

De opdracht voor D66 lijkt daarmee duidelijk. Een nieuwe groep 
pro-Europese kiezers, goed voor minstens één Sophie-collega, ligt 
voor het oprapen. Met een frisse campagne, heldere beloftes en 
een serieuze benadering zegt de first time voter JA tegen Europa. 

rob jetten (1987) is landelijk voorzitter van de Jonge Democra-
ten. Hij stemt voor de eerste keer voor het Europees Parlement. 
rob goossens (1990) blogt op www.ragoossens.nl over politiek en 
mag dit jaar überhaupt voor het eerst stemmen.

De eerste keer 

EEn analysE van dE 
first timE votEr

Op 4 juni mogen we naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Het is         
een eerste graadmeter na het desastreus verlopen referendum van 2005. D66 zegt    
‘volmondig ja’ tegen Europa. Een goed moment om te bekijken of de Nederlander dat 
ook doet. De first time voters, ongeveer één miljoen stemgerechtigden, vormen daarbij 
een niet onbelangrijke groep. Gaan zij stemmen? Welke thema’s hebben hun interesses? 
En hoe staat D66 er bij hen voor? Om antwoord te vinden op die vragen, trokken de 
Jonge Democraten erop uit richting een drietal HAVO/VWO-scholen.

DOOR ROB JETTEN & ROB GOOSSENS

L
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‘We hebben te maken met een explosieve cocktail 
van economische neergang, rabiaat nationalisme 
en xenofobie die mede is ontstaan doordat de mid-
denpartijen op de populistische toer zijn gegaan. 
Als meest Europese partij van Nederland is D66 
meer dan ooit enorm nodig. Met onze opstelling 
hebben we een geweldige niche gevonden’, zegt 
Sophie in ’t Veld die de Europese lijst voor D66 
aanvoert. Zij is ervan overtuigd dat de uitgespro-
ken pro-Europese standpunten van D66 electoraal 
grote kansen bieden.

Symbolischer voor de Europese campagne van 
D66 kan het bijna niet: het interview vindt plaats 
in de Schengen-bar van het Renaissancehotel 
in Brussel. Niet dat In ’t Veld om die reden deze 
locatie heeft gekozen: het komt gewoon handig uit, 
vlakbij het Europees Parlement, en qua tijdschema 
ingeklemd tussen voorbereidende werkzaamheden 
thuis en werk op kantoor. Na de democraat is er 
nog even tijd voor een vraaggesprek met Digitaal 
Bestuur. Een volle agenda, misschien daardoor 
verstaat ze de kunst om in korte tijd zoveel moge-
lijk zinvolle onderwerpen aan te snijden.

Ze brandt direct los: ‘D66 is verreweg de meest 
Europese partij van Nederland. Wij houden van 
uitdagingen, zijn nieuwsgierig, toekomstgericht 
en zetten de ramen open naar de wereld. We zijn 
niet bang, terwijl in de huidige situatie juist velen 
de ramen sluiten. We hebben te maken met een 
economische crisis, een klimaatcrisis en op het 
terrein van veiligheid spelen tal van brandende 
kwesties. Andere partijen zien dat natuurlijk ook, 
maar trekken daar geen consequenties uit. Veel 
mensen verwachten dat Europa op het terrein 
van buitenlandse zaken iets klaarspeelt. Wil je die 
verwachtingen waarmaken, dan moet Europa wel 
de tools krijgen om iets te kunnen ondernemen. 
Je kunt Europa niet met een roeiboot de Atlanti-
sche Oceaan opsturen. Europa kan niet 27 keer 
het nationale belang zijn’. En waarschuwend: ‘Je 
kunt niet uitgesproken nationalistisch stemmen en 
vervolgens gaan zeuren dat Europa niet werkt. 
Het proces van de Europese eenwording kan stuk, 
als je maar lang genoeg de nationalistische trom 
blijft slaan’.

Volgens Sophie in ’t Veld is het onderscheid 
tussen D66 en de andere partijen groot. ‘Wij 
zijn de enige partij die honderd procent ‘ja’ zegt 
tegen Europa. GroenLinks komt in de buurt, 
maar is tamelijk timide. De PvdA is tot op het bot 
verdeeld en spreekt zich niet duidelijk uit. Het 
CDA heeft met Van de Camp een eurosceptische 
lijsttrekker en Hans van Baalen van de VVD slaat 
een populistische toon aan. De SP en PVV zijn 
mordicus tegen’.
‘Ik ben ontzettend blij dat D66 onder Alexander 
Pechtold weer het heldere Europese geluid heeft 
hervonden. Hij vaart een uitgesproken Europese 
koers die ook goed aanslaat. De samenwerking tus-
sen de fracties van het Europees Parlement en de 
Tweede Kamer is praktisch van aard, intensief en 
naadloos. We hebben dagelijks overleg met elkaar’. 
Volgens haar is dat minder vanzelfsprekend dan 
het lijkt. Bij andere partijen lopen de standpunten 
tussen de Haagse en Europese fracties nogal eens 
uiteen. ‘Wij spreken met één stem. Bij de VVD tref 
je een grote discrepantie aan. Laat de VVD maar 
eens kleur bekennen’, zegt ze fel.

D66 behoort in het Europees Parlement tot de 
ALDE-fractie, de Alliance of Liberals and Demo-
crats for Europe. ‘For’ staat er niet voor niets: het 
geeft volgens In ‘t Veld de basishouding van de 
derde politieke groepering in de volksvertegen-
woordiging weer. Zij ziet ALDE als een Europees 
D66. Ook de VVD heeft zich bij deze fractie 
aangesloten. ‘Met zijn denkbeelden wordt Hans 
van Baalen een buitenbeentje in de ALDE-fractie. 
Zij is bij uitstek de meest Europagezinde fractie en 
gegeven haar standpunten over bijvoorbeeld men-
senrechten, duurzaamheid, rechtstaat, consumen-
tenrechten, vrijhandel en eerlijke concurrentie, 
is er maar één conclusie mogelijk: wij zitten zeer 
op onze plek. De laatste jaren zijn de partijen naar 
elkaar toegegroeid’.

ALDE heeft vaak een doorslaggevende stem in het 
parlement. Dat heeft ook te maken met de struc-
tuur: er is geen regeringsprogramma en er zijn 
geen coalitie- en oppositiepartijen. Voor elk onder-
werp dienen coalities te worden gesmeed. Op eco-
nomisch gebeid vinden de liberalen en christen-
democraten elkaar, wat waarden betreft zijn 
sociaal-democraten, groenen en liberalen het vaak 
met elkaar eens. Sophie in ’t Veld heeft ‘veel zin 
in nog eens vijf jaar. Europa is leuk, uitdagend, 
veelkleurig en prikkelend. Er komt meer D66 in 
Europa! Het wordt alleen maar mooier’. 

Ja
Europees lijsttrekker Sophie in ’t Veld is ervan overtuigd dat er meer D66 
in Europa komt. ‘Het wordt alleen maar mooier’. Tijdens het partijcongres: 
‘De Europese kandidatenlijst barst van het talent, deskundigheid en en-
thousiasme’. D66 kiest voor de toekomst en zegt ‘ja’ tegen een duurzaam, 
democratisch, transparant en samenwerkend Europa. 

DOOR MAARTEN SChIKKER  FOTOGRAFIE JAN REMMERT FRÖLING

Er komt meer
D66 in Europa!

Lijsttrekker Sophie in ’t Veld

D66 is in het Europees

Parlement enorm nodig
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‘Ik zeg volmondig ‘ ja’ tegen Europa: ons 
land heeft groot belang bij een sterk Eu-
ropa’, aldus de nummer twee op de lijst, 
Gerben Jan Gerbrandy. ‘D66 is de enige 
partij die zich realiseert dat de toekomst 
van Nederland in Europa ligt. De wereld 
wordt aangejaagd door vier grote uitda-
gingen: economie, energie, klimaatveran-
dering en voedsel. Deze vraagstukken zijn 
niet nationaal op te lossen. Verantwoor-
delijke politici streven dus naar oplossin-
gen op internationaal niveau’.
De ‘running mate’ van Sophie in ’t Veld 
staat wat langer stil bij het voedsel: ‘De 
voedselcrisis is nu misschien wat naar 
de achtergrond gedrongen, maar komt 
geheid terug. We moeten op zoek naar 
een voedselvoorziening die alle monden 
op een verantwoorde wijze kan voeden. 
Het is zaak de productiecapaciteit uit te 
breiden. Niet door meer grond voor de 
landbouw in gebruik te nemen, maar 
door vergroting van de opbrengst per 
hectare. Ons land loopt daarin voorop 
en die kennis en ervaring moeten we 
exporteren naar andere landen’.
Wat betreft het bestuur van de EU hoopt 
Gerbrandy dat het Verdrag van Lissabon 
snel wordt geratificeerd. ‘Lissabon is een 
stap in de goede richting, maar nog niet 
genoeg. Wel belangrijk, want een slag-
vaardiger bestuur is hard nodig in deze 
crisistijd’.

‘Ik ben voor een Europa dat toekomst 
biedt en geen voorschot neemt op de 
volgende generatie’. Aan het woord is 
Marietje Schaake, derde op de lijst. 
Zij ziet zichzelf als een schakel tussen 
jonge mensen en de gevestigde orde. 
‘Jonge mensen moeten bij het Europese 
proces worden betrokken. Juist daar 
liggen veel kansen en oplossingen. 
D66 is een toekomstgerichte partij die 
voortdurend het langetermijnperspectief 
voor ogen houdt, met concrete oplos-
singen komt en duurzaam investeert in 
onderwijs, milieu en innovatie’. In haar 
ogen is juist nu samenwerking bij grens-
overschrijdende oplossingen essentieel. 
Aan Schaake zal het niet liggen: ‘Mijn 
resultaatgerichte manier van werken 
en creatieve vermogen om zaken op te 
lossen, maar ook mijn communicatieve 
vaardigheden en het talent om mensen 
met elkaar te verbinden en hun belan-
gen aan elkaar te koppelen, maken mij 
geschikt voor het werk in het Europees 
Parlement. Ik wil mij inspannen voor een 
democratisch en transparant Europa en 
ook keihard inzetten op mensenrechten 
en gelijke behandeling. We zullen ervoor 
moeten waken dat grondrechten door 
de economische crisis in gevaar komen. 
Ook is het van cruciaal belang dat bij de 
bestrijding van terrorisme op Europees 
niveau de mensenrechten in het beleid 
en de wetgeving in acht worden genomen’.

‘Mijn doel is dat D66 de groenste partij 
van Nederland wordt. Het groene profiel 
van de partij is in de loop der tijd wat ver-
bleekt. We moeten meer oog hebben voor 
de balans tussen economie en milieu en 
gaan werken aan de transformatie in een 
duurzame economie’, zegt nummer vier, 
Gerhard Mulder, die zichzelf bestempelt 
als ‘Groene Bankier’.
‘Met name bij het klimaatprobleem 
moeten overheid en bedrijfsleven sa-
menwerken. We kunnen niet zonder de 
innovatieve kracht van de markt, maar 
ook niet zonder een sterk Europa voor de 
randvoorwaarden en het toezicht.
De politiek moet hierbij het voortouw ne-
men. Wat er nu gebeurt in Europa staat 
mooi op papier, maar is feitelijk gerom-
mel in de marge. Biedt bedrijven zeker-
heid om te investeren in milieu! 
Dat is wat anders dan een slap wensen-
lijstje van GroenLinks of het voorstel van 
zowel het CDA als de VVD om weer kern-
centrales te gaan bouwen. De politiek 
loopt hopeloos achter gevestigde belangen 
aan. Zij moet de subsidies op fossiele 
brandstoffen afschaffen, CO2-belasting 
heffen en de vraag naar duurzame ener-
gie stimuleren waardoor deze goedkoper 
wordt. Ook moet er een verbod komen 
op de bouw van kolencentrales in Europa. 
Het is absurd dat er plannen zijn voor 
vijftig nieuwe centrales met een hoge 
CO2-uitstoot’. 

Ivo Thijssen, vijfde op de lijst, vat het 
– met een knipoog naar de titel van het 
verkiezingsprogramma – kernachtig 
samen: ‘Europa gaat om mensen, markt 
en morgen. Steeds meer partijen ver-
liezen het zicht op de toekomst. Nu de 
staatsschulden hard oplopen en Europa 
vergrijst, is het noodzakelijker dan ooit 
om vooruit te kijken. Vasthouden aan 
gezonde overheidsfinanciën en bouwen 
aan een samenleving waarin de kracht 
van jong en oud beter benut wordt, is 
daarvoor het recept’.
Wanneer hij stelt dat Europa ‘een goede 
investering’ is, spreekt de econoom in 
hem. ‘De jaarlijkse bruto kosten voor 
Europa bedragen per Nederlander € 275, 
Europa levert per Nederlander €1.500 à 
€2.200 op’. Hij verbaast zich er dan ook 
over dat mensen twijfelen te gaan stem-
men bij de Europese verkiezingen.
Thijssen, zelf werkzaam bij de Autoriteit 
Financiële Markten, vindt het noodzake-
lijk dat het financiële toezicht in Europa 
beter gecoördineerd wordt. Ook houdt hij 
een stevig pleidooi voor de internationale 
vrijhandel: ‘De afbouw van Europese 
landbouwsubsidies en opheffing van 
handelsbarrières door de WTO zijn es-
sentieel’. Ten slotte wil Ivo Thijssen zich 
inzetten voor een vitale democratie dicht 
bij de Europeanen: ‘Politici staan nu niet 
voor Europa, maar verschuilen zich er 
juist achter en dat moet anders’.

De wereld is in beweging, en dat maakt 
mensen angstig. Het westen (maar waar 
ligt dat op een ‘aardbol’?) is niet langer 
een vanzelfsprekend en onaantastbaar 
economisch centrum, zoals de recente 
crisis laat zien. Europa is echter net zo 
min ‘gedoemd’ te marginaliseren. We 
hebben onze toekomst zelf in de hand. 
Waar grote stappen gemaakt worden is 
veel dynamiek. Dat geldt voor opkomende 
economieën, maar ook voor technologi-
sche hotspots, zoals Silicon Valley, waar 
radicaal nieuwe ideeën naar de markt 
gebracht worden. Dergelijke ‘spots’ ont-
staan waar creatieve mensen, onderne-
merschap, wetenschap, durf en kapitaal 
elkaar weten te vinden. 
In Europa staan er echter nog teveel 
hekken, die onderzoekers, ondernemers, 
financiers en klanten belemmeren. 
Die hekken moeten we zoveel mogelijk 
verwijderen, en dat is bij uitstek een taak 
van Europa. Met een efficiënte interne 
markt voor personen, goederen, diensten, 
kapitaal én kennis staan we sterk, ook in 
roerige tijden. Ik zou graag naar het EP 
gaan om een aantal van die hekken te 
ruimen. Mijn ervaring binnen de Euro-
pese instellingen en mijn grote Brusselse 
netwerk zouden daarbij zeker van pas 
komen. 
De wereldwijde behoefte aan ‘technolo-
gische onderbouwing’ van een duurzame 
maatschappij biedt enorme kansen voor 
onze industrie, en daarmee voor de 
werkgelegenheid in Europa. Een goed 
opgeleide bevolking en excellent weten-
schappelijk onderzoek zijn essentieel om 
die kansen te verzilveren. Daar moeten 
we in investeren, juist nu we onze econo-
mie onder druk staat!

Kandidaten
Europees
Parlement

Stientje van VeldhovenIvo ThijssenGerhard MulderGerben Jan Gerbrandy

Nederland heeft

belang bij een sterk

Europa

Investeer in kennis

en wetenschap

Marietje Schaake

Geen voorschot

nemen op de

volgende generatie

D66 moet groenste

partij zijn

Het gaat om mensen,

markt en morgen
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 VIJF JAAR LID VAN DE EUROPESE UNIE

JONGERE 
GENERATIE 
IS GROTE 
WINNAAR OLEGS TIMMS

35 JAAR / GETROUWD / 1 DOCHTER
LETLAND

Voor Olegs betekende toetreding tot de 
EU vooral dat hij in het buitenland kon 
studeren en werken. Zijn eerste langdu-
rige verblijf buiten Letland was van 1994 
tot 2003, voor een studie aan de tech-
nische universiteit van Zürich. Met zijn 
diploma op zak keerde hij als natuurkun-
dige terug naar Letland. Maar de lage 
salarissen leidden ertoe dat hij in 2004 
opnieuw zijn geboorteland verliet en zich 
in Nederland vestigde, waar hij als paten-
tonderzoeker werkt bij het European Pa-
tent Office (EPO). De situatie van Olegs 
is tekenend voor Letland, waar hoogop-
geleide mensen veelal onder hun niveau 
werken of het land verlaten voor hogere 
lonen elders. Hij geeft aan dat hij alleen 
teruggaat als hij zijn gezin kan onderhou-
den: ‘De economische situatie is nu heel 
slecht. Er zijn veel politieke problemen 
en de regering is niet te vertrouwen. Veel 
mensen denken dat de EU slecht is voor 
Letland. In 2004 werd de toetreding als 
een groot feest beleefd, maar in 2009 
overheerst de teleurstelling omdat de 
hoop op betere economische tijden niet is 
uitgekomen. Het belastingsysteem is niet 
voordelig voor ondernemerschap en de 
concurrentie met de buren is groot. De 
economische crisis draagt bij aan dit ge-
voel. Toch ben ik heel blij dat Letland lid 
is geworden. Ik zou desgevraagd iedere 
keer weer ja stemmen’. Olegs staat op de 
foto met een lielvardes josta, een traditio-
nele Letse riem.

ANNA VAN BUUREN-PACESOVÁ
58 JAAR / GETROUWD / 2 ZOONS
TSJECHIË

Natuurschoon, aardige mensen, schit-
terende cultuur en muziek zijn de 
trefwoorden die Anna gebruikt om haar 
geboorteland te omschrijven. Ze trouwde 
met een Nederlander, voor wie ze in 
1974 naar hier verhuisde. Na veel ver-
schillende functies werkt ze sinds 2002 
op de Tsjechische ambassade. Ze noemt 
zichzelf ‘van jongs af aan kosmopoliet, 
een EU-fan’. Toen Tsjechië lid werd van 
de EU was ze blij voor de andere Tsjechen. 
‘Ik kreeg het gevoel dat de EU open ging, 
dat we er eindelijk bij hoorden’. Voor 
1989 moest ze voor ieder familiebezoek 
een visum halen. ‘De EU heeft het 
reizen vereenvoudigd, heeft vrijheid en 
toegankelijkheid met zich meegebracht. 
Het heeft Tsjechië ook de kans geboden 
de arbeidsmarkt te verbreden, al hou-
den Tsjechen van hun eigen stekje, is 
er in Praag volop werk en zijn de lonen 
hoog. Je ziet dat Tsjechen die via het 
Erasmus-uitwisselingsprogramma hier 
zijn, ondernemend zijn en goed willen 
verdienen. Maar de salarisverschillen 
zijn niet zo groot als bij andere nieuwe 
toetreders. In de kleine steden gaat het 
wel minder goed, daar merk je de gevol-
gen van de kredietcrisis’. Mindere kanten 
van de EU? ‘Dat het verdrag nog steeds 
niet rond is. En Tsjechen zijn bang hun 
identiteit te verliezen. Wetten zoals de 
voedselwetten en richtlijnen over merk-
namen uit Brussel, de kleine dingen van 
het dagelijks leven, spelen de belangrijk-
ste rol bij de heersende euroscepsis’.

ANTONIS PAPANTONIOU
42 JAAR / GETROUWD / 1 DOCHTER
CYPRUS

‘De geografie van Cyprus is bepalend 
voor het karakter van het land. Als je op 
de kaart kijkt zie je dat het een Europees 
land is in het Middenoosten. Ook voor 
reizen heeft de geografie gevolgen: het is 
een eiland, je komt er niet zomaar van af. 
Het land is verdeeld sinds de invasie door 
het Turkse leger in 1974 en de bezetting 
van het noordelijke deel. De toetreding 
tot de EU heeft meer werkgelegenheid en 
hogere inkomens gebracht bij zowel de 
Grieks-Cyprioten als de Turks-Cyprioten 
en meer wederzijds begrip. Het bezette 
deel behoort wel tot de EU maar het ge-
meenschapsrecht is er opgeschort omdat 
de regering van Cyprus er geen feitelijk 
gezag kan uitoefenen’. Antonis komt zelf 
uit Nicosia, zijn vrouw uit bezet gebied: 
‘Mensen willen een hereniging, ze wil-
len in vrede leven en vergeven. Door de 
EU zijn we dichterbij Europa gekomen. 
Arbeidsmigratie is een stuk gemakkelijker 
geworden. Vooral voor jonge mensen le-
vert dit veel voordeel op, in het bijzonder 
voor hoogopgeleiden’. Hij is in 1998 naar 
Nederland gekomen vanwege zijn baan. 
Hij werkt bij het EPO als patentonderzoe-
ker en is altijd al internationaal georiën-
teerd geweest. Zijn vrouw en hij zaten in 
de technische commissies die toetreding 
tot de EU voorbereidden, dynamisch en 
enthousiasmerend werk. ‘Hoe meer men-
sen reizen, hoe minder verschillen. Alles 
is zo verbonden’. 

ISTVAN IST HUZJAN
28 JAAR / VRIENDIN
SLOVENIË

Het eerste dat hij kwijt wil, is dat Slovenië 
niet Slowakije is, een veelgemaakte fout. 
Het kleine land ligt tussen Wenen en 
Venetië in en telt op 400 kilometer drie 
soorten klimaat en grote landschapsver-
schillen. Beeldend kunstenaar Istvan is 
voor twee jaar in Nederland, dankzij een 
van de vijftig prestigieuze beurzen die de 
Rijksacademie voor beeldende kunsten 
jaarlijks verstrekt. Hij staat op de foto 
met een kunstwerk van eigen hand: een 
album met jeugdfoto’s waarin heden en 
verleden worden verbonden. ‘Slovenië 
kent veel talen en minderheden, het is 
een grote culturele mix. Het ligt in het 
midden van Europa, waar historisch de 
grenzen steeds zijn veranderd. Die gren-
zen zijn klein maar ze zijn er wel. 
En er wordt in Slovenië sinds de toetre-
ding tot de EU veel meer over gesproken. 
Ze zijn fysiek geworden’. Istvan heeft 
tegen toetreding tot de EU gestemd. 
‘De EU heeft bepaalde zaken moeilijker 
gemaakt. De levenstandaard is voor veel 
mensen verslechterd. Voor de toetreding 
was lang niet alles slecht, sociaal was het 
zelfs beter geregeld. Je moet nu beta-
len voor school en behuizing. Vroeger 
betaalde de regering. Ja, de EU heeft 
ook voordelen: studeren in het buiten-
land kan nu zonder bureaucratische 
rompslomp. En het idee van één Europa 
is romantisch en spreekt me aan: één 
gemeenschappelijke, vereende culturele 
en intellectuele ruimte. Voor kunstenaars 
bestaan grenzen sowieso niet’.
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Allemaal voelen ze zich op zijn minst Europeaan, zo niet wereldburger. 
Maar ze zijn daarom niet minder trots op de tradities, cultuur en opval-
lend vaak de natuur van hun land van herkomst. Bijna allemaal sommen 
ze alleen positieve gevolgen op van toetreding tot de EU. De Europese 
Unie zorgt voor verbinding, veiligheid, democratie, vrede en welvaart. 
Het betekent bij Europa horen, erkenning, bevestiging van een identiteit. 
Vooral de jongere generatie lijkt baat bij de EU te hebben. Studeren, 
reizen en werken gaat een stuk gemakkelijker zonder visumplicht en 
met erkenning van diploma’s. Maar het is beeld is niet alleen maar roos-
kleurig. Zo worden het rookverbod en de verslechterde economie aan 
de EU geweten, werpt het lidmaatschap soms juist grenzen op in plaats 
van ze weg te nemen en is de kloof tussen arm en rijk gegroeid, wat 
tot maatschappelijke onrust leidt. Tien Europeanen uit de landen die 
in 2004 lid werden van de Europese Unie vertellen over hun land, wat 
het lidmaatschap betekent voor hun land en wat voor hen persoonlijk. 

TEKST & FOTOGRAFIE 
ANGÉLIQUE VAN dRUNEN
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ALBERT MALLIA
56 JAAR / GETROUWD / 2 ZOONS
MALTA

Door politieke wisselingen hebben de 
Maltezen twee keer moeten stemmen 
voor toetreding tot de EU en beide keren 
stemden zij voor. Lidmaatschap van de 
EU was altijd al droom. Minder is de 
illegale immigratie die Malta als grens-
eiland kent. Albert is teleurgesteld dat 
de EU Malta en Italië hierin de steek 
laat. ‘Er is geen Europese richtlijn voor 
asielkwesties en dit leidt tot de mensont-
erende omstandigheden waar de Maltese 
opvangkampen berucht om zijn. Maar 
afgezien hiervan – en van het rookver-
bod – heeft Malta veel baat bij de EU, 
het is een belangrijke handelspartner. 
De eurozone is het meest tastbare plus-
punt. Daarnaast heeft de EU bijgedragen 
aan toegenomen toerisme, betere gezond-
heidszorg en meer veiligheid. Keerzijde 
van die open grenzen is dat artsen en 
verpleegkundigen wegtrekken voor een 
beter salaris. Malta moet nog wel leren 
omgaan met de EU, het heeft een naar 
binnen gekeerde manier om naar zaken 
te kijken. Maltezen werken erg geïsoleerd 
van elkaar. Terwijl EU-fondsen samen-
werking vereisen, al dan niet met andere 
EU-eilanden’. Albert kwam in 1999 naar 
Nederland als directeur van het Maltese 
verkeersbureau. Later begon hij voor 
zichzelf: als directeur van Alba cruises or-
ganiseert hij cruisetochten naar Europese 
eilanden. De EU heeft zijn leven eenvou-
diger gemaakt: hij heeft geen verblijfsver-
gunning meer nodig en kan zijn Maltese 
rijbewijs gebruiken. Hij voelt zich Europe-
aan: ‘Europa betekent voor mij: zelfde 
waarden, verschillende gebruiken’.

MAŁGORZATA BOS-KARCZEWSKA
49 JAAR / GETROUWD
POLEN

Małgorzata is net terug uit Warschau, 
waar ze samen met Geert Mak de Poolse 
editie van In Europa heeft gepromoot. 
Ze woont sinds 1980 in Nederland. Ze 
studeerde economie aan de UvA en be-
landde in 1989 ‘per toeval’ in de journa-
listiek: ze schreef voor de Volkskrant en 
later de Poolse kwaliteitskrant Rzeczpo-
spolita. Sinds 2000 is ze hoofdredacteur 
van Polonia.nl, een webportaal voor de 
Poolse gemeenschap in Nederland. ‘Miss 
Europa’ was haar bijnaam in de aanloop 
van Polen tot het EU-lidmaatschap en 
voor haar inzet in deze periode ontving ze 
een Pools Gouden Kruis van Verdienste. 
‘Polen is een groot, eigenwijs land met 
ambities en een traumatische geschiede-
nis. De revoluties zijn in Polen begonnen, 
met de EU kwam een oude droom om bij 
het Westen te horen dichtbij. Lid worden 
was de bekroning van een pijnlijke trans-
formatie naar democratie en marktecono-
mie en betekende modernisering. Toch is 
Polen erg op zichzelf gericht, er is weinig 
internationale cultuur. De EU betekent 
toegenomen welvaart, vrij reizen en vrije 
toegang tot arbeidsmarkt in een aantal 
lidstaten. Voor jongeren is het studeren 
en werken in de EU gewoon geworden. 
Het ‘Europa-weefsel’ groeit, met alle ge-
volgen van dien: Polen lijken steeds meer 
op de Westerse wereld, het drugsgebruik 
neemt toe, er is een secularisatieproces 
gaande. De massale arbeidsmigratie heeft 
het land ontwricht. In politiek opzicht 
betekent Europa een keurslijf, wat ik 
positief bedoel: Brussel geeft richting’.

SYLVIA SIMONOVA
32 JAAR / GETROUWD
SLOWAKIJE

Ze staat op de foto met de berg Kriváň, 
een van de nationale symbolen van 
Slowakije. Natuur is sterk aanwezig in 
dit land zo groot als Zwitserland: ‘Hier-
door heeft het een enorm potentieel 
voor toerisme’. Sylvia houdt zich bij het 
Ministerie van Economische Zaken bezig 
met de Europese energie-infrastructuur 
en met regionale samenwerking op het 
gebied van windenergie en gas. ’Ik hecht 
veel waarde aan de Europese integratie. 
Slowakije is een voormalig communis-
tisch land waar ik als kind een gebrek aan 
vrijheid ervoer. De EU betekent het zeker 
stellen van essentiële waarden als demo-
cratie en vrede die het uitgangspunt zijn 
voor voordelen van het EU-lidmaatschap 
op economisch gebied. De EU heeft veel 
zelfvertrouwen gegeven aan Slowaakse 
burgers en politiek. Slowakije is met zijn 
zestien jaar het jongste land van Europa. 
Dat we desondanks aan de voorwaarden 
voor EU-lidmaatschap wisten te voldoen, 
gaf een gevoel van acceptatie. De keer-
zijde is dat politiek over compromissen 
sluiten gaat, dus het EU-lidmaatschap 
betekent ook het inleveren van soeverei-
niteit. En dat gaat snel: wat we pas net 
hebben verworven dragen we nu alweer 
langzaam aan de EU over. Maar er zijn 
toch vooral voordelen: economische 
groei, structuurfondsen, buitenlandse 
investeringen, politieke stabiliteit, vrij 
verkeer van werknemers. En voor mij als 
EU-burger de erkenning van diploma’s. 
Toen ik in 2001 in Nederland kwam wo-
nen waren mijn diploma en rijbewijs niet 
geldig, mijn verleden was weggevaagd, ik 
moest opnieuw beginnen’.

DZSINGISZ GÁBOR
69 JAAR / GETROUWD / 2 DOCHTERS
HONGARIJE

Hij is momenteel onder andere voorzitter 
van de VON (VluchtelingenOrganisaties 
Nederland). Na de Hongaarse opstand 
vluchtte hij in 1956 naar Nederland. Hij 
werd actief voor het CDA en was onder 
andere staatssecretaris van natuurbe-
heer. Vervolgens bekleedde hij zeven jaar 
lang een diplomatieke functie in Boeda-
pest. Hij kan zich de fantastische ervaring 
van de toespraak die hij bij toetreding tot 
EU hield aan de Karl Marx-universiteit 
van Boedapest, nog goed herinneren. 
‘Hongarije ligt in het hart van Europa. 
Hongaren vinden het dan ook vervelend 
om als Oost-Europeanen te worden aan-
geduid. Het belangrijkste aspect van lid 
zijn van de EU is voor Hongarije cultuur-
historisch: het is de vervulling van een 
lang bestaande wens weer bij Europa te 
horen en onderdeel te zijn van democra-
tisch systeem, het betekent vrijheid. Maar 
vanuit economisch perspectief en de 
mensen zelf bezien zijn de verwachtingen 
niet bewaarheid. Weliswaar is sprake van 
economische groei en modernisering, 
maar de verschillen tussen rijk en arm 
zijn schrijnend. Hierdoor ontstaat grote 
maatschappelijke onrust. Dit aspect is 
danig onderschat door de EU. Er kan 
zich structureel niets ontwikkelen want 
regeringen worden steeds weggestemd uit 
onvrede. Pilaren van de maatschappij, zo-
als mondige burgers, ontbreken. Europa 
heeft haar beloften niet waargemaakt. 
Wel is de jonge generatie de winnaar van 
de toetreding. Ik ben van huis uit een 
Europeaan in hart en ziel. Voor mij is het 
een ideaal’.

DAINA TOLEIKYTE
40 JAAR / GETROUWD / 3 KINDEREN
LITOUWEN

Ze houdt op de foto een ketting van 
amber vast. Samen met klompen en het 
‘beste bier van Oost-Europa’ zijn dit de 
nationale producten van Litouwen. Een 
klein land, maar nog steeds wel twee 
keer zo groot als Nederland met vier 
keer minder inwoners. Daina werkt aIs 
bedrijfsgroepmanager Europa voor VNG 
International, dat het internationaal 
beleid van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten ter verbetering van lokaal 
bestuur uitvoert. Ze kwam achttien jaar 
geleden voor een studie-uitwisseling naar 
Nederland en maakte de toetreding van 
Litouwen tot de EU hier mee. ‘Lidmaat-
schap betekent voor Litouwers acceptatie 
en bevestiging door de rest van de wereld, 
dat ze een apart volk zijn, geen Russen. 
Economische voordelen en veiligheid 
staan op een tweede plaats. De weder-
kerigheid van het lidmaatschap vindt 
niet iedereen even positief, het betekent 
onder andere donor worden voor EU-
buurlanden, extra financiële lasten dus. 
De steeds veeleisender burger wil alleen 
verbetering zien, in dat opzicht vallen de 
veranderingen tegen. Maar het is geven 
en nemen en er is sprake van globalise-
ring. Verder is de vertaling van EU-beleid 
naar lokaal beleid niet gemakkelijk. Maar 
het volk is positief ingesteld en gelooft in 
betere tijden. Persoonlijk ben ik vooral blij 
met de erkenning. Minder vind ik dat het 
tot machtsmisbruik heeft geleid en een 
cultuur van vriendjespolitiek. Mijn werk 
hier kan ik in Litouwen niet uitvoeren, 
dat weerhoudt mij van terugkeren’.

ALICE CORDOVA-NIEWOLD
30 JAAR / GETROUWD / 1 ZOONTJE
ESTLAND

Ze kwam in 2000 naar Nederland voor 
een studie-uitwisseling en leerde haar 
man kennen. En dus verhuisde ze in 
2002 naar Delft. Ze werkt sinds drie 
jaar op de afdeling sales & marketing 
van tankopslagbedrijf Vopak. In 2004 
stemde ze via de ambassade ja op toe-
treding. Maar in Estland, een voormalig 
onderdeel van de Sovjet-Unie, werd een 
nieuwe unie met wantrouwen bezien. 
Als klein land met maar 1,4 miljoen 
inwoners was het bang om gedomineerd 
te worden. De ja-stemmers behaalden 
een krappe overwinning. ‘Achteraf zijn 
mensen wel blij, vooral de jonge gene-
ratie. Het is nu veel gemakkelijker om 
te reizen en te studeren in Europa. Je 
krijgt zo’n andere kijk op dingen, je blik 
verbreedt zich. Estland is zeer introvert 
en weinig zelfkritisch. Negatief aan de 
EU is de regelgeving, de strengere eisen 
aan het bedrijfsleven. Democratie is in 
Estland nog in ontwikkeling, onervaren 
politici laten soms persoonlijke gevoelens 
meespelen bij besluitvorming’. Alice staat 
op de foto met de Estse vlag en een pop 
in nationale klederdracht. Klederdracht 
is belangrijk en wordt tijdens de vele 
festivals gedragen die in Estland worden 
georganiseerd. De Esten zijn trots op 
hun land, dat zich kenmerkt door natuur, 
ruimte, lange lichte zomers en sauna’s. 
Alice mist de rust en privacy van Estland, 
maar voelt zich wereldburger.
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GASTCOLUMN
PAUL SCHNABEL

        

Hoe erg zou de kredietcrisis ons wel 
niet getroffen hebben als de Euro en de 
Europese Unie er niet waren geweest? 
Een retorische vraag. Helaas, want het 
zou zo mooi geweest zijn als we dat 
inderdaad zouden weten. Of al eerder 
gevoeld hadden bij een vorige banken-
crisis. We weten het niet en we hebben 
het ook nooit gevoeld, omdat een echt 
vergelijkbare situatie zich nooit eerder 
heeft voorgedaan. Niet in de jaren dertig 
en niet in de jaren tachtig. Er zit dus 
niets anders op dan te geloven dat de 

Euro ons heeft beschermd tegen erger, al lijkt het er 
langzamerhand op dat je helemaal naar Zimbabwe 
moet om écht erger tegen te komen.
Eigenlijk ligt hier het probleem van Europa. Het goede 
is niet meer zichtbaar als verschil. Ierland is van een 
straatarm land tot een van de welvarendste landen 
van de Europese Unie opgeklommen - dankzij de 
Europese Unie. Maar toch, ook tegen de afgezwakte 
Grondwet zeiden de Ieren ‘neen’. Nu het met Ierland 
slecht gaat en het tekort van de overheid dit jaar ruim 
boven 10% uitkomt, is er alle kans dat de Ieren dat 
juist weer ‘Europa’ verwijten. Als ze ook maar een 
beetje op Nederlanders lijken, doen ze dat al, en om-
dat ze vooral op Engelsen lijken, doen ze dat zeker.

De prestaties van de Europese Unie worden steeds 
weer overschaduwd door het gebrek aan prestaties 
waarmee de EU zijn eigen toekomst het karakter 
van een echte ‘Unie’ wil geven. De verschillen in 
opvatting, belang en ontwikkelingsniveau van de 
inmiddels 27 landen maken het steeds moeilijker 
overeenstemming te bereiken over de stappen en 
doelen. De regeringen moeten bovendien rekening 
houden met de groeiende onwil van hun electoraat 
om zich naar ‘Brusselse’ regels te schikken. Een echt 
Europees gevoel wil maar niet opkomen. Er is geen 
identificatie met Europa, laat staan een bindende 
Europese identiteit. In feite groeit zelfs een nieuw 
nationalisme, misschien niet meer om je beter te 
voelen dan de anderen, maar wel om het gevoel van 
eigenheid en saamhorigheid als volk en natie niet te 
verliezen in een snel veel groter geworden EU. 

Het lijkt gezien de ‘Politikverdrossenheit’ van de 
gemiddelde Nederlandse burger misschien onwaar-
schijnlijk, maar behalve Denemarken is er in de 
Europese Unie geen land te vinden waar men meer 
tevreden is met het functioneren van de democratie 
in eigen land dan Nederland. Tegelijkertijd zijn we 
van alle lidstaten bijna het minst tevreden met het 
functioneren van de democratie in de Europese Unie. 
Dat is niet gebaseerd op veel kennis van de Euro-
pese Unie. Dat onderschrijven de Nederlanders ook 
sterk voor hun landgenoten, maar typisch voor de 
Nederlander van nu is dat hij zichzelf wel de nodige 
kennis toeschrijft. Daar blijkt in een testje echter niet 
veel van. Neen, dan de Italianen. Zij weten echt niks 
van de EU, maar zij pretenderen ook niet er iets van 
af te weten. 

In de houding van de Nederlanders ten opzichte van 
de EU zit iets tweeslachtigs. Bijna iedereen vindt 
het prima dat we lid zijn van de EU, maar ongeveer 
de helft denkt dat wij er teveel voor moeten betalen. 
Sterk leeft ook het idee dat Nederland het ‘braafste’ 
jongetje van de klas is en zich door de grote landen 
en nieuwelingen een oor laat aannaaien. Tegelij-
kertijd willen Nederlanders wel meer actie van de 
EU tegen terrorisme, milieuvervuiling en inflatie. 
De meerderheid is ook voor EU-maatregelen op het 
gebied van migratie, concurrentie en landbouw. 
Wat men vooral níet wil, is bemoeienis van de EU 
met onderwijs, sociale zekerheid, pensioenen en de 
gezondheidszorg in ons land. Verdere uitbreiding van 
de EU wordt ook niet gewenst, maar tegen een ge-
meenschappelijke buitenlandse en defensiepolitiek is 
men allerminst. Twee jaar geleden was er ook alweer 
een meerderheid te vinden voor een grondwet voor 
de Europese Unie. Verbazend? Ach, de afwijzing in 
2005 gebeurde door 60% (van de stemmers) van 
60% (van de kiesgerechtigden). Niet per definitie de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking.

Wat steeds weer blijkt, is hoezeer verstand en gevoel 
twee gescheiden registers zijn als het om de Europese 
Unie gaat. De EU wordt – behalve door een deel van 
de SP- en PVV-stemmers – op zich als een goede 
zaak gezien, maar daarom roept het nog geen goed, 
laat staan warm gevoel op. Politiek is dat belangrijk, 
omdat politieke voorkeur en stemgedrag steeds sterker 
door het gevoel bepaald worden. D66 ziet zichzelf als 
een Europees georiënteerde en rationeel gemotiveerde 
partij. Een deel van de kiezers onderschrijft dat, maar 
veel wervingskracht gaat er niet van uit. 

 ‘ Een echt Europees gevoel  
 wil maar niet opkomen’

De Europese Unie                                   
 wordt niet bedankt

De uitgave is een herziene versie van het 
gelijknamige boek van Bob van den Bos uit 
2003, dit keer geschreven samen met Nico 
Wegter. De auteurs zetten op eenvoudige 
wijze tientallen voorbeelden op een rij van het 
belang van de EU voor ons dagelijks leven. 
ook maken zij duidelijk hoe de Europese 
besluitvorming functioneert. De publicatie 
vertelt wat u altijd al had willen weten over 
Europa, maar in het Brusselse doolhof verbor-
gen bleef. Gewapend met deze kennis wint 
u iedere discussie over het nut van Europese 
samenwerking. 

Een ‘must’ dus voor elke d66er!

over de schrijvers:
bob van den bos is politicoloog en D66-
politicus.
tot 1994 werkte hij voor het Instituut Clin-
gendael. Voor D66 was hij (vice-)partijvoorzit-
ter, lid van de Eerste Kamer, tweede Kamer 
en het Europees Parlement, laatstelijk als 
fractievoorzitter. 
www.bobvandenbos.nl

Nico Wegter is politicoloog. Hij werkte jaren-
lang in topfuncties bij de Europese Commissie 
in Brussel en Den Haag. Voor D66 was hij 
secretaris buitenland. thans is hij directeur 
van Europa-Speech.
www.europa-speech.nl

EUROPA,
WAT hEb IK ER AAN?
WAT DE EU CONCREET
DOET EN WAAROM

AdVERTENTIE

Zelden kreeg u zo veel informatie over Europa voor 
zo weinig geld: €7,50

Het boek is onder meer te bestellen bij 
campagne@d66.nl
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Via website en nieuwsbrief is de fotowedstrijd hoe Europees ben jij? 
uitgeschreven. Hiermee werden D66’ers uitgedaagd om hun betrok-
kenheid bij Europa te laten zien op een foto. Uit de vele inzendingen 
heeft de redactie van de Democraat negen foto’s geselecteerd die in 
dit nummer zijn geplaatst. De winnaar is thomas van offeren, die 
met zijn originele combinatie van Europa en een welbekend bordspel 
de maakbaarheid en mogelijkheden van de Europese Unie symboliseert. 
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Haar klanten komen zowel uit de deelgemeente Noord als uit de 
rest van Rotterdam. En ondanks de economische recessie breidt 
mevrouw Azimullah haar personeelsbestand en openingstijden 
voorzichtig uit. Het is dan ook niet zozeer de recessie die een 
bedreiging vormt voor haar bedrijf, dan wel de vertraging bij de 
grootschalige renovaties door twee woningcorporaties in haar 
winkelstraat. Afstemming tussen de corporaties over de plan-
ning en uitvoering van de werkzaamheden was er nauwelijks, 
en helemaal niet naar ondernemers toe. Azimullah: ‘Vier jaar 
geleden is een corporatie begonnen met de renovatie aan één 
zijde van de Zwaanshals. Deze werkzaamheden zijn nog steeds 
niet afgerond. Na de zomer begint de andere corporatie aan 
de overzijde van de straat. Trottoirs en delen van de winkel-
straat waren vaak al moeilijk begaanbaar. Na de zomer zal het 
helemaal lastig worden. Toevallige passanten die een kopje kof-
fie willen komen drinken, kunnen mijn zaak nauwelijks vinden. 
En door het continue lawaai en het vele stof, zijn mensen 
geneigd een blokje om te lopen. Dat kost mij dan ook veel om-
zet’. Azimullah heeft er daarom voor gezorgd dat winkeliers 
uit haar straat, deelgemeente en woningcorporaties samen 
aan tafel zijn gaan zitten om te bekijken hoe de overlast ver-
minderd en de communicatie verbeterd kan worden.
Naast de vertraagde renovatiewerkzaamheden, is het ook de 
cultuur van de wijkbewoners die haar noodzaakte haar con-
cept wat aan te passen. ‘Een groot deel van de bevolking in Het 
Oude Noorden is moslim. Die krijgen in de twee hier nabijge-
legen moskeeën gratis thee of koffie. Zij zullen dan ook niet zo 
snel bij Deliclassics aanschuiven. Recentelijk heb ik dan ook 
mijn openingstijden verruimd om mij meer te kunnen richten op 
groepen die in een intieme sfeer willen dineren’. 
Daarnaast organiseert Azimullah sinds maart wekelijkse thema-
avonden waarbij eten, cultuur en muziek uit de hele wereld als 
combinaties centraal staan. 
Azimullah: ‘Ik ben zelf publiek gaan genereren door deze thema-
avonden te organiseren in plaats van te gaan zitten wachten tot 
de recessie voorbij is of de renovaties klaar zijn. Dat is wat mij be-
treft ook ondernemerschap: continu bezig zijn met het bedenken 
van nieuwe concepten om zo de uitdaging te vinden in het steeds 
verder ontwikkelen van je bedrijf. Volg daarbij vooral je hart’.
Kijkend naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, 
geeft Azimullah het advies mee om vooral in te zetten op het 
versterken van de driehoeksverhouding bewoners, ondernemers 
en gemeente. ‘Ondernemerschap wordt door beleidsmakers nog 
te weinig gezien als één van die drie belangrijke hoekstenen in 
de wijk. Zo zijn we maanden bezig geweest met de deelgemeen-
te en verschillende banken om een pinautomaat in de win-
kelstraat te krijgen. Voor ons als ondernemers is dat van groot 
belang. Helaas willen de banken dit niet doen. Uit criminali-
teitsonderzoek zou blijken dat Het Oude Noorden voor hen een 
te groot risico vormt. Vervolgens haakte ook de deelgemeente af, 
en zo staan we nu met lege handen’.
Volgens mevrouw Azimullah richten lokale politici zich nog teveel 
op korte termijn acties, die vaak ontstaan door de waan van de 
dag. ‘Voor ondernemers zou het goed zijn als de gemeente meer 
continuïteit aanbrengt in haar beleid. Dat schept vertrouwen en 
daarmee stimuleer je ondernemerschap in dit soort wijken’.

m de hoek bij Deliclassics, aan de Zaagmolendrift 39e, 
is Dunya Hamman gevestigd. Mevrouw Jamila Johri is 
eigenaresse van de zaak die zij in 2005 begon. ‘Dunya 

Hammam is niet alleen een oosters badhuis, maar tegelijkertijd 
ook een kapsalon en een schoonheidssalon’, aldus Johri.
Een belangrijk verschil met een sauna, is dat mannen en vrou-

wen in een hammam zich gescheiden van elkaar ontspannen. 
Verder staat het intensief laten reinigen van het lichaam meer 
centraal in een hammam dan in een sauna. ‘Ik ben de ham-
mam vier jaar geleden begonnen omdat in heel Rotterdam geen 
hamman gevestigd was, terwijl er veel vraag naar deze manier 
van ontspannen is. De dichtstbijzijnde hammam voor Rotterdam-
mers was destijds in Den Haag. Nu ben ik overigens nog steeds 
de enige in de Rotterdamse regio. Mijn klanten komen dan ook 
overal vandaan. Laatst had ik hier zelfs uit Groningen een groep 
dames’. Haar klantenkring bestaat voor het grootste deel uit Ne-
derlandse vrouwen, gevolgd door Turkse, Marokkaanse en 
Surinaamse vrouwen. ‘Tijdens de vakantie in Marokko of Tur-
kije, gaan Nederlanders vaak naar een hammam toe. Bij terug-
keer in Nederland willen ze dit blijven doen. Omdat er zo weinig 
hammams in Nederland zijn, komen ze vaak bij mij terecht’. Er 
zijn wel grote verschillen: ‘Nederlanders zien een bezoek aan een 
hammam als een uitje dat je eens in het jaar doet. Turkse en Ma-
rokkaanse vrouwen komen hier wekelijks voor hun badritueel’.
Johri: ‘Omdat ik de eerste ondernemer in Rotterdam met een 
hammam was heb ik veel publiciteit gehad in de diverse lokale 
en landelijke media. Maar de belangrijkste publiciteit is toch 
wel de mond-op-mond reclame. Veel klanten komen ook vaker 
terug, wat voor mij een belangrijk signaal is dat ik het goed doe’. 
In 2007 en begin 2008 ging het nog goed met de omzet van 
Dunya Hammam. Vanaf de zomer van 2008 loopt het aantal 
bezoekers wat terug. ‘Door de economische recessie geven men-
sen toch minder snel geld uit voor een avondje ontspanning in 
een hammam’. Johri gaat echter niet bij de pakken neerzitten. 
‘Ik ben van huis uit positief. In de loop van 2009 ga ik nog een 
tweede vestiging openen op Rotterdam Zuid’. Als ondernemer 
in Noord, merkt Johri weinig van ondersteuning door de deelge-
meente. ‘Er wordt bij ons in de winkelstraat weinig gedaan aan 
‘schoon, heel en veilig’. Ook zijn er onvoldoende parkeerplaat-
sen in de straat. Veel van mijn klanten komen met de auto maar 
zij kunnen jammer genoegniet in de straat parkeren’. 

evrouw Azi Azimullah is in oktober 2008 begonnen 
met haar bedrijf Deliclassics Gastronomie, gevestigd in 
de oude winkelstraat Zwaanshals in de wijk Het Oude 

Noorden. Deliclassics biedt verschillende mogelijkheden om 
met groepen tot veertig personen in een intieme sfeer te genie-
ten van internationale gastronomie. Tevens is er een proeverij 
en de mogelijkheid tot het afhalen van bijzondere internationale 
gerechten. Azimullah: ‘Ik liep al drie jaar rond met het idee om 
een winkel te combineren met horeca. Het zoeken naar een 
geschikte locatie duurde langer dan ik had gedacht. Ik wilde 
namelijk per se in Noord zitten, omdat de multiculturele 
samenstelling van de bevolking mij de juiste energie oplevert. 
Meer dan de helft heeft een niet-westerse achtergrond’. 
Het gemiddelde inkomen per huishouden ligt ongeveer 20 
procent onder het landelijk gemiddelde. Azimullah: ‘Slechts 

30 procent van de bewoners heeft een inkomen boven ‘Jan 
Modaal’. In principe is dat mijn doelgroep. Dit zijn vaak ook 
mensen die al jaren in Noord wonen’. 
De eerste maand na de opening was het een moeilijke tijd voor 
Deliclassics. Azimullah: ‘Bewoners begrepen het concept van 
Deliclassics niet goed. Door veel te adverteren in huis-aan-huis 
bladen en mond-op-mond reclame loopt het sinds november zo-
wel met de groepsarrangementen als de catering een stuk beter’.

 ‘ Ik ben een ondernemer   
 die continu uitdaging zoekt’
 Azi Azimullah

 ‘Meer aandacht 
 voor ondernemerschap 
 noodzakelijk’
 Jamila Johri

Een dubbele uitdaging
ondernemen in een achterstandswijk

Door het kabinet zijn veertig wijken in Nederland aangewezen waar de overheid en woningcorpora-
ties in de komende tien jaar gezamenlijk miljarden euro’s investeren om de grote sociaaleconomi-
sche achterstand in deze wijken weg te werken. In de gemeente Rotterdam zijn er zeven waaronder 
Het Oude Noorden (deelgemeente Noord) en Crooswijk (deelgemeente Kralingen Crooswijk). In 
beide wijken leeft ongeveer één op de vier inwoners onder de armoedegrens, aanzienlijk meer dan 
gemiddeld in Rotterdam (15%). Tegelijkertijd zijn er bijna duizend ondernemers actief in deze twee 
wijken. Wat betekent het nu om te ondernemen in een achterstandswijk? Deze vraag is voorgelegd 
aan drie ondernemers, twee uit Het Oude Noorden en één uit Crooswijk.

DOOR MARCO RENSMA  
FOTOGRAFIE PETER AKKERMANS
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‘Zetels halen kan nooit het doel op zich zijn. Het gaat om de thema’s 
die op de kaart worden gezet’. Het is een doorsnee dinsdagmiddag 
begin april, net na één uur. In zijn werkkamer in de Tweede Kamer gaat 
Alexander Pechtold in op de vraag hoe D66 de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2010 tegemoet gaat. ‘Er heerst een volstrekt andere 
sfeer in de partij dan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en in díe 
sfeer gaan we campagne voeren’. Een vooruitblik naar maart 2010 met 
Pechtold, die zelf meer dan tien jaar in de lokale politiek zat. Raadslid, 
wethouder, burgemeester: een ervaringsdeskundige aan het woord.

De lokale politiek, een ondergeschoven kindje? ‘Vooral een ondergewaar-
deerd kindje,’ zo meent Pechtold. ‘Toch moeten we ons realiseren dat 
de lokale politiek de kortste lijn naar de burger is. Op dat niveau valt of 
staat het vertrouwen in de overheid’. De vraag of daar een taak voor de 
verschillende D66-afdelingen ligt, beantwoordt Pechtold bevestigend. 
‘Afdelingen mogen niet achterover gaan hangen, juist nu niet. Zij moeten 
binnen het D66-gedachtegoed hun eigen speerpunten uitzetten: het gaat 
om creativiteit, zowel in vorm als op inhoud’. Het klinkt als een oproep 
aan de afdelingen. Wanneer Pechtold zijn verhaal vervolgt, blijkt niets 
minder waar. ‘Verzin je eigen ding, ga met bloembollen en folders langs 
de deuren. Er is enorm veel van de lokale politiek te maken’. Een opti-
mistische en vurige Pechtold verwerpt de vaak gehoorde klacht dat ‘de 
echte keuzes toch wel in Den Haag gemaakt worden’. Zijn reactie is even 
verbaasd als stellig. ‘Een verloederende wijk, slecht openbaar vervoer, 
achterblijvende cultuurinstellingen… wat zijn nou échte keuzes?’

En dan nog even over zijn eigen ervaringen in de Leidse en Wageningse 
politiek. ‘Het één op één contact is uniek’, aldus Pechtold. ‘Dat je door 
de gemeente fietst en denkt ‘ja’, ik kan hier écht iets veranderen’. In die 
houding ligt wat hem betreft ook de focus voor de aanstaande gemeente-
raadsverkiezingen. ‘Het eigen denken van afdelingen mag niet stagneren, 
een constante alertheid en gemotiveerdheid is van ongekend belang’. De 
klok kruipt richting tweeën. Wat wil Pechtold nog meegeven aan toekom-
stige lokale bestuurders? ‘Toekomstige raadsleden en wethouders moeten 
zich bewust zijn van de uitdaging die ze aangaan. Waar stap ik in en wat 
ga ik doen? Vraag jezelf dat af. Het helpt je om authentiek te blijven’.

Met die woorden begeeft Pechtold zich naar het traditionele vragenuur 
in de Tweede Kamer. Wilders bevraagt Balkenende. Dan verschijnt 
Pechtold aan de interruptiemicrofoon. Eens te meer blijkt het belang van 
authenticiteit.
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ALEXANDER pECHTOLD

In Rotterdam Zuid heeft de gemeente kansenzones ingericht, 
waarbij ondernemers investeringen in hun bedrijf gedeeltelijk 
gesubsidieerd kunnen krijgen. Op deze manier hoopt zij het on-
dernemerschap in de achterstandswijken in Rotterdam Zuid te 
stimuleren. ‘Het zou goed zijn voor Het Oude Noorden als ook 
bij ons kansenzones worden ingericht’, aldus mevrouw Johri. 
‘Het gaat mij daarbij niet om de subsidie, maar om de positieve 
aandacht die hiermee wordt verkregen voor ondernemerschap 
in de oude wijken’.

renzend aan Het Oude Noorden ligt de wijk Crooswijk. 
De belangrijkste winkelstraat in deze wijk is de Croos-
wijkseweg. Op nummer 90A is Kayabike gevestigd. De 

heer Selman Islak is al twaalf jaar ondernemer, waarvan de eer-
ste tien jaar als groenteboer en sinds 2007 als eigenaar van de 
fietsenwinkel Kayabike. ‘Toen ik twaalf jaar geleden begon met 
de groentezaak was ik de enige in de winkelstraat. Sindsdien 
is er veel concurrentie bijgekomen. Vandaar dat ik in 2007 de 
groentezaak heb weggedaan en op dezelfde locatie de fietsen-
winkel ben begonnen’. Zijn klanten komen voornamelijk uit Rot-
terdam en uit randgemeenten zoals Capelle a/d IJssel en Spij-
kenisse. Voor Islak was het niet moeilijk om een fietsenwinkel te 
beginnen. Na een korte cursus fietsreparatie, ging hij twee jaar 
geleden meteen van start. Doordat veel mensen in Crooswijk 
een relatief laag inkomen hebben, loopt de verkoop van duur-
dere fietsen minder. De economische recessie maakt het voor 
hem ook niet gemakkelijker. Dit wordt nog erger door de sloop 
van ruim 80 procent van de woningen in Crooswijk in de 
komende twee jaar. Veel mensen trekken daardoor weg, en 
het duurt vervolgens nog jaren voordat nieuwe bewoners zich 
hier kunnen gaan vestigen. Islak is dan ook op zoek naar een 
nieuwe locatie in Prinsenland, een wijk in de deelgemeente 
Prins Alexander. Prinsenland kent een veel hoger percentage 
gezinnen en mensen met hogere inkomens dan Crooswijk. 
‘In Prinsenland wordt door het groter aantal gezinnen meer 
gefietst. Dit betekent meer verkoop van duurdere fietsen, 

kinderfietsen en vooral ook veel meer fietsreparaties. Mensen 
hebben toch vaak weinig tijd of zin om dit zelf te doen’. 
Islak is als enige ondernemer in zijn familie, iets wat hij altijd 
al wilde. ‘Toen ik mijn groentezaak wilde beginnen heb ik eerst 
een bedrijfsplan opgesteld. Hiervoor heb ik zelf marktonderzoek 
uitgevoerd, om zo te kunnen bepalen wat voor een locatie ik 
nodig had en waar die te vinden was. Ook onderzocht ik welke 
financiële middelen nodig waren om te kunnen starten. Dit 
is een belangrijk onderdeel van een marktonderzoek. Anders 
verstrekt de bank geen lening’. 
Om op de hoogte te blijven van wat er speelt in zijn wijk en in 
de rest van Rotterdam, is Islak lid van de lokale winkeliersver-
eniging en van Rogiad. ‘Rogiad is een ondernemersvereniging 
voor jonge allochtone ondernemers in Rotterdam. Zij organise-
ren onder meer cursussen en workshops over succesvol onder-
nemen. Ook staan we door de samenwerking sterker richting 
banken en verzekeraars’. 
Als het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen voor 2010, staat 
voor Islak één onderwerp centraal: ‘Veiligheid op straat is heel 
belangrijk voor mij als ondernemer in een oude wijk als Croos-
wijk. Gelukkig hangen er nu bewakingscamera’s in de buiten-
ruimte, maar dit voorkomt niet dat er nog veel hangjongeren in 
de winkelstraat zijn waardoor klanten toch wegblijven’. 
Ondanks alles wil de heer Islak ondernemer blijven. ‘Als onder-
nemer heb je een enorme vrijheid en eigen verantwoordelijk-
heid, die ik niet graag kwijt zou willen raken’ 

 ‘ Zonder gededegen 
 marktonderzoek geen 
 goede start’
 Selman Islak

G Wat zijn nou
échte keuzes?

DOOR PIM VAN MIERLO
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‘scoutingcommissie op zoek naar kader 
met kwaliteit’, kopte De Democraat in 
oktober vorig jaar. En naar aanleiding van 
de eerste scoutingdag in januari van dit 
jaar repte de vorige editie van het leden-
magazine van D66 over ‘mooie oogst’ en 
‘schapen met vijf poten’. Nieuwsgierig 
geworden gingen we in gesprek met twee 
geselecteerde potentiële kandidaten voor 
de Tweede Kamer en één voor een wet-
houderszetel in een grote stad. Over jonge 
ambtenaren, overheidsbemoeienis en 
onelinerpolitici.

DOOR MAARTEN SCHIKKER

Michiel Verkoulen zal tot de groep potentiële Tweede 
Kamerleden toetreden, de schaduwfractie. Hij heeft sociale 
en institutionele economie aan de Universiteit Utrecht 
gestudeerd. Zijn afstudeeronderzoek luidde: ‘Prijzen na het 
Kartelparadijs’. In zijn huidige baan adviseert Verkoulen 
ziekenhuizen en medische maatschappen over ondernemen 
en bedrijfsvoering. Daarvoor was hij beleidsmedewerker bij 
de Nederlandse Zorgautoriteit en de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit. In 2006 werd hij lid van D66 ‘omdat ik het 
nodig vond om een keuze te maken. De idealen van D66 
passen bij mij. Een partij die staat voor democratisering en 
invloed geven aan mensen; een partij die milieu, onderwijs 
en hervormingen van publieke diensten hoog in het vaandel 
heeft staan én een partij met moedige politici’. Verkoulen is 
vicevoorzitter van Route66, het stimuleringsprogramma voor 
jong talent in D66. Hij heeft in de afdeling Utrecht zitting in 
de programmacommissie 2010, met economie en financiën 
in de portefeuille. Utrecht zou in zijn ogen ‘een stad van 
kennis en creativiteit kunnen zijn. Met een prettige leefom-
geving, maar zonder de ambitie een ‘nieuw Amsterdam’ of 
‘nieuw Eindhoven’ te worden’.

Begin maart sprak Verkoulen voor het scoutingtraject met 
Magda Berndsen, korpschef van de politie Friesland, en met 
de voormalige directeur van het Landelijk Bureau van D66, 
Aletta Hekker, over zijn ambities. ‘De zorgsector in Neder-
land is goed maar kan nog veel beter, met meer aandacht 
voor de patiënt. Daar wil ik graag aan meewerken, het liefst 
als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer’. Verkoulen 
is een bevlogen pleitbezorger van markthervormingen. ‘De 
overheid kan niet voor alles zorgen, maar dat wat zij wél kan 
moet ze goed doen. Markten werken als de overheid dui-
delijke kaders schetst en die handhaaft, ook in de publieke 
sector. Een sterke markt, een sterke overheid’. Verkoulen 
vreest dat als gevolg van de financiële crisis het maatschap-
pelijk draagvlak voor goede werking van markten broos is 
geworden. ‘Er klinkt een steeds hardere roep om vergaande 
overheidsbemoeienis. Die roep gaat soms te ver en dat is 
jammer, want een goede mate van concurrentie is in het 
belang van elke burger. Het levert welvaart op in de zin van 
werk, inspirerende scholen, goede zorg en een leefbaar mi-
lieu. Het is mij veel waard om daar voor te strijden’.

Bob Duindam is geselecteerd voor het opleidingstraject voor 
potentiële wethouders. Hij studeerde bestuurskunde aan 
de Universiteit Twente met als specialisatie informatise-
ring van het openbaar bestuur. Sinds kort is hij zelfstandig 
ondernemer. Duindam is begin 2008 weer lid geworden van 
D66, nadat hij dit al eerder was tussen 1978 en 1992. In zijn 
woonplaats Woerden heeft hij de zorg voor de afdelingsweb-
site op zich genomen. De drijfveer om zich weer bij D66 aan 
te sluiten is ‘de opkomst van onelinerpolitici die de illusie 
wekken dat alles simpel oplosbaar is. Het is hoog tijd voor 
een stevig en genuanceerd tegengeluid. Nu ik weer lid ben, 
wil ik ook actief worden. Het idee van D66 om via training 
meer professionaliteit in het politieke vak te krijgen, spreekt 
me zeer aan’. De directe aanleiding om een brief te schrijven 
naar de scoutingcommissie is de onvrede over het functione-
ren van de lokale politiek: ‘Zo werden in Woerden een aantal 
windmolens in een weiland gepland, zonder dat er een echt 
duurzaam energiebeleid achter schuilging. Er wordt gewoon 
niet geluisterd naar de burgers, terwijl conflicten uitgespeeld 
worden in lokale sufferdjes’.
 
Duindam had tijdens de eerste scoutingdag een gesprek 
wmet Robert Strijk, directeur van het Landelijk Bureau, en 
voormalig parlementariër Francine Giskes. Naar zijn zeggen 
een leuk gesprek met onverwachte wendingen. ‘Ik vind mij-
zelf eerder een bestuurder dan een vertegenwoordiger. Mijn 
managementstijl is transparant. Ik schuw de confrontatie 
niet, ik kan een fout toegeven en er daarna ook naar hande-
len. Ik werk graag op een niveau waar je iets kunt beïnvloe-
den, waar de spirit is dat als je écht iets wilt veranderen het 
dan ook kan. Verandermanagement is de rode draad in mijn 
leven. Als er iets mis is, moet ik er wat aan doen. Ik ben geen 
type om aan de zijlijn te blijven staan’ 

Ook Wassila Hachchi zal deel uitmaken van de schaduw-
fractie van de Tweede Kamer. Zij studeerde bedrijfskunde 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voltooide de of-
ficiersopleiding van de Koninklijke Marine en volgde de mas-
teropleiding bestuurskunde bij de Open Universiteit. Sinds 
begin dit jaar is zij hoofd Planning & Control bij Paresto, de 
cateringorganisatie van Defensie. Daarvoor werkte zij bij 
het Ministerie van Economische Zaken en als officier bij de 
Koninklijke Marine die haar voordroeg voor de titel ‘Jonge 
Ambtenaar van het Jaar’, een verkiezing voor aanstormend 
talent binnen de overheid. Begin 2008 werd zij gekozen en 
daaruit volgde een jaar ambassadeurschap voor jonge ambte-
naren met het doel het imago van de overheid als werkgever 
te verbeteren. ‘Het ambassadeurschap heb ik beschouwd 
als een eer. Je kreeg de kans om ruimte te pakken, van je te 
laten horen. Een goede manier ook om de vooroordelen over 
het ambtenaarschap uit de wereld te helpen’. Haar sterke 
interesse en enthousiasme voor de overheid vertaalt zich 
ook naar de politiek. In 2007 werd zij lid van D66. ‘Ik ben 
er op het dieptepunt ingestapt, alleen al omdat ik vond dat 
de partij per se moest blijven bestaan. De denkbeelden van 
D66 hebben mij altijd aangesproken: mensen meer te zeg-
gen geven over hoe zij hun eigen land inrichten en wie hen 
bestuurt’.

Op de eerste scoutingdag had Hachchi een gesprek met 
voorzitter Ingrid van Engelshoven en oud-politicus en nu 
voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, 
Jacob Kohnstamm. Hier verdedigde zij dat haar ambtelijke 
achtergrond een voordeel is voor het politieke werk. Ze is 
actief ‘gescout’ door de partijtop. Na haar verkiezing tot 
Jonge Ambtenaar van het Jaar volgden de felicitaties van en 
een kennismaking met Alexander Pechtold en zijn poli-
tiek adviseur Carla Pauw, wat zij als zeer inspirerend heeft 
ervaren. Wassila Hachchi voelt zich een echte D66’er: ‘Ik 
denk dat ik hier nieuwe denkbeelden kan lanceren, zonder 
meteen vastgepind te worden aan links-rechts-schema’s. 
Ik geloof in de kracht van mensen zelf en dan ben je bij D66 
aan het goede adres’. 

3
KANDIDATEN VAN DE 
SCOUTINGCOMMISSIE 
AAN HET WOORD

MICHIEL VERKOULEN

STERKE MARKT,
STERKE OVERHEID

WASSILA HACHCHI

IK GELOOF IN DE KRACHT
VAN MENSEN ZELF

BOB DUINDAM

VERANDERMANAGEMENT IS 
DE RODE DRAAD IN MIJN LEVEN
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Maar liefst 74 procent van de Nederlanders gebruikt regelmatig 
internet en 60 procent bevindt zich op een sociaal netwerk. Hier-
mee is de internetpenetratie in Nederland een van de hoogste 
van Europa en streven Nederlanders Amerikanen voorbij in het 
via online netwerken onderhouden van contacten. Dat D66 met 
campagnevoeren flink inzet op online lijkt dan ook niet meer dan 
logisch. Toch gebeurt dit pas sinds de onlangs gehouden Europe-
se Parlementsverkiezingen zo doordacht en intensief. De website 
en Plein66 werden vernieuwd, er kwam een speciaal plan van 
aanpak voor online campagnevoeren en geen functionaliteit van 
Web 2.0 blijft nu onbenut. De kern van deze nieuwe vorm van 
campagne voeren is geheel in lijn met het D66-gedachtegoed: 
het draait allemaal om vertrouwen, vrijheid, creativiteit en inter-
actie. En authenticiteit. 

‘Uit evaluaties bleek dat er een groot gat was met andere par-
tijen op online gebied. Zij waren veel meer aanwezig op internet 
dan wij. En uiteraard heeft de internetcampagne van Obama 
ook ons geïnspireerd’, vertelt Fleur Gräper - van Koolwijk, 
voormalig hoofd van de afdeling marketing & communicatie 
van D66 en de campagneleider voor de laatste Europese Ver-
kiezingen. ‘Het bereik en rendement van internetmarketing zijn 
enorm naar verhouding met de lage kosten en beperkte inspan-
ning die geleverd hoeft te worden’. Dus schreef Erik Veldman, 
binnen het landelijk campagneteam voor de Europese Verkie-
zingen verantwoordelijk voor de online campagne, een plan 
van aanpak voor ‘alle activiteiten (…) die internet als primaire 
hulpbron benutten’. Het is voor het eerst dat D66 zo sterk on-
line inzet. Ook buiten verkiezingstijd blijft de partij zich profi-
leren, terwijl tot nu toe alleen in de aanloop naar verkiezingen 
actief werd geworven. Erik: ‘met deze verkiezingen is de lange 
termijngedachte ingezet. Alles gebeurt nu veel meer doordacht’. 

IEDEREEN ZIJN EIGEN PLEK
Campagnevoeren doe je om mensen aan te zetten om te 
stemmen. Maar verkiezingen zijn ook het ‘ultieme marketing-
moment‘, volgens Fleur. Er wordt dus ook campagne gevoerd 
om zoveel mogelijk mensen actief krijgen. Die kunnen ook bij 
volgende verkiezingen worden ingezet. 

D66 werkt bij het benaderen van haar doelgroepen met ijkprofie-
len. Wat lezen ze, waar kijken ze naar, waar zijn ze online te vin-
den? Fleur: ‘er is niet één strategie, we werken met doelgroep-
segmentatie, je kunt niet op één manier iedereen benaderen’.

INFORMEREN, PARTICIPEREN EN ACTIVEREN
De online campagne berust op drie pijlers: informeren, partici-
peren en activeren. Informeren over de standpunten van D66, 
als D66 participeren in de discussie op internet en leden en 
sympathisanten motiveren om in actie te komen. Per categorie 
zijn vrijwilligersactiviteiten uitgewerkt. Erik: ‘Je hebt men-
sen nodig om op internet aanwezig te zijn, je steunt in eerste 
instantie op vrijwilligers en de kracht is dat leden vervolgens zelf 
ondernemen. Vrijwilligers kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten 
bij het online communities-team of het bloggersteam’. 
Het campagneteam kon terugvallen op meer dan tweehonderd 
vrijwilligers. Daarvan was een deel online actief en een deel 
offline. Luuk Versluis, die Fleur onlangs is opgevolgd als hoofd 
marketing & communicatie en eindverantwoordelijk is voor alle 
online communicatie: ‘als je niet wilt flyeren, kun je ook iets 
anders doen, online actief zijn is laagdrempelig’. Fleur: ‘Er zijn 
veel manieren om D66 te steunen. Online heeft het mogelijk ge-
maakt de vrijwilligersactiviteiten te diversifiëren’. ‘Het voordeel 
is ook dat je landelijk iets kunt doen, als je liever niet alleen 
lokaal actief bent’, vult Luuk aan. 

AUTHENTIEK
De grootste kracht van online campagne voeren is de authen-
ticiteit ervan. ‘Het grote voordeel van online is dat je vanuit je 
vrienden berichten stuurt. Communicatie is effectiever want 
de informatie is geloofwaardiger, authentieker. Het past bij 
D66: bottom up, er is sprake van interactie’, aldus Luuk. Om 
een voorbeeld te geven: Henk is sympathisant en schrijft in zijn 
blog over D66. Vrienden van Henk lezen zijn blog en krijgen de 
D66-boodschap mee. Voor het echte D66-standpunt kunnen zij 
naar D66.nl. Een D66-brandingteam houdt zich bezig met het 
goed neerzetten van het merk D66. Het zorgt ervoor dat D66 
aanwezig is op sociale netwerksites, een D66-geluid laat horen, 
een D66-boodschap verbindt aan discussiethema’s. 

Campagne voeren in het 2.0 tijdperk DOOR ANGÉLIQUE VAN DRUNEN

W 

VERTROUWEN
Het allemaal aan de mensen zelf overlaten vergt wel vertrouwen. 
Fleur: ‘Het past bij D66, juist een vernieuwende partij moet 
durven loslaten’. Sleutelwoorden zijn verder vrijheid, ruimte en 
creativiteit. En sneeuwbaleffect: ‘een geslaagde online cam-
pagne is als je de laatste weken niets meer hoeft te doen’, aldus 
Erik. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Meer dan andere 
partijen moet D66, als voorvechter van privacybescherming, 
rekening houden met de privacy van internetgebruikers. En 
spamming voorkomen: mensen moeten niet geïrriteerd raken 
door een te groot aantal mailtjes bijvoorbeeld en D66 moet geen 
digitale adresboeken laden voor marketingdoeleinden.

MIDDELENMIx
Gaat D66 in haar vernieuwingsdrang niet te ver? Online cam-
pagnevoeren is toch alleen effectief voor wie toegang tot internet 
heeft? Fleur: ‘De kracht zit hem in een voortdurende koppe-
ling tussen online en offline. Traditionele middelen worden 
niet uitgesloten, eerder versterkt het ene middel het andere. 
Zo worden vrijwilligers voor flyeren online geworven en worden 
bijeenkomsten aangekondigd via Twitter. De techniek biedt een 
structuur en de kracht zit hem in continue wisselwerking en 
veel, heel veel herhaling. Het gaat om de optelsom. Daarnaast 
haalt een groot deel van de doelgroep informatie van internet. 
Kranten zijn steeds meer een bron van achtergrondinformatie. 
Steeds vaker zie je vermenging van de media waarin de discus-
sie wordt gevoerd: traditionele media pikken het online nieuws 
op en andersom. Het is én én gecombineerd met herkenning’.

VAN D66.NL TOT TWITTER
En wat zijn die online middelen dan? De D66-website is ver-
nieuwd om als permanent wervend platform te fungeren. Hij 
bevat onder andere filmpjes, een zogenaamd ‘steunblok’ waar 
je met enkele muisklikken actief kunt worden of financiële 
steun kunt bieden, en een overzicht van sociale netwerksites 
waar D66 een profiel heeft. Ook Plein66 is vernieuwd en wordt 
ingezet als campagne-instrument. Het is een digitaal platform 
waar leden en niet-leden met elkaar kunnen discussiëren, 
kennis kunnen delen en opslaan. Zo hadden de EP-kandidaten 

allemaal een profiel op Plein66 en was een groep Europese 
campagne aangemaakt, waarin onder andere alle evenementen 
in het kader van de EP-campagne werden opgenomen. Deze 
informatie kwam terug op D66.nl en op sociale netwerksites. 
Daarnaast werd de D66-nieuwsbrief tijdens de EP-campagne 
een aantal extra keer verstuurd om op te roepen te gaan stem-
men. Laatste loot aan de online-stam is de D66-Twitter. 

PROFESSIONALISERING
De expertise voor online campagne voeren komt van een klank-
bord online, gestoeld op aanwezige expertise bij D66. Het blijft 
ook nu de Europese Verkiezingen voorbij zijn, twee tot drie keer 
per jaar bijeen komen. Erik: ‘Je kunt de Europese Parlements-
verkiezingen als een groot online experiment beschouwen, de 
geleerde lessen vormen de draaiboeken voor de Tweede Kamer-
verkiezingen van 2011 en er komt een rapport van aanbevelin-
gen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2010’. Fleur: ‘Deze 
manier van campagnevoeren is een onderdeel van de professio-
nalisering van D66. We nemen hierin de leden mee, we werken 
niet van bovenaf’ 

HET CAMPAGNETEAM
Het Landelijk Campagneteam voor de Europese parlementsverkie-

zingen werd geleid door fleur Gräper - van Koolwijk, en bestond uit 

Esther beneder, Annelou van Egmond, Gerben Jan Gerbrandy, Marty 

smits, Robert strijk, Erik Veldman en Reinout de Vries. Daarnaast 

waren drie stagiaires en twee parttime medewerkers (0,6 fte) speci-

fiek voor de campagne in dienst. Het team heeft bovendien op een 

enthousiaste bijdrage mogen rekenen van ruim 200 vrijwilligers. 

fleur was tot juni tevens hoofd van de afdeling marketing & commu-

nicatie. Luuk Versluis heeft het van haar overgenomen. Hij is tevens 

verantwoordelijk voor alle online communicatie. Maaike Alleblas is 

webbeheerder en verantwoordelijk voor D66.nl, plein66.nl en de 

nieuwsbrieven. Zij is ook aanspreekpunt voor de afdelingswebsites. 
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...slechts 66 cent per week!
SPECIAAL VOOR JOU:

Naam: 

Adres: 

PC/Woonplaats: 

■   abonneert zich op magazine én digitale Gay Krant 
 en betaalt daarvoor het eerste jaar de speciale D66-prijs van
 slechts € 34,32

■   abonneert zich op uitsluitend de digitale Gay Krant 
 en betaalt daarvoor het eerste jaar slechts € 25,-

Ik betaal: 

■  door automatische machtiging van 

 mijn rekeningnummer: 

■   na ontvangst acceptgirokaart (in dat geval wordt 

 € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht)

■   per creditcard: bel me voor de gegevens.  

 Tel.: 

Handtekening:

Knip deze bon uit en stuur ‘m naar: 
Gay Krant 
Antwoordnummer 22
5680 AV Best 

Abonnementen tot wederopzegging. Abonnementsprijzen: gedrukte 
magazine € 58,50 per jaar / digitaal magazine € 35,00 per jaar

Lees GK 
digitaal 

voor slecht
s 

€25,-!

 B
on

MAAK NU VOORDELIG 
KENNIS MET DE 
GAY KRANT

Gay Krant magazine brengt 
elke drie weken actuele 
achtergronden, opinie, cultuur, 
reisreportages, trends en 
uitgaansinfo. Een abonnement 
inclusief internetservice kost 
ter kennismaking het eerste jaar  
€ 34,32 voor 17 nummers! 
Dat is slechts 66 cent per week. 
Je voordeel is € 24,18!

Wil je de Gay Krant uitsluitend 
digitaal lezen, dan betaal je ter 
introductie het eerste jaar 
slechts € 25,-!
Abonnees krijgen bovendien 6% 
korting in de webshop en hebben 
méér mogelijkheden op de 
website.  Vul snel de bon in!
Of bel naar 0499 - 39 10 00 
en vraag naar de speciale 
D66-aanbieding.

De voorjaarszon valt binnen in het gemeentehuis van Laren 
(NH). Roest is sinds 2002 burgemeester van de Gooise ge-
meente en beschrijft het besturen ervan als ‘uniek’. Voordat 
de historicus burgemeester in Laren werd, was hij onder meer 
wethouder in de gemeente Doesburg en lid van het college van 
bestuur van het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Met 
deze rijke ervaring binnen het politieke bedrijf werd Roest in 
maart 2008 voorzitter van de Bestuurdersverenging. 

‘De Bestuurdersvereniging is een netwerk van (voormalige) D66-
bestuurders, die elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, inspiratie 
opdoen en daardoor hun expertise vergroten’. Het zichtbare 
enthousiasme van Roest komt naar eigen zeggen voort uit de 
overtuiging dat de Bestuurdersvereniging een wezenlijke bijdrage 
levert aan de kwaliteit van, al dan niet toekomstige, D66-bestuu-
ders. De vereniging is er dus niet alleen voor huidige, maar juist 
ook voor toekomstige bestuurders. ‘In samenwerking met het 
Landelijke Bureau en de partijleiding organiseren we informatie-
bijeenkomsten voor toekomstige raadsleden’. Roest ziet het als 
‘het managen van verwachtingen’. ‘We willen de verwachtingen 
die mensen hebben zo goed mogelijk afstemmen. Het gaat dus 
eigenlijk om de vraag: raadslid worden, wat betekent dat?’ 

Daarnaast zet de Bestuurdersvereniging sterk in op de inhou-
delijke training van aanstaande raadsleden. Wat is de relatie 
tussen de raad en het college? Hoe houd je een goed betoog in 
de raad? Hoe ga je om met pers, publiek en bevolking? En last 
but not least: hoe organiseer je je als fractie? Het zijn wille-
keurige voorbeelden van vragen die aan de orde komen in het 
trainingsprogramma dat de Bestuurdersvereniging organiseert. 
‘We willen nieuwe bestuurders verantwoord opleiden en zo de 
kwaliteit en professionaliteit in de verschillende gemeenteraden 
bevorderen,’ aldus Roest. Met de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2010 op komst zijn het drukke tijden voor de Be-
stuurdersvereniging en de verschillende bijeenkomsten zijn dan 
ook al in volle gang. Roest blikt alvast vooruit naar maart 2010. 
Hij ziet het helemaal voor zich. ‘We gaan natuurlijk enorm veel 
mensen leveren, er moeten smoelenboeken komen, iedereen 
moet zich snel thuisvoelen in de grote familie’.

Mogen we de Bestuurdersvereniging een besloten studieclubje 
noemen? Roest laat er geen onduidelijkheid over bestaan. ‘Het 
woord ‘clubje’ is te denigrerend. Het is een netwerk’. De voorzit-
ter van de vereniging zet zijn opinie kracht bij. ‘Onze bijeenkom-
sten worden geleid door de leden van de Bestuurdersvereniging: 
raadsleden, wethouders en burgemeesters. Uit het hele land 
worden ervaren politieke krachten gehaald’. Het netwerk laat 
niets aan het toeval over, zoveel is inmiddels wel duidelijk. 
‘Klaartje Sluijs (medewerker van de Bestuurdersvereniging, red) 
zorgt voor de coördinatie van alle bijeenkomsten, dat is echt een 
enorme exercitie soms,’ aldus Roest. Geen studieclubje, maar 
een netwerk. Waar ligt de constante focus van dat netwerk? 
Roest drukt zich zorgvuldig uit. ‘De Bestuurdersvereniging kijkt 
voortdurend naar de wijze waarop bestuurders georganiseerd zijn 
en hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij op een gedegen en waar-
devolle manier bezig zijn voor en betrokken blijven bij de partij’. 

‘Weet je wat zo bijzonder is?’ Hoewel het Roest zelf is die de 
vraag stelt, blijft het even stil – dan klinkt hij oprecht dankbaar. 
‘De Bestuurdersvereniging krijgt bijna nooit nul op het rekest 
wanneer zij een beroep doet op mensen om zich vrijwillig in te 
zetten voor het programma van de vereniging’. Roest noemt 
de vele positieve reacties op verzoeken en initiatieven van de 
vereniging. ‘Dat mag ook wel eens gezegd worden’.
In hoeverre heeft dat te maken heeft met het succes van D66 
op landelijk niveau? ‘Het nieuwe elan en de enorme energie 
binnen de partij zijn bijzonder inspirerend,’ aldus Roest. ‘Laten 
we het enthousiasme en de eensgezindheid die we nu met 
elkaar opbrengen binnen de partij vasthouden’. Dan klapt Roest 
zijn notitieboekje dicht en besluit met twee korte volzinnen. 
‘Het wordt een drukke tijd. Een hele leuke drukke tijd’ 

‘ Het woord ‘clubje’ 
 is te denigrerend, 
 het is een netwerk’

‘Het zijn drukke tijden voor de bestuurdersvereniging van 
D66’. Aan het woord is Elbert Roest, voorzitter van de 
vereniging. De centrale vraag in het gesprek is een open 
deur. ‘Wat doet de bestuurdersvereniging van D66?’. 
Roest glimlacht. ‘Het is fantastisch om bij te dragen aan 
de ontwikkeling en ontplooiing van jonge mensen die in 
de partij komen’.

DOOR PIM VAN MIERLO

 ‘ Het gaat dus eigenlijk om   
 de vraag: raadslid worden,  
 wat betekent dat?’
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66 had geen mooiere plek kunnen bedenken voor de twee 
introductiebijeenkomsten voor aspirant-raadsleden in 
Rotterdam dan het Groothandelsgebouw. Dit gebouw ligt 

pal naast de grootste bouwput van de stad: het Rotterdam Cen-
traal Station. Zoals de bouw van het station gestaag vordert, zo is 
ook D66 bezig met een gestage opbouw. Dit komt niet alleen tot 
uitdrukking in de groei van het aantal leden, maar is ook zicht-
baar in het grote aantal aspirant-raadsleden die afkomen op de 
eerste introductiebijeenkomst. Ruim zestig leden luisteren naar 
drie ervaringsdeskundigen op het gebied van lokale politiek; Nils 
Berndsen (fractievoorzitter Rotterdam Noord), Meine Oosten 
(voormalig wethouder en raadslid in Delft) en Theo Scherpen-
zeel (voormalig raadslid in Rotterdam).
Volgens Theo begint het voor een aspirant-raadslid bij de vraag 
in hoeverre men zich kan vinden in de vijf richtingwijzers (het 
gedachtegoed) van D66, en vervolgens of je ook in staat bent 
deze uit te dragen in de gemeenteraad. De lijst met kandidaten 
wordt dan vaak voorgelegd aan een stemadviescommissie (sac). 
Deze commissie bepaalt de volgorde van de voorlopige kieslijst. 
Belangrijk bij de samenstelling van deze voorlopige kieslijst, is het 
formeren van een juiste mix van kandidaten. Dit gebeurt aan de 
hand van zeven competenties voor raadsleden. Na het advies van 
de sac, wordt de voorlopige kieslijst ter goedkeuring voorgelegd 
aan de afdeling. Hierbij geldt ‘one-man-one-vote’. Naast het vast-
stellen van de kieslijst, is het opstellen van een verkiezingspro-
gramma een andere belangrijke activiteit in de aanloop naar de 
verkiezingen. Hiervoor wordt veelal een programmacommissie 
in het leven geroepen. Volgens Meine is het verstandig dat je als 
aspirant-raadslid participeert in een programmacommissie. Wan-
neer je namelijk gekozen wordt, zit je als raadslid vier jaar vast 
aan dit verkiezingsprogramma. Een andere klus is de verkiezings-
campagne. Veel lokale afdelingen roepen hiervoor een campag-
necommissie in het leven. Deze gaat aan de slag met het formule-
ren en uitvoeren van de campagnestrategie. Als aspirant-raadslid 
wordt verwacht dat je hier een actieve bijdrage aan levert.
Wanneer na de verkiezingsuitslag blijkt dat je toch niet gekozen 
bent in de raad, is het nog altijd mogelijk om in de steunfractie te 
gaan zitten. Leden van de steunfractie kunnen zitting nemen in 
een raadscommissie. Deze commissie adviseert de raad, echter 

leden hebben geen stemrecht. Volgens Nils betekent raadslid zijn 
dat je drie belangrijke rollen vervult. Ten eerste die van volksver-
tegenwoordiger. Dat betekent niet alleen opkomen voor de eigen 
leden, maar ook voor het algemeen belang. Ten tweede het stel-
len van de beleidskaders. Het College B&W voert het beleid uit, 
maar de raad stelt de kaders waarbinnen dit beleid moet worden 
uitgevoerd. Tenslotte heb je als raad een belangrijke controle-
rende rol. Als hoogste besluitvormend orgaan controleer je het 
College B&W op wat zij doen.
Een raadslid is gemiddeld ongeveer twintig uur per week kwijt 
aan raadswerk. In grotere gemeenten zoals Rotterdam is dit zelfs 
nog meer. Veel tijd gaat zitten in het doornemen van stukken, 
het bijwonen van raadsvergaderingen en netwerken. Wanneer 
er meerdere leden gekozen zijn in de raad, kan de tijd efficiën-
ter worden ingezet. Tegelijk verwachten andere politieke partijen 
meer van een grotere raadsfractie wanneer het gaat om het voor-
touw nemen in zware dossiers. Bij een eenmansfractie is die ver-
wachting een stuk lager. 

Tijdens de tweede bijeenkomst worden de aanwezige aspirant-le-
den uitgebreid geïnformeerd over de vijf richtingwijzers van D66 
en hoe deze te vertalen naar de lokale politiek. Naast wederom 
Nils Berndsen en Meine Oosten, schuift deze keer ook Robin 
de Roon (fractievoorzitter Kralingen-Crooswijk) aan. Robin legt 
uit dat de vijf richtingwijzers vooral in onderlinge samenhang 
gebruikt moeten worden. Hier ligt een belangrijk onderscheid 
ten opzichte van andere partijen. De richtingwijzers bieden zo 
de mogelijkheid om met andere partijen wisselende coalities te 
vormen. Meine stelt dan ook dat het gebruik van de richting-
wijzers niet gezien moet worden als een blauwdruk, maar dat 
juist lokaal maatwerk is vereist. De vertaalslag naar een (deel)
gemeentelijk verkiezingsprogramma is dan ook de grootste uit-
daging in de komende maanden. De vragen die door de aanwezi-
gen worden gesteld liggen vooral op dit vlak. Door met praktijk-
voorbeelden te komen geven Nils, Robin en Meine inzicht in hoe 
dit te doen. De debatten die vervolgens ontstaan, maken duide-
lijk dat veel aspirant-raadsleden de smaak al te pakken hebben. 
Andere lokale partijen kunnen hun borst nat gaan maken: D66 
is er klaar voor 

In de raad voor D66

RAADSLEDEN
WORKSHOPDAG

ROTTERDAM

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 
2010, organiseert D66 overal in het land introductiebijeenkomsten 
voor leden die raadslid willen worden. Ervaren bestuurders vertellen 
wat over het vak van raadslid en hoe zij het gedachtegoed van D66 
lokaal vertalen. Op 14 maart en 7 april jl. vonden twee van deze 
bijeenkomsten plaats in Rotterdam.
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Als u dit leest is het nog ongeveer 9 maanden tot 
de Gemeenteraadsverkiezingen. D66 bereidt zich 
volop voor in de afdelingen, maar ook landelijk. 
D66 zal in ongeveer 270 gemeenten deelnemen. 
Dat is meer dan in 2006. Door de aanwas van 
nieuwe leden en de verwachte groei van gemeen-
teraadsleden is de onervarenheid groot. Daarom 
organiseert D66 diverse trainingen verspreid over 
het land. 

In april en mei van dit jaar hebben ruim 1000 
D66’ers de kennismakingsbijeenkomsten over het 
raadslidmaatschap bezocht. Tijdens deze bijeen-
komsten, 26 in totaal, vertelden (oud-) D66-politici 
met ervaring op lokaal niveau over het raadslid-
maatschap, in algemene zin en de invulling ervan 
door een D66’er in het bijzonder. Het doel van deze 
bijeenkomsten was de leden te interesseren voor 
het raadslidmaatschap en hen te ondersteunen 
bij de keuze zich te kandideren. De komende vier 
maanden stellen de leden de kandidatenlijsten vast.

De introductiebijeenkomsten gaven een aardige 
inkijk in het gemeenteraadslidmaatschap, maar 
daarmee is de kandidaat nog niet voorbereid op de 
functie van D66-raadslid. In het najaar organiseert 
het Landelijk Bestuur als vervolg trainingen voor 
de top 3-5 van de kandidatenlijst. 

TRAININGSPROGRAMMA
Een trainingsprogramma bestaat uit drie bijeen-
komsten van elk een dagdeel. Elke bijeenkomst 
wordt bij een aspect van het gemeenteraadslid-

maatschap stil gestaan. Tijdens de training komen 
drie aandachtsgebieden aan de orde. Als eerste is 
er aandacht voor de rol en de verantwoordelijkheid 
van de raad. Aspecten die daarbij aan de orde ko-
men zijn de verhouding tussen raad en college en 
de diverse sturings- en controle-instrumenten die 
de raad tot haar beschikking heeft. Welk instru-
ment zet een raadslid in? Hoe kan dit effectief? 

Het tweede aandachtsgebied is de positie van de 
fractie en de rol van het individuele raadslid. Een 
gekozen vertegenwoordiger zit in de raad zonder 
last of ruggespraak. Een raadslid is vrij te handelen 
zonder verplichting richting partij en achterban. 
Maar hoe verhoudt zich dat met het vertegenwoor-
digen van de partij? En wat betekent dit voor de 
positie van het raadslid en de raadsfractie? 

Als derde aandachtsgebied komt de externe 
zichtbaarheid van de fractie aan bod. Tijdens deze 
sessie komen de contacten met de pers aan de 
orde. Maar ook hoe een raadslid ook op andere 
wijze publiciteit kan krijgen. Een vaardigheid als 
speech en presentatie vormt een onderdeel van dit 
programma.

Alle bijeenkomsten worden gekenmerkt door 
interactie. De deelnemers leren door te doen 
en door onderling over praktijkvoorbeelden te 
discussiëren. De trainingen staan onder leiding 
van ervaringsdeskundigen van het adviesbureau 
Gemeenteraad.nl. Deze organisatie werkt uitslui-
tend voor gemeenteraden en Provinciale Staten. 
Door de ervaring van de trainers kent deze orga-
nisatie de specifieke vragen, werkzaamheden en 
vaardigheden die komen kijken bij het uitvoeren 
van de functie als gemeenteraadslid. Het Landelijk 
Bureau organiseert de trainingen. Alle kandidaten 
ontvangen in het najaar informatie over waar en 
wanneer de trainingen plaatsvinden. Houdt u de 
post of de e-mail dus goed in de gaten… 

Alexander Pechtold liet onlangs – met mijn 
volle steun – weten nooit met de PVV te 
zullen regeren. Tot mijn verbazing werd het 
nieuws. Wie D66 de afgelopen periode een 
beetje heeft gevolgd had zelf ook wel tot die 
conclusie kunnen komen. Hardop en duide-
lijk zeggen wat iedereen al lang weet is soms 
dus ook nieuws. Sommigen (zoals het CDA) 
vinden dat je altijd alle opties open moet 
houden. Maar in dit geval wordt, als we de 
kranten mogen geloven, zelfs daar geaarzeld: 
moeten we ons voor deze ene keer niet toch 
tevoren uitspreken? Wie het CDA een beetje 
kent, wist al dat dat er niet in zat. Voor de 
verkiezingen duidelijkheid verschaffen, dat is 
daar echt vloeken in de kerk. 

Helaas is het zo dat door onze manier van 
machtsvorming het vaak tot op het laatst on-
duidelijk is wie met wie gaat regeren. Als ik bij 
de laatste verkiezingen gewed had dat het dit 
kabinet zou worden, had ik heel wat flessen 
wijn kunnen binnenhalen. En het is vast niet 
de eerstWe keer geweest dat we een kabinet 
krijgen dat ergens onderaan het verlanglijstje 
van de kiezer bungelde.

D66 heeft altijd gepleit voor meer duidelijk-
heid vóór de verkiezingen. Iedere politieke par-
tij die zichzelf serieus neemt, moet ook willen 
regeren, moet verantwoordelijkheid willen en 
durven dragen. Dat betekent ook dat je niet 
te snel partijen moet uitsluiten. Maar er zijn 
gevallen waarin die duidelijkheid er wel is, en 
dan kun je dat maar beter hardop zeggen. Dat 
hebben we nu dus gedaan. Gewoon omdat de 
programmatische verschillen tussen pVV en 
D66 zo groot zijn, dat er geen coalitieakkoord 
denkbaar is dat die kan overbruggen. D66 zegt 
ja tegen Europa; de pVV zegt nee. D66 kiest 
voor een open en diverse samenleving; de pVV 
is daartegen. En zo kan ik nog wel even door-
gaan. Het zijn ook geen verschillen die je al 
onderhandelend kunt uitvlakken. Het gaat om 
verschillen die het wezen van partijen raken. 
In de peilingen zie je kiezers continu schuiven 
tussen partijen. Er zijn echter twee partijen 
waartussen helemaal geen beweging zit. pre-
cies: D66 en de pVV. De kiezer ziet al heel lang 
dat er geen overeenkomsten zijn. Als je het zo 
zeker weet, kun je het maar beter hardop zeg-
gen. De kiezer weet dan straks ook zeker: een 
stem op D66 is geen stem op de pVV.

COLUMN

WIE DOET HET MET WIE?

 ‘ Alle bijeenkomsten  
 worden gekenmerkt  
 door interactie’
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D66 is reeds enige bezig met een enorme professi-
onaliseringsslag. Ook onze platforms zijn hier nu bij 
betrokken. In september 2008 sprak het Landelijk 
Bestuur met de platformbesturen over doelen en 
verwachtingen. Eens te meer bleek dat de plat-
forms niet alleen verschillen naar het onderwerp 
waarmee ze zich bezig houden. Ook is er een grote 
verscheidenheid aan vormen en omvang, activitei-
ten, taken en doelstellingen, maar vooral ook aan 
verwachtingen en betrokkenheid van de leden. 

De vorm varieert van een klein exclusief gezel-
schapje van D66-leden, dat meerdere keren per 
jaar met elkaar een spreker uitnodigt, tot grotere 
groepen die regelmatig bijeenkomsten hebben. Er 
wordt daar bijvoorbeeld niet alleen gepraat, maar 
er wordt ook geschreven, aan de weg getimmerd 
en soms wordt actief de publiciteit gezocht. 

Een algemeen gevoel was wel, namelijk dat wat er 
in de platforms wordt besproken en onderzocht, 
zijn weg in de partij niet makkelijk vindt. Veel 
kennis vloeit daardoor weg of blijft ergens hangen, 
zonder dat er wat mee wordt gedaan. Dat heeft 
hier en daar natuurlijk wel eens tot gevoelens van 
ongenoegen geleid. Het Landelijk Bestuur zegde 
daarom toe om met voorstellen te komen voor het 
inbedden van de platforms in de partijorganisatie. 
Maar hoe? Voor het beantwoorden van die vraag is 
allereerst van belang dat duidelijk is welke doelen 
gediend moeten worden. 

Van de platforms wordt verwacht dat zij een rol 
spelen als het gaat om ledenbinding op inhoude-
lijke thema’s. Maar, volgens de verwachtingen van 
tenminste enkele platformbesturen, behoorden 
ook kennisproductie, talentontwikkeling en ken-
nismanagement, in meer of mindere mate, tot de 
taken van de platforms. En dat zijn zaken waar ook 
andere gremia in de partij, zoals het kenniscen-
trum en de permanente programmacommissie, 
zich mee bezig houden. De vraag was dus niet 
alleen hoe de platforms het beste zouden kunnen 
worden ingebed. Ook moest de vraag beantwoord 
worden hoe de kennisproductie, bijvoorbeeld ten 
behoeve van standpuntbepaling in de fracties of 
van verkiezingsprogramma’s op alle niveaus in de 
partij, het beste georganiseerd kan worden. 

Zo ontstond voor het verzamelen, bijeen brengen 
en ontwikkelen van kennis en voor de gerichte, 
vraaggestuurde productie en het beheer van ken-
nis, de volgende verdeling van taken en verant-
woordelijkheden:

HET KENNISCENTRUM richt zich op de veranke-
ring van het gedachtegoed van D66 en het uitwer-
ken van de 5 richtingwijzers.

PROGRAMMAWERKGROEPEN worden ingesteld 
met een concrete opdracht (vraaggestuurd) en 
hebben een beperkte levensduur. Ze maken 
deel uit van de Permanente Programma Commis-
sie en richten zich met name op verkiezingspro-
gramma’s.

KENNISNET Een netwerkorganisatie gericht op het 
bijeen brengen en ontsluiten van expertise en ken-
nis. Vraaggestuurd en zal zich vooral richten op de 
actualiteit (wat de komende maanden de politieke 
agenda beroert).

THEMA-AFDELINGEN Vereniging van partijleden 
rond een bepaald thema. Worden procesmatig 
ondersteund, van onderop georganiseerd. Belang-
rijkste doel: ledenbinding.

De thema-afdelingen zijn de platforms van voor-
heen. Het zijn, net als de geografische afdelingen, 
zelfstandige afdelingen binnen D66. De leden 
ervan zoeken en vinden elkaar op een interesse-
gebied. 

Ledenbinding is dus het belangrijkste doel van 
de thema-afdelingen, dat wordt bereikt door de 
leden een mogelijkheid te bieden om elkaar op 
een bepaald onderwerp of beleidsterrein te ont-
moeten, en in debat te gaan, kennis te delen en 
te vergroten. Die ontmoetingen kunnen de vorm 
hebben van bijeenkomsten, maar ze kunnen ook 
virtueel zijn (bijvoorbeeld op Plein 66). Gerichte 
kennisproductie (bijvoorbeeld ten behoeve van 
verkiezingsprogramma’s en standpuntbepaling) 
vindt niet plaats in de thema-afdelingen, maar 
in de programmawerkgroepen. Desgevraagd kan 
vanuit een thema-afdeling wel eens een bijdrage 
worden geleverd. Ook zullen thema-afdelingen 
in de praktijk soms broedplaatsen blijken te zijn, 
waaruit geput kan worden als er een program-
mawerkgroep op een specifiek terrein in het leven 
wordt geroepen, maar dat hoeft niet noodzakelijk 
het geval te zijn.

Een thema-afdeling legt zijn doelstellingen vast in 
een reglement en stelt jaarlijks een activiteiten-
plan op. Net als geografische afdelingen heeft een 
thema-afdeling een bestuur. Thema-afdelingen 
kunnen bovendien moties en amendementen 
indienen op het D66-congres.

Het lidmaatschap van een thema-afdeling staat 
open voor alle leden van D66. Anders dan bij 
geografische afdelingen, kunnen D66-leden lid 
zijn van meerdere thema-afdelingen. De partij fa-
ciliteert en ondersteunt de thema-afdelingen (net 
als geografische afdelingen) door een “afdracht”, 
waarvan de grootte gerelateerd is aan het ledental 
(minimaal 20) en het activiteitenplan. Daarnaast 
worden faciliteiten geboden vanuit het Landelijk 
Bureau, die ook voor geografische afdelingen 
gelden (wekelijkse update ledeninstroom, Plein 66, 
intranetagenda en een pagina op www.d66.nl). 

Wanneer een thema-afdeling een activiteit orga-
niseert met uitstraling buiten de eigen kring, dan 
kan daarvoor bij het LB een “doelsubsidie” worden 
aangevraagd. Ook kunnen partijprominenten 
worden uitgenodigd voor activiteiten. Net als voor 
geografische afdelingen geldt dat de bereidheid 
van prominenten om aan zo’n verzoek gehoor te 
geven onder meer zal afhangen van de agenda, 
aard en omvang van de reikwijdte van de activiteit. 

Tenslotte is het de verantwoordelijkheid van de 
thema-afdeling om nieuwe leden op te vangen en 
op te nemen. Om nieuwe leden aan te trekken 
worden de activiteiten van de thema-afdelingen 
vermeld op een centrale agenda op intranet en 
toegelicht op de eigen website 
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Wat doe je precies voor D66?
Bij D66 hou ik me bezig met Leden & Afdelingen. 
D66 groeit op dit moment enorm. In het eerste 
kwartaal van 2009 alleen al heeft D66 er lande-
lijk meer dan 2.000 nieuwe leden bij gekregen. 
Daarmee is de netto groei van 2008 al in het 
eerste kwartaal geëvenaard. En de ledengroei gaat 
gestaag door. Dat betekent wel het een en ander 
voor D66. Veel van die leden willen actief worden 
en zich ook kandidaat stellen voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Vanuit het Landelijk Bureau 
wordt dan ook geprobeerd om deze leden actief te 
betrekken bij de voorbereidingen voor de verkie-
zingen. De landelijke Nieuweledendagen zijn dan 
ook overboekt. Ook is er inmiddels een hele reeks 
met introductiebijeenkomsten voor potentiële kan-
didaat-raadsleden georganiseerd. Op de regionale 
bijeenkomsten in steden als Utrecht, Amsterdam 
en Rotterdam waren hier wel 80 tot meer dan 100 
geïnteresseerden voor het raadswerk.

De voorbereidingen voor de verkiezingen kosten 
echter wel een hoop werk, en het overgrote deel 
van dat werk wordt gedaan op lokaal niveau. Na 
de verkiezingen van 2006 zijn veel afdelingen inge-
slapen, die nu weer zijn gereactiveerd, vaak in sa-
menwerking met het Regiobestuur of het Landelijk 
Bureau. Vanuit het Landelijk Bureau is het mijn 
taak om – samen met mijn collega Lars Nanninga 
– nieuwe leden hun weg te helpen vinden in de 
vereniging, afdelingen te helpen oprichten, afde-
lingsbesturen te voorzien van de nodige informatie 
en nu al zorg te dragen voor een goede voorbe-
reiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Daar 
hoort ook bij dat we een goed overzicht moeten 
hebben van de afdelingen in het land: waar gaan 
we deelnemen en hoeveel zetels zouden we daar 
kunnen halen? Op dit moment heeft D66 zo’n 
200 actieve afdelingen en worden minimaal 450 
raadszetels verwacht. Dat is een behoorlijke groei 
ten opzichte van nu met zo’n 170 raadszetels.

Wat kom je nou zo tegen in de afdelingen?
Er gebeurt momenteel veel in de afdelingen. 
Mensen zijn zich aan het profileren. De strijd om 
het lijsttrekkerschap en andere plekken op de lijst 
is al begonnen, en in sommige gevallen al zelfs ge-
streden. Zeker de lijsttrekkers zijn in veel gevallen 
voor de zomer al bekend. Politiek blijft toch een 
machtspel en dat kan soms een goede voorberei-

ding op de verkiezingen in de weg staan. Dat blijft 
het moeilijke in een politieke partij: enerzijds werk 
je allemaal aan het zelfde doel en heb je dezelfde 
politieke idealen, maar anderzijds moet je ook je 
best doen voor je eigen positie.
Daarnaast blijft de relatie fractie-bestuur er altijd 
eentje vol uitdagingen. De politieke en bestuurlijke 
rol zijn soms moeilijk van elkaar te scheiden en dat 
leidt dan tot interessante interactie. Dit geldt ech-
ter met name in de grote steden en afdelingen. In 
kleinere gemeenten is de uitdaging juist meer om 
zo veel mogelijk goede kandidaten te mobiliseren 
aangezien D66-leden daar vaak relatief minder 
aanwezig zijn.

En waar kunnen mensen jou nu voor 
benaderen?
Eigenlijk ben ik beschikbaar voor allerhande 
ondersteuning, zoals hulp bij het opzetten van een 
afdeling, uitleg over het formele tijdpad van de 
gemeenteraadsverkiezingen, reglementaire zaken, 
uitnodigingen voor sprekers, het zoeken van 
expertise, en het in contact brengen met de juiste 
mensen op het Landelijk Bureau.

Doe je zelf eigenlijk nog iets voor D66 op 
lokaal niveau?
Zelf ben ik ook actief op lokaal niveau, in het af-
delingsbestuur van D66 Rotterdam en als burger-
raadslid Wonen & Economie in de deelgemeente 
Kralingen-Crooswijk. Daar wil ik graag mee door, 
dus ik zou graag nu echt de deelraad in willen 
in mijn deelgemeente. Dan kun je toch een stuk 
meer doen, en daadwerkelijk je eigen voorstellen 
ook indienen en verdedigen. Ik denk dat het ook 
goed is om zelf politiek actief te zijn als je op het 
Landelijk Bureau van D66 werkt: dan weet je hoe 
het er aan toe gaat in een politieke setting en kun 
je in de communicatie met afdelingen ook putten 
uit eigen ervaring.

Heb je nog tips voor mensen die lokaal actief 
willen worden?
Jazeker: gewoon doen! Lokaal actief worden is niet 
moeilijk en er zijn altijd mensen nodig. Het is een 
kwestie van naar de lokale afdeling toe stappen 
en kennis maken. De lokale actievelingen van dat 
moment kunnen dan precies vertellen waar op dat 
moment de meeste inzet nodig is en waar je kwali-
teiten het beste tot hun recht kunnen komen 

Wat doe je precies voor D66?
Sinds 1 januari 2009 ben ik drie dagen per week 
werkzaam voor het kenniscentrum van D66. Ik 
houd me daar specifiek bezig met het begeleiden 
van lokale programmacommissies bij het schrijven 
van hun verkiezingsprogramma in verband met de 
komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 
2010. Inhoudelijk betekent dit ondermeer dat ik 
een handreiking lokale verkiezingsprogramma’s 
geschreven heb, terug te vinden op D66 Intranet 
en op Plein66, en dat ik verspreid over het land 
een tweetal workshops over dit thema geef. De 
eerste vond plaats vanaf april van dit jaar en gaat 
erover hoe je het hele proces rond de totstandko-
ming van het verkiezingsprogramma organiseert 
en hoe je met behulp van de vijf richtingwijzers 
inhoudelijk tot een echt D66 programma komt. 
De tweede, die gegeven wordt in de periode sep-
tember tot november, zal meer gaan over hoe je 
je programma vormgeeft en hoe je de aansluiting 
met de campagne regelt. 
Het is vreselijk leuk werk om te doen: je merkt dat 
er een heel duidelijke behoefte aan dit soort onder-
steuning bestaat – al was het alleen maar omdat 
er na de vorige gemeenteraadsverkiezingen toen 
in veel gemeenten de D66 fractie noodgedwongen 
afscheid moest nemen veel kennis verdwenen is – 
en dat er een enorm enthousiasme onder de leden 
is om weer in de gemeenteraden actief te worden. 
Je merkt ook duidelijk dat de professionele aanpak 
van de ondersteuning vanuit D66 van de afdelingen 
heel erg bij de leden aanslaat. Daarnaast doe ik 
momenteel het nodige voor D66 als fotograaf; in het 
vorige nummer van de Democraat stonden diverse 
foto’s van mijn hand en ik heb de nodige foto’s 
gemaakt voor de Europese campagne van D66. 

Sinds wanneer ben je lid / actief?
Ik ben sinds september 1996 lid van D66. Na jaren 
D66 gestemd te hebben kwam ik in een fase in mijn 
leven waarin het voor mij persoonlijk ook mogelijk 
werd om daadwerkelijk actief te worden voor de 
partij. Vanaf dat ogenblik heb ik eerst twee jaar de 
fractie van D66 Hellevoetsluis, mijn woonplaats, ge-
volgd door mee te doen aan de fractievergaderingen 
en daarna heb ik vier jaar namens D66 als “burger-
raadslid” zitting gehad in raadscommissies. Bij de 
verkiezingen van 2002 kwam ik ook daadwerkelijk 
in de raad en werd ik, doordat ik het enige D66 
raadslid was, meteen fractievoorzitter. Nadat ik in 

2006 noodgedwongen afscheid moest nemen van 
de raad – naar ik hoop en verwacht tijdelijk – ben ik 
tot het bestuur van D66 Voorne toegetreden in de 
functie van secretaris. En dat doe ik nog steeds. 

Wat houdt je daarbuiten bezig?
Een heleboel. Om te beginnen heb ik sinds 1998 
een eigen bedrijf van waaruit ik adviesopdrachten 
uitvoer en interim-werkzaamheden doe. Zo heb ik 
onder andere diverse opdrachten gedaan op het 
gebied van het opzetten van nieuwe bedrijvigheid 
en werkgelegenheid en ben ik tot twee keer toe 
interim raadsgriffier geweest. Daarnaast voer ik 
diverse foto-opdrachten uit. Ik kan me voorstellen 
dat dit vreemd klinkt, maar dat valt reuze mee: 
voordat ik naar de universiteit ging heb ik eerst 
een foto vakopleiding gevolgd en dat vak blijft toch 
in je bloed zitten. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter 
van het bestuur van de regionale stichting Muziek-
school Voorne en speel ik zelf viool, hoewel dat er 
nog al eens bij in wil schieten. Daarnaast ben ik 
getrouwd en heb ik twee dochters.

Waarvoor kan je altijd gestoord worden?
Voor van alles. Ik ben een liefhebber van lekker 
eten, dus dat zit altijd wel goed (mits vegetarisch). 
Ik houd ook van goede muziek. Dus als iemand 
me vraagt om naar een concert te gaan of – beter 
nog – om eens in een ensemble samen te spelen 
dan zal ik altijd proberen daar tijd voor te maken. 
Datzelfde geldt trouwens ook voor fotografie: als 
iemand een leuke klus heeft dan wil daar met alle 
plezier aan meewerken. 

Wat is jouw ultieme vakantiebestemming?
Help! Er is nog zoveel wat ik nog niet gezien heb 
dat dit een bijna onmogelijk te beantwoorden vraag 
is. Ik zou graag nog eens naar Amerika willen, en 
dan met name naar New York en San Francisco 
in combinatie met een bezoek aan een natuurpark 
als het Yellowstone of de Grand Canyon. Maar 
ook Australië en Nieuw Zeeland trekken me. En 
waarom niet het Midden Oosten? Een belangrijke 
randvoorwaarde voor een geslaagde vakantie is 
voor wat mij betreft dat er een combinatie mogelijk 
moet zijn van natuur en cultuur. 
Hoewel? Als je me voor zou stellen om eens op 
Antarctica te gaan kijken dan zou ik die randvoor-
waarde even laten schieten. Want niets pragma-
tisch is me vreemd… 

EVEN
KENNISMAKEN
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D66 kiest voor Europa. Een keuze die past in de 
Europese, internationale, open oriëntatie van libe-
ralen. Binnen het Europees Parlement werkt D66 
samen met andere liberalen in de ALDE-fractie. Van 
die fractie maakt ook de VVD deel uit. D66 en VVD 
zijn daar geen politieke tegenstanders maar part-
ners. Als die Europese samenwerking kan, waarom 
zou dat dan niet op nationaal niveau kunnen? 

Centraal in het denken van liberalen staat de vrij-
heid van het individu. Wat mag een individu in 
alle vrijheid wel of niet doen en waardoor wordt de 
vrijheid begrensd? Liberalen zijn te positioneren op 
de as ‘veel – weinig overheid’. In hoofdlijnen zijn 
de liberalen te onderscheiden in zij die relatief veel 
overheidsinvloed accepteren (sociaal-liberalen) en 
degenen die zo min mogelijk overheidsinvloed wen-
sen (klassiek-liberalen). Aan het begin van de 20ste 
eeuw vond langs deze as liberale partijvorming 
plaats vanuit de Liberale Unie (later Vrijheidsbond, 
Liberale Staatspartij) en de Vrijzinnig Democrati-
sche Bond. Na de Tweede Wereldoorlog hebben 
alle liberalen zich onder leiding van de VDB-voor-
man P.J.Oud in 1948 verenigd in de VVD. Tot voor 
kort wist de VVD alle liberalen te binden.

EVENWICHT ZOEKEN
Een recente ontwikkeling is dat D66 zich nati-
onaal profileert als een liberale partij met een 
progressief sociaal-liberale visie, die een mid-
denweg tussen veel en weinig overheid voorstaat. 
Een andere ontwikkeling is dat liberalen zich 
gaan onderscheiden in vrijzinnigen en cultureel-
conservatieven. Daarbij gaat de discussie niet 
over de mate van materiële overheidsbemoeienis 
maar over hoe de overheid moet omgaan met de 
immateriële vrijheid van het individu. Vrijzinnigen 

zijn daarbij wars van iedere overheidsbemoeie-
nis. Het individu bepaalt zelf zijn levensstijl en 
de persoonlijke levenssfeer moet gerespecteerd 
worden. Cultureel-conservatieven gaan ook uit van 
de vrijheid van het individu maar plaatsen dat wel 
in de context van de Nederlandse beschavings-
fundamenten, zoals de joods-christelijke traditie, 
het humanisme en de Verlichting. Dit onderwerp 
was in de discussie over de VVD-beginselverklaring 
in november 2008 een belangrijk punt. Vrijzinnig 
liberalen verwerpen het idee om Nederlandse be-
schavingsfundamenten op te nemen als onderdeel 
van liberale beginselen. Cultureel-conservatief 
liberalen zien in deze fundamenten een zeker-
heid om de immateriële vrijheid te waarborgen 
tegen islamitisch fundamentalistische intolerantie. 
Door de VVD-ledenvergadering is gekozen voor 
het opnemen van de beschavingsfundamenten 
(cultureel-conservatief). Gelijktijdig is echter ook 
aan vrijzinnigen tegemoetgekomen door in één 
adem het liberale principe van scheiding van kerk 
en staat toch ook in de beginselverklaring op te 
nemen. Los van de kretologieverpakking is het 
opvallend hoe de nieuwe beginselverklaring van 
de VVD op veel punten steeds weer het evenwicht 
zoekt tussen zowel vrijzinnig-liberale en cultureel-
conservatieve als sociaal-liberale en klassiek-libera-
le onderwerpen. 

IMAGO VAN ‘HET MERK’ VVD
Gelijktijdig aan de discussie over de VVD-begin-
selverklaring vond ook binnen D66 de discussie 
plaats over een liberaal antwoord op de maat-
schappelijke vraagstukken. Daarbij is er de discus-
sie gaande tussen de vrijzinnig sociaal-liberalen en 
de traditioneel-democraten. Alexander Pechtold 
brengt expliciet de vrijzinnig sociaal-liberale visie 
naar voren en positioneert zichzelf als liberaal. 
Traditioneel-democratische kroonjuwelen hebben 
hun glans verloren en politieke items als eutha-
nasie en abortus zijn vanuit de vrijzinnig liberale 
keuzes van zelfbeschikking op politiek aanvaardba-
re wijze in Nederland geregeld. Dit leidt tot een in-
nerlijke worsteling bij traditioneel- democratische 
D66’ers die de duiding ‘liberaal’ vooral koppelen 

aan het imago van ‘het merk’ VVD en niet aan 
een gedachtegoed. Pas als de schroom overwon-
nen wordt om emotionele, negatieve merkgevoe-
lens te overbruggen, komt een discussie tot stand 
over ideeën. 

OPEN DISCUSSIE AANGAAN
Uiteraard zijn voor een discussie twee par-
tijen noodzakelijk. Ook binnen de VVD zal een 
vergelijkbare schroom overwonnen moeten 
worden. Complicerende factor voor de VVD van 
nu is dat Mark Rutte sterk electoraal opportu-
nistisch opereert om met name de niet-liberale 
rechterflank (PVV, TON) te bedienen. Daarbij 
wordt hij gesouffleerd door Hans Wiegel die het 
vertrek van Wilders en Verdonk uit de VVD nog 
steeds betreurt en hen graag weer onder een 
liberale vlag wil brengen. Deze angst om aan 
PVV en TON stemmen te verliezen, maakt de 
VVD als liberale partij zwakker dan nodig. Een 
aansprekende rechts-populistische partij als de 
PVV geeft de VVD juist ruimte om aan een eigen 
liberale agenda te werken. Daarbij kan de liberale 
partijontwikkeling in de jaren negentig bij de 
Vlaamse liberalen als voorbeeld dienen. De klas-
siek liberale Vlaamse PVV en de sociaal-liberalen 
uit de Volksunie hebben toen de handen in een 
geslagen en de VLD opgericht. En met succes, de 
nieuwe VLD werd de grootste partij en mocht de 
Belgische premier leveren. 

De Europese samenwerking VVD-D66 kan een 
opening zijn voor de ontwikkeling binnen D66 
en VVD nationaal. De nadruk moet liggen op 
wat bindt en niet op wat scheidt. Ik besef ook dat 
een nationale bundeling van VVD en D66 om 
emotionele redenen en vermeende machtsvoor-
uitzichten op basis van opiniepeilingen niet op 
korte termijn kan plaatsvinden. Ook zal rekening 
gehouden moeten worden met het verschijnsel 
van cognitieve dissonantie. Mensen hebben de 
neiging om tegen beter weten vast te houden aan 
eerder ingenomen standpunten ook al is er geen 
rationele grond meer voor. Voor nu lijkt het mij 
van belang een open discussie aan te gaan over 
een liberale politiek waarin de vier liberale 
kleuren samen een VVD66-regenboog vormen. 
Een open discussie met als doel om samen de 
liberale stroming in Nederland sterk te maken 
en kenmerkend voor een regenboog: positief 
met een perspectief op een zonnige periode 
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CHOICE
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BElEID VOOR
SCHOOlkEUzE

DOOR MAAIKE ALLEBLAS
AUTEUR BOWEN PAULLE
DOOR FRANS VERHAGEN

Gemeentelijke bestuurders breken zich het hoofd 
over de vraag hoe ze kunnen voorkomen dat scho-
len in hun gemeentes helemaal ‘zwart’ of helemaal 
‘wit’ worden of, minder stigmatiserend uitgedrukt, 
hoe je voorkomt dat alle kansarme en alle kansrijke 
kinderen bij elkaar zitten, maar gescheiden. Hoe 
doorbreek je keuzepatronen zonder de heilige koe 
van de keuzevrijheid van de ouders aan te tasten? 

Bowen Paulle, een Amerikaanse onderwijssocio-
loog die al jaren in Amsterdam werkt, meent een 
antwoord te hebben. Volgens Paulle bestaat de 
ideale klas uit 30 procent kansarme en 70 procent 
kansrijke kinderen. ‘Uit onderzoek in de Ver-
enigde Staten blijkt dat die kansrijke 70 procent 
nauwelijks of niets hoeft in te leveren, terwijl de 
kansarme kinderen beter gaan presteren,’ zegt 
Paulle. Hij meent dat menging op basis van sociaal 
economische achtergrond een goede manier is om 
te voorkomen dat scholen uiteenvallen in helemaal 
kansarm of helemaal kansrijk. 
Paulle was een van de mensen achter het school-
keuzeplan dat dit voorjaar in Nijmegen werd inge-
voerd. Hij vat het samen onder de vlag ‘controlled 
choice’. Het betekent dat een groep scholen een 
netwerk vormt dat werkt met een gezamenlijk 
plaatsingssysteem. De scholen binnen dit netwerk 
ontwikkelen elk een eigen profiel, op basis waarvan 
de ouders een voorkeur kunnen uitspreken. Plaat-
sing van de kinderen vindt vervolgens zo plaats 
dat op alle scholen een evenwichtige verhouding 
tot stand komt tussen kansrijke en kansarme 
kinderen. Alle ouders hebben een garantie op 
toegang tot een evenwichtige (70-30) basisschool. 
‘Concentratiescholen’ zouden verdwijnen en, vindt 
Paulle, dat is maar goed ook want de resultaten 
van gemengde scholen zijn beter.    >>
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Paulle promoveerde op onderzoek dat hij deed als 
onderwijzer op twee ‘zwarte’ scholen in respectie-
velijk de Bronx en de Bijlmer. Hij concludeerde 
dat het gedrag van een relatief kleine groep 
leerlingen en de reacties daarop leidden tot chaos. 
Als je op dergelijke sociaal economisch gesegre-
geerde scholen een klein percentage middenklasse 
kinderen neerzet, dan verandert er niets. Op basis 
van vooral Amerikaans onderzoek gaat Paulle uit 
van een omkeerpunt van 70 procent kansrijke 
kinderen op een school. Zo’n groep bepaalt door 
zijn omvang de sfeer op een school en kan 30 
procent kansarme kinderen ‘absorberen’. In een 
op deze manier gestructureerde school, betoogt 
Paulle, gaan de gemiddelde prestaties omhoog 
en dat is winst voor iedereen maar vooral voor de 
samenleving. 

Controlled choice impliceert natuurlijk wel enige 
controle. In Nijmegen hebben ze nu een variant 
gevonden waarbij de ouders keuze houden, uit zes 
scholen van verschillende types. In Cambridge, 
Massachusetts, waar men zo’n systeem invoerde, 
betekende het dat 86 procent van de ouders hun 
kinderen op hun eerste keuze kreeg, 3 procent op 
de tweede keuze en 2 procent op de derde keuze. 
Een opgedrongen schoolkeuze bestond dus maar 
voor 9 procent. Ouders zijn cruciaal om zo’n 
systeem te ondersteunen, zij moeten de illusie van 
‘vrijheid van schoolkeuze’ opgeven en kiezen voor 
het nieuwe systeem. De scholen garanderen dat 
het percentage kansarme kinderen niet boven de 
30 procent komt. Zo’n garantie bestaat nu niet in 
Nederland waardoor je als ouder misschien min-
der snel geneigd bent om enig risico te lopen. 
In Nijmegen had men gemerkt dat ‘populaire’ 
scholen vaak worden overvraagd, terwijl andere 
scholen – waar ook goed onderwijs wordt gege-

ven – te kampen hebben met leegstand. Daardoor 
groeide de kloof tussen kansarme en kansrijke 
kinderen in de stad en werd het probleem van 
gesegregeerde scholen vrijwel onhandelbaar. Er 
zijn sceptici zoals de Nijmeegse onderzoeker Geert 
Driessen. Volgens hem is het effect van klassensa-
menstelling op schoolprestaties gering. 
De effecten vanuit het oogpunt van de samenle-
ving zijn echter minder omstreden. Een gemengde 
klas is een maatschappelijk ideaal omdat ongelijk-
heid slecht is voor iedereen. Paulle voert aan het 
een probaat middel kan zijn tegen vlucht naar de 
suburbs en misschien zelfs mensen teruglokt naar 
de minder exorbitant dure wijken van de grote ste-
den – goed de filebestrijding én het tegengaan van 
woonsegregatie. Bovendien zeggen sommige socio-
logen dat het een school helpt als de ouders van de 
kansrijke kinderen (waarschijn hoger opgeleid en 
met een hoge inkomen) zich met de organisatori-
sche kanten van een school bemoeien. 

Paulle doet inmiddels onderzoek in vier wijken 
in Amsterdam of een dergelijke benadering kans 
van slagen zou hebben: Oud-West, Bos en Lom-
mer, Westerpark en De Baarsjes. Een voorwaarde 
is natuurlijk of de omstandigheden in een wij 
zodanig zijn dat er een groep kansrijke kinderen 
is te vinden die groot genoeg is om de vereiste 70 
procent te halen. Hij heeft een rapport uitgebracht 
met de aanbeveling om in Oud-West een pilotpro-
ject te beginnen – de enige van de vier wijken waar 
de basisvoorwaarden aanwezig zijn. Desgevraagd 
meent Paulle dat d66 bij uitstek de partij is om 
deze ideeën op te pikken, om los te breken van 
verstarde patronen 

   

HET IS TIJD
VOOR EEN
ANDERE
PUBLIEKE
OMROEP

DOOR FRANS VERHAGEN

Dit voorjaar waren we weer getuige van de vijfjaar-
lijkse run op de vetpotten van de publieke omroep. 
De drukte was enorm. Het is dan ook niet niks: 
troggel €5,70 af van 50.000 mensen en je mag 
dippen in miljoenen publieke gelden. Allicht dat 
de Telegraaf daar brood in zag, net als Geenstijl, 
culti’s, Piep en zo nog wat slimmeriken.

Het Nederlandse systeem wordt verdedigd met 
het argument dat de burger zo kan bepalen waar 
hij naar wil kijken. Het is ook een van de laatste 
overblijfselen van onze verzuilde samenleving; dat 
moeten we koesteren, schijnt het, in een vorm 
van selectieve omarming. In theorie is het waar 
dat onze omroeporganisaties stromingen in de 
Nederlandse samenleving vertegenwoordigen. Van 
die basisgedachte wil ik niet af, hij past ons wel. 
Modieus gezegd: hij is deel van onze identiteit. 

Sterker, ik zou dit element willen versterken door 
een systeem te bepleiten dat hogere eisen stelt en 
daardoor écht duidelijk maakt dat een omroep een 
achterban heeft. In dit systeem zouden er twee of 
drie publieke zenders blijven, naast een serieuze 
niet-omroepgebonden nieuwszender, gerund op 
basis van journalistieke criteria (denk BBC). Hoe 
dat precies in te richten is van later zorg, laten we 
ons eerst eens concentreren op de omroeporgani-
saties.

De essentie van mijn plan is de waardering voor 
programma’s en identiteit een realistische basis te 
geven en los te koppelen van dat absurde ‘omroep-
tientje’ of een abonnement op een monopoliseren-
de omroepgids. Het is een mooi liberaal principe 
dat voor elke vorm van overheidsfinanciering 

een basis moet zijn in de samenleving. Subsidies 
mogen nooit volledig zijn, altijd moet de aanvrager 
tonen dat de burgers bereid zijn om zelf een deel 
te financieren (‘eigen kracht van mensen’). Dit 
principe biedt een bijzonder goede check op de 
vraag of een overheidssubsidie gerechtvaardigd is. 
Het is vele terreinen toe te passen maar we beper-
ken ons hier tot de omroepen. 

Hoe koppelen we de mediawensen van onze bur-
gers aan het media-aanbod op een liberale en dus 
afrekenbare manier? Dat kan als we de financiën 
per omroep direct relateren aan de hoeveelheid 
geld die de leden ervoor over hebben. Eenvoudiger 
kan het haast niet. Een omroep die voldoet aan de 
eisen (het blijft publiek geld, dus je mag eisen stel-
len) krijgt zoveel uit de publieke pot als de eigen 
leden hebben bijgedragen. Fifty/fifty. Dus niet € 
5,70 aftrekbaar van je abonnement op de krant, of 
automatisch lidmaatschap via een commercieel 
blaadje, maar gewoon: voor iedere euro een euro. 
Als lid betaal je voor de programma’s die je wilt 
zien en horen en wij, alle burgers samen, verdub-
belen dat bedrag.

U wilt die prachtige programma’s van de VPRO 
of de EO of de TROS blijven genieten? Bewijs het 
door mee te betalen. Heeft niemand er iets voor 
over dan verdwijnt de omroep. Ik denk dat we de 
AVRO en de TROS kwijt zouden raken – kijkers 
zouden verrassend ongeïnteresseerd blijken in 
hun programma’s. Deze omroepen kunnen dan 
doen wat ze eigenlijk willen, namelijk commerci-
eel gaan. Cultureel zullen we daar, denk ik, niets 
aan missen maar ik sluit niet uit dat hun leden er 
anders over denken en hun portemonnee trekken. 
Zoveel te beter. Misschien geldt dat ook voor de 
NCRV, KRO en de VARA hoewel ik betwijfel of le-
den echt geld op tafel zouden leggen om te kijken 
naar Boer zoekt vrouw of zweverige neuzelpro-
gramma’s. De EO en de VPRO zouden, denk ik, 
heel goed in staat zijn om geld los te praten bij hun 
kijkers en zouden dan ook de subsidie verdienen. 
Zij hebben werkelijk wortels in de samenleving. 
Misschien zouden kleinere, doelgerichte omroe-
pen met kleinere budgetten maar toegewijde kij-
kers een kans krijgen in het systeem in te breken. 
Natuurlijk zijn allerlei regels nodig over maximum-
bijdrage, minimum aantallen en dergelijke, maar 
laat dat even wachten tot we over het principe 
hebben gedacht.

Ik gooi dit systeem van matching funds hier in de 
strijd als idee om eens goed naar te kijken, nu we 
toch bezig zijn met te bedenken wat ‘vertrouwen 
op de eigen kracht van mensen’ werkelijk bete-
kent. Er is een mooie uitdrukking voor dit systeem: 
‘put your money where your mouth is’. Een mooi 
liberaal principe dat geheel vertrouwt op de eigen 
beslissingskracht en het eigen verstandige inzicht 
van de burgers. Heel d66 
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D66 zit in de lift. Niet alleen in de peilingen, 
maar ook qua ledengroei. Die groei maakt dat de 
partij professioneler moet worden georganiseerd.        
Immers, de mate waarin je als politieke partij 
succesvol bent is mede afhankelijk van de manier 
waarop je jezelf organiseert. Een gesprek hierover 
met partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven en 
vicevoorzitter politiek Jan Petit.

D66 is een partij die een traditie heeft van rommelig georgani-
seerd zijn en dingen op zijn beloop laten. Hoewel er mensen zijn 
die dat juist de charme vinden van onze partij, is het iets waar 
het Landelijk Bestuur verandering in wil brengen. Ingrid van 
Engelshoven: ‘Mijn idee is dat als we bij de komende verkiezin-
gen in 2009, 2010 en 2011 de winst niet alleen willen behalen, 
maar ook willen vasthouden, wij de partij een slag professioneler 
moeten organiseren’. De commissie Groenman is hiervoor twee 
jaar gelden het startpunt geweest. Een van de conclusies was dat 
‘Den Haag’ vooral met zichzelf en elkaar bezig was en los stond 
van wat er in het land gebeurde. ‘Wat wij nu als bestuur doen is 
met ons gezicht naar de partij gaan staan. ‘Wij willen een bestuur 
van de leden, van de afdelingen en van de regio’ s zijn’, aldus Van 
Engelshoven.

OP DE JUISTE PLEK
Een van de belangrijkste uitdagingen op dit moment is om een 
plaats te geven aan al het talent dat zich aandient en aan al die 
leden die aangeven iets voor de partij te willen doen. Jan Petit: 
‘We moeten organiseren dat we als partij faciliteiten hebben om 
vrijwilligers in te zetten op de juiste plek. Daarom is het belangrijk 
dat ieders verwachtingen helder zijn. We moeten helder formule-
ren wat we tot aan de verkiezingen van 2011 willen doen en wat 
daarvoor nodig is. Op die manier kun je veel beter aan het ver-
wachtingspatroon van leden voldoen, omdat je dan vanaf het be-
gin kunt zeggen: dit is wat we gaan doen, en vooral ook: dit is wat 
we níet gaan doen. Hoe duidelijker je daarin bent, hoe beter je in 
staat bent de plannen te realiseren en mensen aan je te binden’. 
Dat verwachtingspatroon werkt twee kanten op. Ingrid van En-
gelshoven merkt op dat zodra afdelingen professioneler georga-

niseerd zijn, vrijwilligers veel beter weten wat van hen wordt ver-
wacht. ‘Als een afdelingsbestuur niet goed functioneert moet er 
iemand zijn die de betreffende afdeling daarop aanspreekt. We 
moeten mensen ervan doordringen dat vrijwilligheid niet het-
zelfde is als vrijblijvendheid. Als je als vrijwilliger bepaalde taken 
op je neemt mag je ook aangesproken worden op de uitvoering 
daarvan’.

GOED FACILITEREN
‘Een aantal jaren geleden stond er een artikel in de krant waarin 
D66 werd neergezet als een knullige partij van aardige mensen. 
Ik wil dat D66 een partij van aardige mensen blijft, maar we moe-
ten wel eerlijk tegen elkaar zijn en dat betekent soms dat je ie-
mand moet teleurstellen. Ik vind het veel onaardiger om iemand 
een functie te geven en dan vervolgens achter zijn rug om te 
zeggen dat hij het eigenlijk helemaal niet goed doet’.

Natuurlijk is professionalisering goed, maar hoe zit het dan met 
de autonomie van afdelingen, legt het Bestuur nu niet te veel op 
aan afdelingen? Hierover is Van Engelshoven heel duidelijk. ‘Wij 
zijn als bestuur nauwelijks dwingend. We hebben zelfs heel veel 
regels geschrapt, waardoor afdelingen en regio’s nu meer ruimte 
hebben om dingen op hun eigen manier te doen. Wat wij probe-
ren te doen is zaken dusdanig goed te faciliteren dat afdelingen 
het als vanzelfsprekend willen overnemen, zoals in de Europese 
campagne. En we organiseren het zo dat het vanaf het begin in 
samenspraak met de afdelingen gaat’.
‘Een goed voorbeeld hiervan is de commissie Van Gils, die bezig is 
een groep samen te stellen van potentieel geschikte wethouders 
voor de grote steden’, aldus Petit. ‘Dit is nodig omdat alle bestuur-
ders mede het beeld bepalen dat de kiezer van D66 heeft. Dat be-
tekent niet dat we tegen bijvoorbeeld Utrecht zeggen: dit is jullie 
wethouder. We willen de keuze faciliteren, door goede selectie en 
trainingen. Dat is ook in het belang van de afdelingen zelf’.

De weg van professionalisering is duidelijk ingezet. Dit gaat nooit 
zonder slag of stoot, maar aan een belangrijke basisvoorwaarde is in 
ieder geval voldaan. Want hoewel D66 nog steeds een kleine partij 
is, is iedereen nu gericht bezig om een eenduidig doel te bereiken. 
En daardoor kan binnen D66 ook ondubbelzinnig gewerkt worden 
aan het professionaliseren van alle onderdelen van de partij 

Oei,
Professionalisering partijorganisatie belangrijker dan ooit

ik groei

DOOR MAAIKE ALLEBLAS
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werkgever het Scapino Ballet Rotterdam terugge-
keerd. ‘De combinatie van werken in Amsterdam 
en het raadslidmaatschap in Rotterdam was niet 
meer te combineren. De gemeenteraad vergadert 
namelijk veelal overdag, waardoor je als eenmans-
fractie continu bezig bent met debatteren, en 
samen met de steunfractie vergaderingen voorbe-
reiden. Dit doe je vaak vijf, soms zes dagen in de 
week. Daarnaast heb je als volksvertegenwoordiger 
ook nog veel maatschappelijke verplichtingen’. 

Ondanks het feit dat Salima een eenmansfractie 
runt, ziet zij dit niet zo. ‘Als ik in de gemeenteraad 
een standpunt inneem dan geef ik dat altijd aan als 
‘de fractie van D66 vindt dat…’ In het begin moes-
ten andere raadsleden hier om lachen. Omdat 
ik dit consequent doe in een debat, wordt dat nu 
gerespecteerd. Ik geloof dan ook niet zozeer in de 
macht van het getal, maar meer in de macht van 
een goed debat. Ik daag andere partijen continu 
uit om met goede onderbouwde argumenten te 
komen. Zo kun je als eenmansfractie wel duidelijk 
maken waar de andere politieke partijen staan in 
een debat en daarmee ook waar D66 staat’. 

HET GELUID VAN D66
Salima Belhaj is sinds januari 2008 enig raadslid 
en fractievoorzitter voor D66 in Rotterdam. In 
2006 stond zij als nummer 3 op de lijst. Salima: 
‘Zowel de toenmalige lijsttrekker als de nummer 
2 op de lijst stopte om persoonlijke redenen met 
het raadslidmaatschap. Daarmee werd ik auto-
matisch de nieuwe fractievoorzitter. Begin 2008 
stopten ook nog twee burgerraadsleden met hun 
werkzaamheden, waardoor wij de fractie opnieuw 
moesten opbouwen’. Voordat zij in de Rotter-
damse politiek ging, was Salima zakelijk leider bij 
het Appel arts centre in Amsterdam, en vervulde 
verschillende maatschappelijke functies binnen 
en buiten D66. Zo was zij onder meer bestuurslid 
van de Jonge Democraten Rotterdam en Jonge 
Democraten landelijk. ‘Ik was eigenlijk nooit be-
wust bezig om in de gemeenteraad van Rotterdam 
te komen. In 2006 ging het echter niet goed met 
de partij. Ik ging mij toen meer verantwoordelijk 
voelen om ook in Rotterdam het geluid van D66 
blijvend te laten horen’. Nadat zij begin 2008 in de 
gemeenteraad kwam, heeft Salima haar baan in 
Amsterdam opgegeven en is zij bij haar vroegere 

{Rotterdam}

Running
for council

Op 3 maart 2010 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Uit 
de laatste opiniepeilingen blijkt dat D66 landelijk zes keer zoveel zetels 
kan halen ten opzichte van de verkiezingen in 2006. Wanneer deze lan-
delijke trend wordt doorvertaald naar het gemeentelijke niveau, betekent 
dit dat D66 weer in veel gemeenten een belangrijke politiek-bestuurlijke 
factor wordt. Maar wie zijn nu die huidige gemeenteraadsleden die hun 
D66-fractie vaak gedecimeerd zagen worden, om vervolgens als kleinste 
partij oppositie te voeren? En wie zijn de nieuwe talenten die interesse 
hebben voor de lokale politiek? Vier duo’s in vier verschillende gemeenten 
in Nederland, te weten Rotterdam, barendrecht, Haarlem en Langedijk. 

DOOR MARCO RENSMA & CHRIS VAN DIJK

DE VRAAG ACHTER DE VRAAG
Jos Verveen is ondernemer, en sinds begin 2009 
campagneleider van D66 Rotterdam. ‘Sinds vorig 
jaar ben ik mij meer gaan verdiepen in de politiek. 
Daarbij heb ik naar de programma’s van en sfeer 
bij verschillende partijen gekeken, en kwam ik uit-
eindelijk bij D66 terecht’. Belangrijkste reden voor 
Jos om lid te worden van D66 was het uitgangs-
punt ‘de mens centraal’. ‘Het is een heel zuiver 
uitgangspunt waar ik mij bijzonder vertrouwd bij 
voel. Bij D66 viel mij verder op dat er beter gedis-
cussieerd, gedebatteerd, geanalyseerd en geluis-
terd wordt dan bij andere partijen’. Het combine-
ren van het ondernemerschap met de functie van 
campagneleider is voor Jos geen probleem: ‘Ik ben 
niet het type ondernemer die per se 60 uur per 
week moet werken. Het is een keuze. Mijn keuze 
is om met de vrijheid van het ondernemerschap 
actief te worden binnen D66 Rotterdam’. 

Als ondernemer ziet Jos veel raakvlakken met de 
manier waarop politieke besluiten worden geno-
men: ‘Besluitvorming is net zoals bij ondernemen: 
continu onderhandelen. Onderling vertrouwen 
van partijen staat daarbij centraal. Dit geldt ook 
in het bedrijfsleven’. Een andere ervaring die 
Jos meeneemt vanuit het ondernemerschap, is 
dat achter elk vraagstuk een specifieke behoefte 
schuilgaat. ‘Als ondernemer werk ik veel voor 
overheden en het bedrijfsleven. Voor mij is de 
uitdaging om de ‘vraag achter de vraag’ te kun-
nen achterhalen. Met andere woorden, wat is 
nu precies de essentie van een vraagstuk. Mijn 
persoonlijke kracht is om dit bloot te kunnen leg-
gen door simpel door te vragen tot uiteindelijk de 
kern is gevonden. Een eigenschap die je wellicht 
in de politiek ook goed kan gebruiken’. Volgens Jos 
is een groot verschil in een debat tussen D66 en de 
andere partijen in de raad, dat D66 met construc-
tieve tegenvoorstellen komt. ‘Wanneer andere par-
tijen het ergens niet mee eens zijn, komen ze vaak 
niet verder dan alleen de afwijzing. D66 probeert 
juist met alternatieven de overige raadsleden uit 
te dagen om ook op een andere manier naar een 
vraagstuk te kijken, en op deze wijze toch tot een 
breed gedragen oplossing te komen. Creativiteit 
moet je dus niet alleen als ondernemer hebben, 
maar ook in de politiek’.

 ‘ Creativiteit moet je dus niet   
 alleen als ondernemer hebben,  
 maar ook in de politiek’

sALIMA bELHAJ JOs VERVEEN
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LUDIEKE ACTIES EN LOBByWERK
Archivaris Louise van Zetten kwam vier jaar geleden 
met voorkeurstemmen in de Haarlemse gemeenteraad. 
Ze heeft de afgelopen bestuursperiode ervaren als 
een leerzame en nuttige tijd. ‘Nu wil ik gaan voor het 
fractievoorzitterschap. Zo kan ik me nog beter inzetten 
voor mijn stad’. De politieke carrière van Louise begon 
toen de gemeente besloot om alle bomen uit haar buurt 
om te hakken. ‘Ik was daar tegen en kwam in contact 
met onze wijkraad. De meerderheid van de raadsleden 
was ook tegen het kappen van de bomen. Ze vroegen 
me om namens mijn buurt actief te worden in de lokale 
politiek’. Met ludieke acties en lobbywerk lukte het haar 
en de wijkraad om te bomenkap te voorkomen. ‘Je merkt 
dan dat je iets voor elkaar kan krijgen als je maar door-
zet’. De victorie met de bomen smaakte naar meer. Ze 
was al sinds 2001 lid van D66. ‘Voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2006 kwam ik op de derde plek van de 
D66-lijst terecht. Ik heb toen flink campagne gevoerd. 
Dat vond ik leuk, want ik houd van mensen’. Louise 
deelde D66-flyers uit op het station van Haarlem. ‘Ik 
was ze in mum van tijd kwijt’. Maar haar grootste cam-
pagnesucces beleefde ze bij de voordeur van de Haar-
lemse Hema. ‘Met vrienden heb ik daar met een oude 
caravan campagne gevoerd. Mijn man deelde flyers uit 
met Hema-worst erbij. Zo ben ik bekend geworden. 
Later kwam ik met voorkeurstemmen in de raad’. Op 
politiek gebied heeft ze veel daden op haar naam staan. 
‘Als oppositiepartij hebben we ons verzet tegen de aanleg 
van een bustunnel die 800 miljoen euro moet kosten. 
Die is voorlopig van de baan. Verder hebben andere 
partijen in de raad onze ideeën over onderwijs overgeno-
men. En laatst heb ik het nog voor elkaar gekregen dat 
er bij het station een extra bushalte voor ouderen komt’. 
Volgens Louise heeft ze genoeg ervaring om volgend 
jaar fractievoorzitter van de Haarlemse D66-fractie te 
worden. ‘Als D66 willen we na de verkiezingen graag te-
rugkomen in de coalitie. Dat kan lukken, want Haarlem 
is van oudsher een D66-stad’.

LEUK EN LEERZAAM
Ingeborg Monhemius is al elf jaar lid van D66 en vanaf 
het begin van haar lidmaatschap actief binnen het be-
stuur van D66 Barendrecht. Momenteel is zij bestuurs-
voorzitter. Deze functie combineert Ingeborg met haar 
werk bij de Kunstuitleen Barendrecht, en zij is actief 
als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. 
‘Bij de verkiezingen van 2002 kwam ik samen met 
Jan IJzerman in de gemeenteraad. Dit was voor mij 
een leuke en zeer leerzame periode. Toen wij in 2006 
teruggingen van twee naar één zetel, en ik mijn raads-
zetel moest inleveren, vond ik dat dan ook vreselijk 
jammer’. Belangrijke reden voor Ingeborg om destijds 
in de raad te gaan zitten, was de mogelijkheid om wat 
te kunnen doen met vragen van bewoners. ‘Bewoners 
komen niet zomaar naar je toe wanneer je in de raad 
zit. Meestal is er echt wat aan de hand’. Volgens In-
geborg is de gemeenteraad de plek bij uitstek waar je je 
mening naar voren kan brengen, om zo jouw standpunt 
als volksvertegenwoordiger duidelijk te maken. ‘Voor mij 
was de combinatie van werken en raadslid zijn dan ook 
geen probleem, omdat ik mijn passie voor de lokale poli-
tiek op deze manier kwijt kon’. In de afgelopen twee jaar 
is het aantal actieve bestuursleden binnen D66 Barend-
recht verdubbeld. ‘Ik voel dat de huidige bestuursleden 
veel meer betrokken willen zijn bij het werk van de 
fractie in vergelijking met een aantal jaren geleden. Dit 
heeft onder meer te maken met de verschillende des-
kundigheden die deze bestuursleden meenemen, en die 
graag willen inzetten ten behoeve van de fractie’. Voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ziet Ingeborg 
mogelijkheden om D66 Barendrecht te laten groeien 
van één naar mogelijk drie of vier zetels. ‘Aan enthou-
siasme ontbreekt het ons niet. We zullen de komende 
maanden dan ook volop campagne voeren, waarbij we 
een dubbelslag willen maken. Duidelijk maken waar 
D66 nu en in de volgende raadsperiode voor staat, en 
daarmee tegelijkertijd nieuwe leden werven’.

STEVIGE UITGANGSPUNTEN
Jan IJzerman is al vanaf midden jaren ’90 lid van D66. 
Met de verkiezingen van 1998 kwam hij voor het eerst in 
de gemeenteraad. ‘We behaalden één raadszetel bij de 
verkiezingen van 1998. Ik stond als nummer 2 op de lijst. 
Door persoonlijke omstandigheden trok de lijsttrekker zich 
terug en kwam ik in de raad. Ik woonde nog maar net in 
Barendrecht, en om dan meteen in de raad te komen was 
wel even wennen. Maar omdat het zo ontzettend leuk is 
om te doen, maakte ik mij de verschillende dossiers vrij 
snel meester’. Naast zijn raadslidmaatschap, werkt Jan 
als fiscalist fulltime bij het Ministerie van Financiën. Voor 
hem is deze combinatie geen probleem. ‘De grote vari-
atie in het raadswerk levert mij veel genoegdoening op, 
waardoor ik het werken in de avonduren ook niet als een 
probleem ervaar’. Bij de verkiezingen in 2002 behaalde 
D66 twee raadszetels. ‘Landelijk halveerde D66, maar in 

Barendrecht verdubbelde juist het aantal zetels. Door een 
goede en heldere campagne te voeren met een aantal ste-
vige uitgangspunten, realiseerden wij deze winst. Hierbij 
stond eerder het pragmatisme voorop dan een bepaald 
soort ideologie. ‘Bij de verkiezingen van 2006 werd een 
tweede zetel net gemist, waardoor Jan weer als eenmans-
fractie in de gemeenteraad kwam. ‘Gelukkig mochten wij 
gebruikmaken van een burgercommissielid, waardoor ik 
een aantal dossiers aan hem kon overdragen’. Om goed 
oppositie te kunnen voeren zoekt Jan vaak coalities met 
andere partijen. ‘Deze coalities zijn wisselend van samen-
stelling. Ik zoek altijd vanuit de inhoud naar samenwer-
kingsverbanden’. In het afgelopen jaar was Jan veel tijd 
kwijt met het dossier over ondergrondse CO2-opslag door 
Shell en de Rijksoverheid in lege gasvelden onder twee 
woonwijken. ‘Ondergrondse opslag van CO2 brengt veel 
veiligheidsaspecten met zich mee die nog onvoldoende 
zijn onderzocht. Het gaat hierbij om een nieuwe techniek 
die je niet zomaar onder een woonwijk moet gaan uitpro-
beren. Dit brengt onnodig veel risico’s met zich mee. Als 
D66 hebben wij een kritische zienswijze op de lopende 
procedures. Uiteindelijk zullen wij beslissen op basis van 
feiten en cijfers, en niet op basis van emoties zoals som-
mige andere partijen in de gemeenteraad dat doen’. 

BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Diederik Mohr is een van de nieuwe gezichten van de 
afdeling Haarlem. Hij is al vier jaar lid van D66 en zit 
sinds vorig jaar in het D66-bestuur van zijn stad. Diede-
rik denkt erover na om de gemeenteraad in te gaan. ‘Als 
je lid bent van een politieke partij, dan moet je ook voor 
je partij strijden in de raad. Dat wil ik graag proberen’. 
Volgens het aspirant raadslid zijn er veel maatschap-
pelijke misstanden. ‘Ik heb het idee dat we niet in de 
meest ideale samenleving leven. Vrijheden van mensen 
worden nog teveel beknot’. Diederik werkt al een aantal 
jaar bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel. Vanuit 
die hoedanigheid ziet hij van dichtbij dat veel mensen 
het moeilijker krijgen door de economische crisis. Als 
gemeenteraadslid zou hij daar iets aan willen doen. ‘We 
moeten als D66 aan die getroffen gezinnen denken. 
Dat kan bijvoorbeeld via de besteding van het werkdeel 
van de wet Werk en Bijstand. Met die wet kunnen we 
werklozen begeleiden naar nieuw werk. Andere instru-
menten stellen ons in staat om zelfstandig ondernemers 
te ondersteunen en jeugdwerkloosheid te voorkomen’. 
Als het aan Diederik ligt, moeten de gemeenten er alles 
aan doen om gedupeerden van de crisis er bovenop te 
krijgen. Maar dan wil hij wel uitgaan van de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de mensen zelf. ‘Het behoud van 
werkgelegenheid wordt een van de speerpunten in onze 
politieke campagne’. Momenteel bezet D66 in Haarlem 
twee van de 39 gemeenteraadszetels. Maar door de 
gunstige landelijke politieke peilingen kan de partij zijn 
macht in de gemeenteraden volgend jaar flink uitbrei-
den. ‘In Haarlem kunnen we van D66 niet de grootste 
partij maken, maar we kunnen ons zetelaantal zeker 
uitbreiden. Als we meer zetels in de raad krijgen, moeten 

we ook bestuursverantwoordelijkheid kunnen nemen’, 
meent Diederik. Hij denkt alvast een beetje aan bestu-
ren. ‘We moeten het doen met die partijen waarmee 
we het meeste kunnen realiseren. Dat kan desnoods de 
ChristenUnie zijn’. Verder moet het bestuursprogramma 
een sociaal-economisch karakter hebben. ‘Het program 
moet uitgaan van de kracht van mensen, want dat is 
waar D66 voor staat’.

{Haarlem}

{Barendrecht}

 ‘ Uiteindelijk zullen 
 wij beslissen op basis 
 van feiten en cijfers’

 ‘ Het program moet   
 uitgaan van de 
 kracht van mensen’

INGEbORG MONHEMIUs
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LOUIsE VAN ZETTEN
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bedrijven worden nauwelijks door wetgeving gedwongen om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO is vrijwil-
lig. Veranderingen in de samenleving zoals een toenemende 
globalisering, milieuvervuiling en kritischer consumenten, 
dwingen bedrijven ertoe om meer rekening te houden met de 
sociale en ecologische effecten van wat zij doen. Niet alleen 
hier en nu, maar ook ver weg en later. steeds meer bedrijven 
zien dat MVO loont en nieuwe kansen biedt. In eerste instantie 
waren het vooral de multinationals die inzagen dat maatschap-
pelijk verantwoordelijk gedrag winst oplevert. Nu zijn er steeds 
meer ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en ook zzp’ers 
(zelfstandigen zonder personeel, red) die vorm geven aan MVO. 
Niet onbelangrijk is dat ook de overheid, als grote inkoper op 
de markt, steeds meer aandacht besteedt aan MVO. De maat-
schappelijk verantwoorde overheid heeft de toekomst!

VERANTWOORD BESTUUR
De maatschappij maakt roerige tijden door. Van macro- tot 
microniveau, van mondiaal tot gemeentelijk niveau. De crisis 
dringt door tot in de haarvaten van onze samenleving. De uit-
daging waar we voor staan is immens groot. De bestuurders 
van nu hebben een zware taak in het vinden van oplossingen. 
De bestuurders van morgen gaan een nog grotere uitdaging 
tegemoet. Zij krijgen te maken met de naweeën van de huidige 
recessie. Zij moeten zich straks verantwoorden over effecten 
van de maatregelen die nu worden bedacht. Alle stakeholders, 
of het nu bedrijven zijn, maatschappelijke organisaties of bur-
gers, zijn kritisch op de wijze waarop bestuurders hun maat-
schappelijke rol vervullen. 
Dit vraagt om nieuwe bestuurders die op hun beurt verder kij-
ken dan het hier en nu en die verantwoordelijkheid zien voor 
ver weg en later. 

GEMEENTEN EN MVO
Ik verwacht van bestuurders dat zij handen en voeten geven 
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in politiek per-
spectief. In 2010 hebben we de kans om bestuurders te kie-
zen, die MVO (hoger) op de gemeentelijke agenda plaatsen. 
De gemeente kan als aanjager bedrijven stimuleren. Enkele 
voorbeelden: 
•	Biedt	bedrijven	die	verhuizen	een	MVO-scan	aan
•	Verstrek	informatie	over	afvalscheiding	of	duurzaam	
 energiegebruik

•	Faciliteer	 MVO-projecten	 of	 MVO-netwerken	 van	 bedrijven
•	Reik	een	waarderingsprijs	uit	aan	bedrijven	die	zich	op	on-
 derscheidend wijze bezighouden met MVO
•	Organiseer	een	MVO-event	waar	ook	best-practises	worden
 gepresenteerd

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in de markt en is daar-
naast een niet onbelangrijke partij, als werkgever, inkoper en 
aanbesteder. Het rijksprogramma ‘Duurzaam Inkopen’ stimu-
leert overheden om milieu en sociale aspecten mee te wegen 
bij de inkoop van producten en diensten. Gemeenten moeten 
in 2010 75 procent duurzame inkoop realiseren en in 2015 
100 procent. Als het gaat om aanbestedingen past het ook 
in de MVO-gedachte dat gemeenten projecten op delen, zo-
dat ook kleinere, lokale bedrijven kunnen meedingen naar een 
opdracht. Als werkgever kan de gemeente op sociaal vlak aan 
MVO doen door beleid te ontwikkelen op het gebied van diver-
siteit, stages en vrijwilligerswerk door werknemers. Een goed 
idee is om binnen de gemeente iemand aan te stellen die zicht 
heeft op het eigen MVO-beleid en hier structuur in aanbrengt. 
Voor de bestuurders en voor de burgers is een verantwoording 
daarover in een MVO-verslag wel zo handig.

GEWOON SAMEN DOEN
bij maatschappelijk verantwoord ondernemen draait het juist 
om het zichtbaar maken van de sociale en ecologische effecten 
van ondernemen en deze stap voor stap aan te pakken. Dat is 
ook voor gemeenten zeer relevant. Impactmaximalisatie moet 
het streven zijn bij de aanpak van maatschappelijke vraag-
stukken, van milieuvervuiling tot (jeugd-)werkeloosheid. Om 
dit te bereiken is samenwerking met lokale maatschappelijke 
organisaties en bedrijven essentieel. Denk bijvoorbeeld aan de 
aanpak van schooluitval. Gemeenten kunnen samen met on-
derwijsinstellingen en bedrijven een impactagenda opstellen, 
waaraan alle partijen een bijdrage leveren om te zorgen dat 
minder jongeren voortijdig de school verlaten. Zeker in deze 
tijden van crisis kan de inzet van een impactagenda positief 
effect sorteren. 

De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een gemeen-
schappelijk belang. Dit vraagt om krachtenbundeling in geza-
menlijk initiatief. samen maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Gewoon doen!

Maatschappelijk 
verantwoorde overheid 
heeft de toekomst

ONVERWACHTS IN DE RAAD
Dirk Boonstra is in het Noord-Hollandse Langedijk een 
bekend politicus. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2002 verraste hij vriend en vijand met een succes-
volle campagne. Maar vier jaar later kwam de terugval. 
‘We hebben een tol betaald voor ons succes’. Dirk werd 
actief in 2001. ‘Ik kwam toen op een onverkiesbare 
plaats terecht op de lijst van de gemeenteraadsverkiezin-
gen’. Om goed te kunnen scoren besloot zijn afdeling sa-
men te werken met de lokale partij Langedijker Belang. 
De gevestigde partijen in zijn gemeente, zoals het CDA 
en de PvdA, waren behoorlijk ingedut. ‘We noemden 
ons samenwerkingsverband Hart op Langedijk/D66 
en hadden een helder en transparant verkiezingspro-
gramma. Ook speelden we in op lokale sentimenten. 
Kijk, Langedijk is een dorp waar boerenkool verbouwd 
wordt. Dus hebben we zakjes boerenkool bij de mensen 
langs gebracht met het verkiezingsprogramma erbij’. 
De actie wierp zijn vruchten af. De partij vloog van 6 
à 7% procent naar 26% van de stemmen en Dirk be-
landde onverwacht in de raad. ‘Ik had niet de ambitie 
om de raad in te gaan, maar we waren de grootste partij 
geworden. Ook werd ik meteen onderhandelaar’. Na 
een moeizame tijd ontstond er een coalitie met CDA 
en VVD. In dit verstandhuwelijk deed D66 vier jaar 
lang zijn best. ‘Maar we deden niets om een partijap-
paraat op te bouwen, we verzuimden om nieuwe leden 
te werven en het ontbrak aan een goede communicatie 
met de kiezers’. In 2006 daalde de partij van vijf naar 
twee zetels en kwam in de oppositie. Dirk bleef actief in 
de D66-steunfractie. Volgend jaar wil hij wel weer op de 
lijst voor de raadsverkiezingen gaan staan. ‘De burger 
in ons dorp maakt zich vooral zorgen over verkeer en 
vervoer. Men rijdt hier in het dorp gewoon keihard door 
een 30 kilometergebied. Dat kan echt niet. Je moet je 
kinderen hier naar school brengen totdat ze twaalf jaar 
zijn. Wij gaan daarom voor een beter verkeersbeleid, 
met op de eerste plaats veiligheid en pas daarna door-
stroming. Andere speerpunten blijven het betrekken 
van de burger bij het bestuur en het zorgvuldig omgaan 
met de open ruimte. Daar wil ik graag een bijdrage aan 
leveren’.

{Langedijk}
NUCHTERE KIJK OP LOKALE POLITIEK
Voorzitter Johan van Dongen van de muziekvereniging 
in Noord-Scharwoude overweegt om op de D66-kan-
didatenlijst van Langedijk te gaan staan. Als nieuwko-
mer maakt hij een goede kans. Johan woont al meer 
dan twintig jaar in het plattelandsdorp Oudkarspel. ‘Ik 
kwam in de kop van Noord-Holland wonen toen ik bij de 
marine ging. Na mijn marinejaren ben ik hier gebleven’, 
zegt hij. Intussen werkt hij als inkoper van onderhouds-
bedrijf Vos Rotating. Ook is hij al 17 jaar voorzitter van 
Harmonie Excelsior. Via zijn vereniging kwam hij bij 
D66 terecht. ‘Onze lokale D66-afdeling had me voor 
de verkiezingen van 2006 gevraagd om advies te geven 
op het gebied van cultuur. Hierna vroegen ze me om te 
blijven als lid’. Maar daar moest hij lang over nadenken. 

Het overviel hem. ‘Ik had me namelijk nog nooit in de 
politiek verdiept. Maar indirect zou ik als politicus veel 
voor de verenigingen kunnen betekenen’. Hij werd lid 
en deed mee aan de campagne. Na de raadsverkie-
zingen werd er een coalitie gevormd waar D66 niet 
in zat. Al gauw werd duidelijk dat er bezuinigd ging 
worden op het verenigingsleven, de bibliotheek en het 
jeugdwerk. ‘We kregen als verenigingen plotseling een 
mededeling dat we 50% gekort zouden worden. Dat kon 
echt niet. Het zou onze nekslag worden’. Via acties en 
bezwaarschriften wisten ze het tij te keren. ‘Ik ben ook 
als burgerraadslid in de steunfractie van D66 gegaan. 
We hebben de bezuinigingen kunnen terugdringen tot 
12,5%’. Het burgerraadslid heeft een nuchtere kijk op 
de politiek van Langedijk. ‘Eens in de vier jaar zijn er 
verkiezingen. Dan zijn de partijen er ineens weer voor 
de kiezers. Zodra de verkiezingen voorbij zijn, gaan ze 
onderling afspraken maken. Daarna luisteren ze niet 
meer naar goede suggesties van buitenaf. Dat vind ik 
jammer’, aldus Johan. In de gemeentepolitiek werd hij 
met de neus op de feiten gedrukt. ‘Maar wij van D66 
Langedijk willen luisteren naar de burger. Het gaat ons 
om het nemen van goede beslissingen. Ook proberen we 
de mensen te helpen. Dat is echte politiek’ 

 ‘ Dus hebben we zakjes  
 boerenkool bij de 
 mensen thuisgebracht  
 met het verkiezings-  
 programma erbij’
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Directeur van Winst & Waarden 
bureau voor maatschappelijk ondernemen
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Smit begint zijn werkdag vandaag met het persuurtje, waarin hij 
twee leden van de lokale pers te woord staat over een aangekon-
digde proef met gratis openbaar vervoer voor kinderen en oude-
ren. ‘Mijn enthousiasme over de proef is gegroeid,’ zegt hij. ‘Net 
als D66 in de peilingen,’ voegt hij eraan toe met een knipoog naar 
een collega-wethouder (geen partijgenoot) die net binnenkomt. 
Die reageert direct: ‘Hoe hoger je klimt, hoe harder je valt’.

‘We vormen als college van burgemeester en wethouders een 
leuk team,’ zegt Smit even later. Ook zijn Culemborgse partij-
genoot Stegeman kan goed door één deur met zijn medewet-
houders: ‘Het is leuk om af en toe stevige politieke discussies 
te hebben – en dat gebeurt ook – maar je moet daarnaast 
samen een pilsje kunnen drinken. Ik vind het belangrijk dat 
de persoonlijke relaties goed zijn’.

De twee wethouders hebben toevalligerwijs allebei ‘kunst en 
cultuur’ en ‘verkeer en vervoer’ in hun portefeuille. Stegeman 
houdt zich daarnaast veel bezig met sport, Smit met personeel 
en organisatie. Stegeman, die is aangesteld voor drie dagen, 
vertelt dat het leuk is om sport en cultuur in zijn portefeuille 
te hebben: ‘Je hebt openingetjes, je woont activiteiten bij die 
door deze stad zijn georganiseerd, je gaat naar voetbalwedstrij-
den. Daarbij ben je ook een ambassadeur van je gemeente. Je 
verkoopt het beleid van je college, van je gemeenteraad’. Dat 

ambassadeurschap eist wel zijn tol, zegt collega Smit: ‘Eén van 
de nadelen van het wethouderschap is dat ik in de drie jaar dat 
ik hier zit, dertien kilo was aangekomen. Je hebt toch de nodige 
recepties, etentjes en borrels en ik vind altijd alles leuk en gezel-
lig. Kort geleden ben ik gaan lijnen en inmiddels ben ik al vijf 
kilo afgevallen’.

Beide wethouders zijn trots op hun bouwprojecten. In Culem-
borg heeft Stegeman net groen licht gekregen van de gemeente-
raad om theater De Fransche School een facelift geven. Collega 
Smit in Zoetermeer is verantwoordelijk voor het project ‘Culture-
le As’. Enthousiast laat hij het ontwerp zien. Aan de Grote Dobbe, 
het water waar vlakbij ook het stadhuis ligt, moet onder meer een 
nieuw museum verrijzen, gewijd aan ‘nieuwe steden’ als Zoeter-
meer. In hetzelfde gebouw moet ook een filmtheater komen. ‘Het 
moet een soort cultuurhuis worden, van en voor onze inwoners’. 
Smit is trots op de manier waarop het plan tot stand is gekomen, 
met veel betrokkenheid van burgers: ‘Het plan is ook aangepast 
in overleg met bewoners. Bij de laatste bewonersbijeenkomst 
kreeg ik applaus van hen. Dat is toch een teken dat participatie 
werkt. Burgers waarderen het als je laat zien dat je hen serieus 
neemt en ook eerlijk bent over wat wel en wat niet kan’.

Het wethouderschap heeft meer verrassingen in petto, zegt 
Smit: ‘Ik kom als cultuurwethouder bij voorstellingen, waar ik 
als privépersoon nooit naartoe ging en waarvan ik nu enorm 
geniet, zoals de jaarlijkse operette-uitvoeringen van het lokale 
muziektheatergezelschap Cantiamo. Ik was nog nooit bij ope-
rette geweest, maar ik vond het geweldig’. Een gekscherende 
opmerking bijna drie jaar geleden tegen de voorzitter van Can-
tiamo heeft ertoe geleid dat Smit in het najaar zelf op de bühne 
staat, als keizer Franz Joseph. ‘Nu mag ik solo voor een volle 
zaal van 750 mensen gaan zingen, in het Stadstheater,’ lacht 
Smit. Zo opent een wethouderschap onvermoede deuren naar 
een nieuwe carrière. Maar eerst roepen de dagelijkse plichten. 
Aan de ‘Wethouder P. Smitweg’ en de ‘Wethouder W.J. Stege-
manweg’ moet nog veel overlegd worden 

Om de kneepjes van het vak van wethouder te leren, volgde Smit 
samen met dertien andere startende wethouders van verschil-
lende politieke huize een cursus. Lachend zegt hij: ‘Zelf noemen 
we het de cursus ‘Hoe-blijf-ik-wethouder’. Ook al is de cursus 
afgelopen en hebben drie van de aan de cursus deelnemende wet-
houders inmiddels het veld moeten ruimen, toch komt de groep 
zo nu en dan nog bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Deze 
week staat er voor Smit weer een bijeenkomst op het programma.

Het is slechts één van de vele afspraken in zijn agenda. ‘Grosso 
modo werk ik 70 uur per week,’ zegt Smit in zijn werkkamer. 
‘Ongeveer de helft daarvan speelt zich af in deze ruimte. Veel 
overleg met ambtenaren en instanties. Veel overleg in de avon-
duren met de politiek, met de commissie en raad’. Zijn collega 
Willem-Jan Stegeman, sinds 2004 namens D66 wethouder in 
Culemborg, herkent dat beeld van veel overleggen: ‘Als kinderen 
me vragen wat ik doe, dan zeg ik weleens: de hele dag kletsen’.

Beide D66’ers hebben een verleden als gemeenteraadslid. 
Smit maakte van 1994 tot 2006 deel uit van de Zoetermeerse 
raad. Stegeman zat van 1994 tot 1998 in de gemeenteraad van 
Culemborg en deed daarna werk voor raadscommissies. Volgens 
laatstgenoemde heeft die ervaring voordelen: ‘Ik had een beeld 
van wat de wethouder deed en kende de organisatie een beetje. 
Twee van de drie andere wethouders kende ik goed. Je kent 
de mensen, weet aan wie je wat kunt vragen. Dat zijn allemaal 
dingen die je werk makkelijker maken. De overstap naar het 
wethouderschap kan anders erg groot zijn’.

In Zoetermeer lijken de lijntjes tussen wethouders en raads-
leden minder kort. Smit: ‘Ik ben erachter gekomen dat je als 
raadslid eigenlijk erg weinig weet van het leven van een wethou-
der. Je komt wethouders dan voornamelijk tegen in commissie- 
en raadsvergaderingen. Nu weet ik dat het grootste gedeelte van 
het werk van een wethouder zich elders afspeelt. Je praat heel 
veel met je ambtenaren en met het maatschappelijk veld. Daar 
heb je als raadslid eigenlijk geen idee van’.

Misschien dat het verschil komt doordat Zoetermeer een stuk 
groter is dan Culemborg. Om een idee te geven: Smit heeft als 
wethouder onder meer de wijk Seghwaert-Noordhove onder 
zijn hoede, met 27.000 inwoners al net zo groot als Culemborg. 
Dat verschil in schaalgrootte heeft gevolgen voor het werk van 
een wethouder, zegt Stegeman in het Gelderse stadje: ‘Je hebt 
een kleiner ambtenarenapparaat, dus je wordt eerder betrok-
ken bij de uitvoering. Je weet soms zelfs te veel van de uitvoe-
ring, omdat je die ziet als je door de stad loopt’. Hij maakt een 
vergelijking met het nabijgelegen Utrecht. ‘Als iemand hier in 
de gemeenteraad klaagt over een verkeersdrempel, dan weten 
alle twintig andere raadsleden: o ja, dat is daar. In een stad 
als Utrecht zal dat niet zo snel gebeuren’. Hoewel Zoetermeer 
bijna vijf keer zo groot is als Culemborg – Smit is de enige D66-
wethouder in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners 
– herkent Smit die nabijheid van de uitvoering: ‘Dat is het leuke 
van de lokale politiek. Je kunt heel snel schakelen, snel reage-
ren op dingen die gebeuren. Je neemt vandaag een beslissing en 
morgen zien inwoners het resultaat’.

 VANDAAG
DE BESLISSING
MORGEN
HET RESULTAAT

EEN DAG IN HET LEVEN VAN
TwEE wETHOUDERS

‘Wethouder p. smitweg’ staat te lezen op het straatnaambord. Het hangt alleen niet 
in een straat, maar in de werkkamer van pieter smit, D66-wethouder te Zoetermeer. 
Het bord is een afscheidscadeautje van zijn voormalige collega’s bij de politie Haaglanden, 
waar de D66’er bureauchef verkeer was totdat hij in 2006 aantrad als wethouder. 

DOOR JOCHEM LyBAART

 ‘ Burgers waarderen het 
 als je laat zien dat je hen   
 serieus neemt en ook 
 eerlijk bent over wat wel   
 en wat niet kan’

pIETER sMIT

WETHOUDER D66 ZOETERMEER

WILLEM-JAN sTEGEMAN

WETHOUDER D66 CULEMbORG
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worden niet meer zoals vroeger keurig over 
de verschillende politieke partijen verdeeld. 
Het is een nadeel dat de burgemeester daar-
mee afhankelijker is geworden van de raad. 
Anderzijds heeft hij nu de legitimatie van 
de raad, omdat hij niet meer van bovenaf is 
gezonden en niet gekozen is door de burgers. 
De huidige situatie kan nog heel lang duren’.

De Graaf erkent dat het dichten van de kloof 
tussen burger en politiek nog steeds geen 
gemakkelijke opgave is. ‘We zullen creatief 
moeten omgaan met het graven van kanalen 
tussen de burger en de politiek. We zullen de 
mensen meer bij het lokale bestuur dienen te 
betrekken en hun meer verantwoordelijkhe-
den moeten geven’. Al snel valt in dit verband 
het woord referendum. Volgens hem is dat 
maar een deel van de werkelijkheid, maar 
een correctief, decisief referendum kan een 
goed instrument zijn. ‘Burgers moeten het 
initiatief kunnen nemen om de gemeentelij-
ke besluitvorming terug te kunnen draaien’. 

DUALISME 
In tegenstelling tot wat velen denken komt 
de dualisering van het gemeentebestuur 
niet uit de koker van D66. De staatscom-
missie-Elzinga presenteerde in 2000 het 
rapport ‘Dualisme en Lokale Democratie’. 
Belangrijke punten waren onder andere de 
ontkoppeling van het wethouderschap en 
het raadslidmaatschap, en de versterking 
van de bevoegdheden van het gemeentebe-
stuur. Het dualisme is vervolgens ingevoerd 
door de PvdA-ministers Peper en De Vries. 
Eind vorig jaar presenteerde staatssecretaris 
Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties de nota ‘Staat van Dualise-
ring’ die een actuele stand van zaken geeft. 
De algemene conclusie is dat het dualisme, 

dat in 2002 bij de gemeenten is ingevoerd, 
geleidelijk is ingebed en aanvaard. De raad 
is zich volgens de staatssecretaris meer gaan 
toeleggen op zijn volksvertegenwoordigende 
rol, het stellen van algemene kaders waar-
binnen het college het beleid uitvoert en de 
controle daarop. Bijleveld vindt de dualise-
ring geslaagd, ook al heeft het een cultuur-
verandering gevergd.

VERSTERKTE ROL
De Graaf kan zich daar in grote lijnen in 
vinden. ‘Het proces is bij de grote gemeen-
ten makkelijker gegaan dan bij de kleine. De 
grote steden waren feitelijk al eerder gedua-
liseerd. Men moest er wel aan wennen, men 
was op zoek naar een balans. Aanvankelijk 
hadden we nog doorgeslagen toestanden, 
zoals de wethouder die niet aanwezig mocht 
zijn bij een raadsoverleg. Zo langzamerhand 
is het evenwicht gevonden. Dat de wethou-
der van buiten de raad komt betekent dat 
de kwalitatieve visvijver een stuk groter is 
geworden en dat hij zich onafhankelijker kan 
opstellen. Het nadeel daarvan kan zijn dat 
de lokale worteling ontbreekt’.
Opvallend is dat de staatssecretaris in haar 
nota voorstelt de rol van de burgemeester 
bij de formatie van een nieuw college van 
B en W te versterken. Zolang we nog te 
maken hebben met een benoemde burge-
meester zijn volgens D66 vraagtekens bij 
dit voorstel te zetten. Thom de Graaf denkt 
hier genuanceerd over. ‘Een versterkte rol 
is geen uitgemaakte zaak, het ligt verschil-
lend per gemeente. Als burgemeester van 
Nijmegen wil ik bij de collegevorming wel 
kunnen zeggen wat ik belangrijk vind. Als 
boegbeeld van de gemeentelijke samenleving 
moet de burgemeester zijn rol toch kunnen 
waarmaken’ 

an het woord is voormalig partij-
leider en minister Thom de Graaf, 
die sinds begin 2007 burgemeester 

is van Nijmegen. Bij binnenkomst wijst hij 
er fijntjes en niet zonder trots op dat ook 
Nijmegen een Trêveszaal heeft en wel in 
‘zijn eigen’ stadhuis. Op 11 augustus 1678 
sloten de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en Frankrijk in deze zaal 
een vredesverdrag. In het kielzog daar-
van volgden nog andere verdragen die bij 
elkaar de geschiedenis in zijn gegaan als 
de Vrede van Nijmegen. De vrede volgde 
op het ‘Rampjaar’ 1672, zoals dat in de 
Nederlandse historie te boek staat. 

Het is misschien nog te sterk uitgedrukt 
om 2009 te betitelen als een economisch 
rampjaar, maar uit de lucht gegrepen is 
deze kwalificatie niet. De Graaf acht de 
situatie ook voor de gemeenten zorge-
lijk. ‘Als gevolg van maatregelen die het 
kabinet eerder heeft genomen, zal de 
komende jaren de financiële armslag 
van de gemeenten afnemen. Het gaat 
om veel geld, terwijl we een forse agenda 
hebben met belangrijke onderwerpen 
als veiligheid, leefbaarheid, integratie 
en stedelijke vernieuwing. Daar komen 
nu dan de gevolgen van de economische 
crisis bovenop. Gemeenten zijn wat dat 
betreft de ‘frontsoldaten’. Of het nu een 
horecagelegenheid is die haar hoofd niet 
boven water kan houden, een fabriek die 

gedwongen is zijn poorten te sluiten, of 
een zzp’er (zelfstandige zonder perso-
neel) die geen opdrachten meer heeft, 
de gemeenten merken het direct. We 
zullen de economische dynamiek moeten 
stimuleren en dat is lastig genoeg. Het 
is nu zaak om investeringen naar voren 
te halen en soms zelf financiële risico’s 
te nemen, die tot dusver derden (zoals 
projectontwikkelaars) namen’.

THEMA’S
Op weg naar de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2010 is het volgens De Graaf 
belangrijk hoe D66 zich gaat opstellen 
in de campagnes en daarna tijdens de 
collegeonderhandelingen. ‘We hebben te 
maken met een opkomend populisme en 
de acute opdracht is om een fatsoenlijke 
lokale samenleving te houden’. Dat is 
volgens hem de essentie. Op gemeentelijk 
niveau zijn volgens De Graaf culturele 
voorzieningen, infrastructurele projecten 
van een bescheiden omvang, veiligheid 
met menselijke maat, waakzaamheid voor 
stigmatisering en een positieve integratie-
discussie typische D66-thema’s. Landelijk 
zou de partij volgens hem moeten ageren 
tegen de afnemende rijksbudgetten voor 
de gemeenten. 

GEMISTE KANS
Na deze inhoudelijke punten is het tijd 
voor de vorm. Conform verwachting 

komt eerst het gekozen burgemeester-
schap aan de orde, waaraan zijn naam 
nu eenmaal onlosmakelijk verbonden is. 
In maart 2005 trad hij als minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Konink-
rijksrelaties in het kabinet-Balkenende II 
af, nadat de Eerste Kamer het door hem 
verdedigde wetsvoorstel voor het uit de 
grondwet halen van de Kroonbenoeming 
van de burgemeester had getorpedeerd. 
Zijn aftreden hield overigens ook verband 
met het ontbreken van voldoende steun 
binnen de coalitie voor hervorming van 
het kiesstelsel. 
‘Het gekozen burgemeesterschap is op dit 
moment dood’, zegt De Graaf zonder om-
haal. ‘Het was in 2005 een gemiste kans 
en het is op korte termijn geen haalbare 
kaart meer. Dat mag je de PvdA wel aan-
rekenen, maar ook de SP en GroenLinks 
speelden in de Eerste Kamer een politiek 
spel. Het burgemeestersreferendum, 
zoals we dat in Utrecht en Eindhoven 
hebben gezien, was alleen bedoeld als een 
opmaat naar de uiteindelijke burgemees-
tersverkiezing’.

VERANDERDE POSITIE 
Wel is de positie van de gemeenteraad 
veranderd, omdat deze de burgemeester 
selecteert. In feite vloeit daar dan de 
benoeming door de Kroon uit voort. Deze 
wijziging dateert uit de tijd van Paars 
II. De Graaf: ‘De burgemeesterszetels 

‘De gemeenten beschikken komende jaren door maatregelen van het kabinet 
over minder financiële middelen. Dat is zorgelijk, zeker nu de gemeenten op alle 
fronten de gevolgen ondervinden van de economische crisis. De acute opdracht 
is om een fatsoenlijke lokale samenleving te houden’.  [ DOOR MAARTEN SCHIKKER ]

THOM DE GRAAF OVER lOkAlE MACHTSDElING

A

 ‘ De acute opdracht is 
 om een fatsoenlijke lokale 
 samenleving te houden’
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Sophie in ’t Veld  
Fractievoorzitter D66 in het Europees Parlement
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raam werkt al meer dan twintig jaar in het onderwijs-
management. Na jarenlang te hebben gewerkt in het 
beroepsonderwijs in Arnhem en Noord-Brabant, zette 

hij deze zomer de stap naar het TEC College in Amsterdam. 
‘Het grootste verschil tussen daar en hier, dat zijn de ouders’. 
Volgens Braam is het belangrijk als een school van doen heeft 
met ouders die een schoolcarrière stimuleren, die de school 
bezoeken en die de Nederlandse taal spreken. ‘Bij het TEC 
hebben we weinig ouders die een actieve rol aannemen. De 
kinderen blijven dan hangen in het niet hebben van een di-
ploma en het niet terecht komen op de arbeidsmarkt’. Daarom 
probeert zijn school de ouders erbij te betrekken. Dat gebeurt 
onder andere als leerlingen spijbelen. ‘Leerlingen en ouders 
worden gebeld en we zoeken hen op met een speciale spijbel-
bus. Mentoren bezoeken de ouders ook incidenteel in hun vrije 
tijd’. Het opzoeken van ouders werkt, want het schoolverzuim is 
drastisch omlaag gegaan. Naast deze vernieuwde aanpak van de 
omgang met ouders, wil Braam het competentiegericht onder-
wijs stimuleren. ‘Je wilt daarbij maximaal alle eigen talenten van 
leerlingen ontwikkelen en zoeken naar de beste begeleiding. 
Dat is een prima concept’. Toch erkent hij dat er in de af-
gelopen decennia hervormingen in het onderwijs waren die 
faliekant zijn mislukt. Vooral schoolleidingen hebben veel laten 
liggen. ‘Het management heeft docenten niet altijd goed genoeg 
gestimuleerd om te veranderen. Docenten voelden zich niet 
betrokken en hadden veelal het gevoel dat hervormingen zoals 
de basisvorming werden gedropt’.

Volgens Braam hebben ministers van onderwijs de hervormin-
gen goed uitgedacht. ‘Maar als je dan kijkt naar hoe de politiek 

in Den Haag praat over de staat van het onderwijs, dan is dat 
soms schandalig’, zegt hij. Zo is de directeur van het TEC 
College niet erg positief over de uitkomsten van de onderwijs-
commissie van PvdA’er Dijsselbloem. Zo zou de kwaliteit van 
het onderwijs behoorlijk onder de maat zijn. ‘Ik durf mijn 
handen ervoor in het vuur te steken dat de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs, van VMBO tot universiteit,behoort 
tot de besten ter wereld. De conclusies van Dijsselbloem zijn 
gebaseerd op oppervlakkige waarnemingen en verhalen van 
een aantal mensen. Ga nou eens wetenschappelijk onderzoek 
doen naar de kwaliteit van het onderwijs’. Natuurlijk erkent 
hij dat er problemen zijn in het onderwijs. ‘Maar we moeten 
onszelf niet in de put praten’. 

Binnen dat Nederlandse onderwijs hebben zwarte scholen een 
eigen problematiek. Zo werd het TEC College in 2007 gecon-
fronteerd met een steekpartij waarbij een leerling zijn mede-
leerling doodstak. En vorig jaar werd een oud-stagiair in Amster-
dam op straat doodgeschoten. ‘Dat grijpt docenten en leerlingen 
heel erg aan. De groep die hij lesgaf heeft er last van gehad’, 

Het Technisch College (TEC) in Amsterdam is een zogenaamde zwarte school waar 
vijf procent van de leerlingen van autochtone afkomst is. In de afgelopen jaren 
kreeg de school te maken met aangrijpende gebeurtenissen waarbij een leerling en 
ex-stagiair de dood vonden. Desondanks pakte de school de draad weer goed op. 
Mede daarom ziet de kersverse directeur Louis Braam (48) de toekomst zonnig in. 
‘We willen de opleidingen aantrekkelijker en leuker maken voor de leerlingen’.

DOOR CHRIS VAN DIJK & MARTIJN GOEDEGEBUURE 
FOTOGRAFIE PETER AKKERMANS

zwart versus wit

 ‘We willen graag 
 een sprankelende 
 school zijn’

TEC College, Amsterdam. Een zogenaamde zwarte school. Goois Lyceum, Bussum. Een half uur met de auto, maar in vergelijking met het TEC College is het een andere wereld.

 ‘ Het opzoeken van ouders  
 werkt, want het het 
 schoolverzuim is 
 drastisch omlaag gegaan’

B
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aldus Braam. Ondanks dit alles liet de school zich niet uit het 
veld slaan. De draad werd weer positief opgepakt. Zo werken 
er beveiligingsmensen en hebben leerlingen pasjes om binnen 
te komen. Braam gelooft niet in detectiepoorten bij de ingang. 
‘Het heeft geen zin, want het kan namelijk overal gebeuren’. 

Eén van de problemen die samenhangt met de twee tragische 
gebeurtenissen is een afname van het aantal leerlingen. Om 
het tij te keren wil de school midden in de samenleving staan. 
‘We werken samen met de gemeente, bedrijven en stichtin-
gen. Iedereen wil helpen om de begeleiding van de leerlingen 
te intensiveren’. Daarnaast kampt het TEC College met een 
slecht beeld dat mensen hebben van techniek. Dat moet anders. 
Braam: ‘De boodschap moet overkomen bij de ouders en de 
kinderen dat in techniek een goede boterham te verdienen valt’. 
Ten slotte is het een feit dat 95 procent van de leerlingen op 

het TEC College van allochtone afkomst is. Dat aantal kan nog 
veranderen. ‘We hebben een audiovisuele beroepsopleiding en 
daar komen veel autochtone leerlingen op af. De aantrekkelijk-
heid van de opleiding bepaalt dus uiteindelijk wie er naar school 
komen. Wij willen de opleidingen attractiever maken’.

Dit doel wil Braam bereiken door meer samenwerking met be-
drijven. ‘We werken al samen met woningbouwvereniging 
De Key. Onze leerlingen hebben twee woningen afgeleverd. En 
De Key speelt financieel bijna quitte. Het is een win-winsituatie’, 
vertelt Braam. Hiernaast erkent hij dat de overheid nodig is om 
de link te leggen met de mensen in de buurt en om gezamen-
lijke activiteiten te ontplooien. Het TEC College wil zogenaamde 
‘partnerships’ opbouwen. ‘We willen een sprankelende techni-
sche school worden en met bedrijven veel goede projecten 
opzetten, zodat jongens en meisjes kiezen voor de techniek’.

lechts dertig kilometer ten zuidoosten van Amsterdam, 
in Bussum, staat het Goois Lyceum. Een half uur met 
de auto, maar in vergelijking met het TEC College in de 

hoofdstad, is het een andere wereld. Henk Lenselink (57) is 
er rector. Hij is al 38 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 
de laatste 15 jaar in de schoolleiding.

‘We hebben geen grote problemen. Geen steekpartijen, geen 
structureel verzuim van leerlingen. In 2009 is elke gymnasiast 
geslaagd; een score van 100 procent. Van de mensen op het athe-
neum slaagde 98 procent en van de havisten, kon 97 procent met 
een diploma de school verlaten. Volgens de kwaliteitsinspectie 
van 2009 zitten we hiermee iets boven het landelijk gemiddelde’.

Het Goois Lyceum telt 1015 leerlingen. Lenselink noemt dit ‘be-
trekkelijk kleinschalig’. Over de klasgrootte zegt hij: ‘De afwisse-
ling is groot door het grote aanbod, maar gemiddeld ongeveer 26 
leerlingen’.

De leerlingen en hun prestaties zijn dan ook niet het probleem. 
Lenselink: ‘De betrokkenheid van ouders op de schoolprestaties 
zijn hier in het Gooi heel groot. Vooral als het gaat om de uitein-
delijke keuze voor havo, atheneum of gymnasium. In een aantal 
gevallen is de ambitie zo hoog dat de realiteit rond de mogelijk-
heden van zoon/dochter zelfs uit het oog wordt verloren. Maar 
deze betrokkenheid bij de schoolprestaties ondersteunt ons 
uiteraard geweldig’. 

‘Den Haag’, lijkt eerder een veroorzaker van gedoe en afnemen-
de prestaties dan de schoolgaande jeugd. ‘Na de grote nadruk 
bij de start van de toenmalige nieuwe tweede fase (jaren negen-
tig) op de zelfstandigheid en het zelfstandig studeren, namen 
de prestaties af en was er landelijk en bij ons sprake van teveel 
vrijblijvendheid. Op de havo betekende dat ook toename van 
absenteïsme. De laatste jaren hebben we daarom ingezet op 
een striktere controle, en vooral ook op het meer sturen van de 
schoolprestaties. Waar nodig begeleiding en ook extra trainin-
gen’, aldus de rector.
Ook zijn de administratieve werkzaamheden van Lenselink 
toegenomen: ‘Door allerlei voorschriften en acties van de 
overheid is de papierwinkel wel flink toegenomen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het vele werk aan de boekenlijsten om de 
‘gratis schoolboeken’ te kunnen realiseren. Wat uit ‘Den Haag’ 
komt is vaak onpraktisch’. Maar ook: ‘De discussies over het 

‘nieuwe leren’ waren toch wel boeiend en brachten een groei-
end inzicht in de mogelijkheden en de grenzen van de didactiek. 
Voor mij ging het bij de commissie Dijsselbloem vooral over de 
ondoordachte en deels op partijpolitieke grondslag vanuit Den 
Haag doorgezette keuzes rond zaken als de basisvorming en de 
tweede fase. Dit is wat ik aanduid als ‘onpraktisch’, er is veel te 
weinig geluisterd naar het onderwijsveld zelf. Dit heeft mijns 
inziens zeker tot gevolg gehad dat het onderwijsniveau is ge-
daald, zoals diverse onderzoeken ook uitwijzen waar het gaat om 
het taalniveau, rekenniveau en algemene ontwikkelingsniveau. 
Daarom zijn we ook blij met het extra geld dat hiervoor beschik-
baar is gesteld’.

De ouders van de leerlingen blijken actief in het Gooi. De ouder-
raad is zeer nauw betrokken bij de school: maandelijks hebben 
ze contact met Lenselink, ze organiseren een paar thema-
avonden en een flink deel van de open dagen. Daarnaast kent 
het lyceum resonansgroepen om bijvoorbeeld een nieuw vak als 
‘onderzoek en ontwerpen’ (technasium) van opbouwende kri-
tiek te voorzien 

TEC College Amsterdam. ‘Wij willen de opleidingen attractiever maken’. Goois Lyceum Bussum. In 2009 is elke gymnasiast geslaagd; een score van 100 procent.

 ‘ Door allerlei voorschriften
 en acties van de overheid   
 is de papierwinkel 
 wel flink toegenomen’

 ‘ We werken samen met  
 de gemeente, bedrijven 
 en stichtingen. 
 Iedereen wil helpen om 
 de begeleiding van de 
 leerlingen te intensiveren’ S
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Het belang van onderwijs in dit politieke najaar is 
volgens Alexander Pechtold enorm: ‘Onderwijs is 
een prachtig onderwerp, maar we kunnen niet 
blijven teren op iets wat we ooit bedacht hebben. 
We moeten lef tonen’.

Waarom onderwijs een D66-onderwerp ten voeten 
uit is? ‘Onderwijs heeft alles te maken met de ont-
plooiing van het individu, het individu dat zich 
door goed onderwijs als een weerbare burger kan 
opstellen’. Pechtold ziet hier een belangrijke taak 
voor de overheid. ‘De overheid is medeverantwoor-
delijk voor het faciliteren van goed onderwijs, 
maar is daar uiteindelijk ook bij gebaat. Een zich 
ontplooiende maatschappij is een maatschappij 
die hechter, sterker en economisch weerbaarder 
is’. Volgens Pechtold draagt iemand die geen goed 
onderwijs krijgt, de achterstanden die daardoor 
ontstaan tot het eind van zijn leven met zich mee. 
‘Neem iemand met een taalachterstand die zich 
beperkter kan uitdrukken. Dat snijdt tal van 
kansen af’.

Een onderwerp waarvan het belang dus nauwe-
lijks kan worden overschat. Maar hoe zit het dan 
met de aandacht voor onderwijs in de politiek, er 
is toch geen partij die tegen onderwijs is? 
Pechtold: ‘Precies, maar dat maakt het juist zo 
moeilijk!’ Hij is blij dat Thom de Graaf destijds 
‘een heel heldere keuze’ heeft gemaakt door het 
thema onderwijs tot speerpunt van D66 te maken. 
‘De aandacht voor onderwijs en de ideeën over en 
voorstellen voor goed onderwijs moeten we voort-
durend voeden. We kunnen niet blijven teren op 
iets wat we ooit bedacht hebben. We moeten lef 
tonen, durven vernieuwen, dingen bespreekbaar 
maken: voldoet ons stelsel van studiefinanciering 
nog? En laten we de angst om te lenen voor je 
studie en eigen ontwikkeling niet langer aanwak-
keren, maar die lening zien als een prachtige 
investering in jezelf. Ook moet stapelen eenvou-
diger worden. Een VMBO-leerling moet de kans 
krijgen om door te groeien naar de HAVO. Te vaak 
blijkt die barrière nu te groot’. Zo valt er volgens 

We moeten durven vernieuwen!

DOOR PIM VAN MIERLO

Pechtold veel te verbeteren: ‘In ons systeem valt 
voor veel jongeren de slagboom als ze 12 jaar zijn. 
Het vertoont weinig souplesse voor laatbloeiers. 
Onder hen zijn bovenmatig veel kinderen van 
migranten. Dat is een gemiste kans. Voor die 
jongeren in de eerste plaats, maar evengoed voor 
de maatschappij die ongebruikt talent laat lopen, 
en juist baat heeft bij culturele diversiteit in al 
haar geledingen’.

Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst be-
nadrukt Pechtold tevens het belang van samen-

werking tussen de regio’s en Den Haag. Hij hecht 
veel waarde aan praktijkvoorbeelden. ‘In Den Haag 
kunnen we het lawaai maken, maar de input moet 
uit het land komen. Samen gaan we er tegenaan’. 

En zo blikt Pechtold alvast vooruit naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. 
De winst bij de Europese Verkiezingen smaakt 
naar meer. Hij is er naar eigen zeggen ‘klaar voor’. 
Geldt dat ook voor het nieuwe politieke jaar? 
Het lachje rond zijn mond verraadt het antwoord. 
‘Het jachtseizoen is wat mij betreft geopend’  

 ‘ Het jachtseizoen
 is wat mij betreft
 geopend’

Alexander Pechtold
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e is er ‘ingerold’ zegt ze. ‘Na het VWO 
dacht ik, ik doe de knip- en plakschool wel’. 
Inmiddels werkt Alma Meijer-Roos 

(32 jaar) alweer tien jaar in het basisonderwijs en 
is ze weg van haar baan. ‘Werken met kinderen is 
ontzettend leuk, je bouwt een band met ze op, je 
geeft ze iets mee voor het leven. Waar het mij om 
te doen is, zijn hun stralende ogen’. 
Ze geeft op De Werf in Zaandijk les aan groep 
4, waar dit jaar 31 kinderen in zitten. De Werf 
telt 260 leerlingen en is een ‘100 procent witte 
school’. Het is een zogenaamde ‘bijzonder neutrale 
school’, die onderwijs geeft in persoonlijkheids-
vorming. Kinderen krijgen er de vrijheid om een 
eigen leerpatroon te volgen. Het systeem kenmerkt 
zich door veel interactie en optredens. Hoewel ze 
tijdens het solliciteren naar allerlei scholen keek, 
koos ze bewust voor deze. ‘Omdat de visie bij mijn 
persoonlijkheid past’. 

Ze staat voor 16 uur op de loonlijst. Daarvan zijn 
er 3 uur en 3 kwartier ‘lesgebonden’.Aan lesvoor-
bereiding en nakijk- en commissiewerk besteedt 
ze ongeveer 4 uur. De overige 8 uur werkt ze gefa-
ciliteerd door de Algemene onderwijsbond (Aob), 
die de school vervangingsgelden betaalt. Al met al 
staat ze dus maar een halve dag per week voor de 
klas. ‘Mijn prioriteit ligt thuis’, zegt ze stellig. Alma 

is getrouwd en heeft een zoontje van 2,5. ‘Dat is 
prettig aan het onderwijs, er zijn veel parttimermo-
gelijkheden. Van het dertigkoppige docententeam 
is welgeteld één fulltimer en ja, dat is een man. 
Naast die andere man en fulltimer: de directeur.
Dat het zo’n vrouwelijke werkomgeving is, heeft 
zijn nadelen. Zo wordt er inefficiënt vergaderd 
volgens Alma. ‘Dat komt door al die vrouwen, die 
nemen geen besluiten. Ik ben zelf heel doelge-
richt, maar in het onderwijs is oeverloos vergade-
ren heel normaal. Dat irriteert mij mateloos. Die 
vrouwencultuur moet worden doorbroken! We 
willen graag meer mannen op school. Er is nu te 
veel emotie, het is niet zakelijk, dit bemoeilijkt 
de besluitvorming. We hebben een imagopro-
bleem, de status moet terug. Meer mannen zou de 
kwaliteit ten goede komen, zij hebben een andere 
insteek. Bovendien kunnen jongens zich afmeten 
aan mannen. Ook met het oog op de toekomst: 
misschien overwegen ze later dan zelf sneller ook 
het vak in te gaan’.

Ander minpunt: ‘het papierwerk’. Alma verzucht: 
‘het is belangrijk dat het gebeurt, maar tijdrovend. 
De digitalisering doet maar langzaam zijn intrede. 
Hierdoor wordt veel werk inefficiënt verricht. 
Daarnaast is er gewoon steeds meer administratie: 
ouders willen bijvoorbeeld van ieder gesprek een 

‘ We willen meer 
 mannen op school!’

De meeste Nederlandse ouders zijn tevreden over de basisschool van hun 
kind. Niet in de laatste plaats doordat 85 procent van de kinderen zich thuis 
voelt op school, zoals blijkt uit het Nationale Scholenonderzoek dat het af-
gelopen schooljaar voor het eerst is gehouden. Ze zijn tevreden over de leer-
krachten. Die beschikken over voldoende kennis, hebben een goede invloed 
op de sfeer in de klas en een goede band met de kinderen. Wie zijn die leer-
krachten? Wat beweegt ze? Wat is er leuk aan werken in het basisonderwijs? 
Twee jonge docenten vertellen over hun vak en de knelpunten. Een pleidooi 
voor meer middelen, minder administratie en… meer mannen.

DOOR ANGÉLIQUE VAN DRUNEN

 ‘ Er mag wel meer 
 benadrukt worden 
 dat wij de toekomst 
 van Nederland 
 opleiden’

Sietske van Haasteren-
van Westerop
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 ‘ In het voortgezet onderwijs 
 zijn de doelen duidelijk, het gaat  
 om kennisoverdracht, in het 
 basisonderwijs is dat anders’

hand van de nieuwe voorzitter. Daarnaast studeert 
ze Onderwijswetenschappen en is ze binnen de 
vakbond geselecteerd voor een opleiding voor be-
stuursfuncties. Ze sluit politieke ambities niet uit. 
Het basisonderwijs heeft zijn belangenbehartiger 
dus nog niet verloren.

et verhaal van Sietske van Haasteren-
van Westerop (33 jaar) lijkt in veel op-
zichten op dat van Alma. Ook zij koos niet 

bewust voor het onderwijs. ‘Ik kom uit een onder-
wijzersgezin, het goede voorbeeld was er. Maar 
daarmee was het voor mij nog niet vanzelfspre-
kend. Ik wist na de Havo niet wat ik wilde en koos 
uiteindelijk toch voor de Pabo. Daar loop je meteen 
in het eerste jaar stage en toen was ik verkocht’.

Nu is ze net als Alma alweer tien jaar lerares. Aan 
de Rietkraag in Nieuwkoop. De school maakt deel 
uit van de Veenplas, een onderwijsorganisatie in het 
Groene Hart waaronder tien basisscholen vallen. 

Ze komt uit de regio en ze liep onder andere stage 
op haar eigen basisschool van vroeger. De Riet-
kraag telt 420 leerlingen en is minstens zo wit als 
De Werf. Het is een katholieke basisschool, ‘maar 
het geloof staat niet op een, zegt Sietske, het gaat 
er vooral om respectvol met elkaar omgaan, om 
solidariteit. Je hoort wel steeds vaker van ouders 
dat ze meer van het katholieke karakter willen 
terugzien in het onderwijs, blijkbaar is daar be-
hoefte aan’. Sinds de geboorte van haar twee doch-
tertjes van 3 jaar en 8 maanden werkt ze 20 uur, 
een ‘halve baan’. 

Ze geeft les aan groep 8 en die vindt ze ook het 
leukst. ‘Het is een druk en bijzonder jaar, de be-
leving is intensief en er is veel contact met ouders’. 
Ook leuk zijn de adviezen, het kamp en de musical 
die bij het laatste jaar van de basisschool horen. 
En het allerleukst? ‘Binnen het team je eigen baas 
zijn, je eigen invulling kunnen geven. In teamver-
band werken maar toch je eigen ding kunnen doen. 
En de individuele aandacht voor kinderen, het 
kind volgen, resultaat zien, je steentje bijdragen 
aan diens ontwikkeling. Dat is zo mooi! Helaas is 
er te weinig tijd voor’. Opvallend genoeg noemt ze 
ook de vernieuwingen in het onderwijs als plus-
punt. Ze lacht: ‘ja, oudere collega’s bieden wel 

eens weerstand, maar ik vind die nieuwe smart-
boards bijvoorbeeld heel handig!’

Minder enthousiast is ze over het vergaderen. 
‘De overleggen zijn inefficiënt’. Volgens haar komt 
het omdat leerkrachten er niet in worden getraind. 
Sietske heeft er vier per maand: ze heten teamver-
gadering, bouwvergadering, huishoudelijke verga-
dering en werkvergadering. En ze komen bovenop 
de lesuren en de uren die ze besteedt aan voorbe-
reiding, ouderoverleggen en administratie. Zij 
vindt de werklast meevallen, maar weet dat veel 
leerkrachten het zwaar vinden. Die administratie, 
daar is er inderdaad steeds meer van. ‘Al dat 
administreren zit in het Nederlandse onderwijs-
systeem ingebakken, het moet van OCW. Er moet 
minder papierwerk komen, ook al is de intentie 
erachter goed’.

Het grootste probleem volgens haar is dat de finan-
ciële middelen in het onderwijs ontoereikend zijn. 
‘Er is zoveel meer dat je zou willen doen. Bijvoor-
beeld beter schoonmaken, meer materiaal voor de 
kinderen. En extra ondersteuning in de groepen, 
want de klassen zijn flink’. Dit jaar heeft ze 28 
kinderen, maar de groepen kunnen oplopen tot 
32. ‘Er is echt te weinig geld in het basisonderwijs 
en dan heb ik het niet over het salaris’.

En ja, de kwaliteit van de Pabo laat te wensen over. 
Ze ziet het aan sommige stagiaires’. Ze zijn peda-
gogisch goed, maar hun eigen vaardigheid laat nog 
wat te wensen over. Voor de mentoren betekent dit 
veel extra werk. De Pabo zou hier meer aandacht
aan kunnen besteden door studenten meer te 
toetsen op die vaardigheid gedurende de gehele 
opleiding’.

Over de kwaliteit van het onderwijs zelf is ze niet 
ontevreden. ‘Maar je moet er wel kritisch naar 
blijven kijken. Wij zijn zelf heel erg bezig met ons 
taal- en spellingonderwijs, we zitten in een taal-
zwak gebied. Er wordt hard gewerkt aan tegenval-
lende resultaten. Wij kijken altijd kritisch naar 
onze Cito- en eind-Cito uitslagen en proberen 
erachter te komen waar de problemen liggen en 
hoe we die op kunnen lossen’.

Al met al is ze vooral heel enthousiast over haar 
werk: ‘het is een supermooi vak’. Toch ziet ze zich-
zelf niet over tien jaar nog voor de klas staan. Ze 
zou het leuk vinden om meer te doen met indivi-
duele begeleiding van kinderen, of beleidsmatig 
aan de slag te gaan. Maar daarvoor moet ze terug 
naar de collegebanken en dat komt nu nog niet 
uit. Wat ze Den Haag mee zou willen geven? ‘Ons 
vak heeft een soft imago, zie daar maar eens vanaf 
te komen. Er mag wel meer benadrukt worden dat 
wij de toekomst van Nederland opleiden. En… er 
zouden meer mannen het vak in moeten’ 

verslag, ga er maar aan staan. En er moeten con-
tinu plannen worden geschreven, er worden geen 
keuzes gemaakt’.
Of de werkdruk net zo hoog is als in het voortgezet 
onderwijs? ‘Het is meten met ongelijke eenheden. 
In het voortgezet onderwijs zijn de doelen duide-
lijk, het gaat om kennisoverdracht, in het basis-
onderwijs is dat anders’. Maar ook daar moeten 
kinderen toch iets concreets hebben geleerd als 
ze van school af gaan? Rekenen, schrijven? ‘Ja, ja’, 
reageert Alma, ‘er zijn harde doelen, de kerndoe-
len van OCW, die staan in het beleidsplan van de 
school. Maar hoe controleer je of die worden ge-
haald? Met de Cito-toets? Wat meet die precies?’ 

De band die je als docent met de kinderen op-
bouwt vindt ze belangrijker. ‘Als iemand je jaren 
later nog steeds de allerliefste juf noemt, doet je 

dat goed. Mijn prioriteit ligt bij een veilige haven, 
dat is de basis om lesstof tot je te nemen, leren 
staat niet los van de groepsdynamiek. De juf of 
meester moet het beste uit het kind halen. Het is 
een wisselwerking. Helaas heb je te weinig tijd en 
is er te weinig budget voor meer leerkrachten. En 
dan komt er ook nog eens een lerarentekort aan, 
als in 2012 de babyboomers met pensioen gaan. 
Er zijn momenteel maar 30 procent nieuwe aan-
meldingen op de Pabo’s’, terwijl binnen 5 jaar een 
kwart van de leerkrachten vertrekt’. 
Volgens Alma heeft de overheid hier geen lange-
termijnbeleid voor. Ze staat achter het D66-stand-
punt om nu alvast boventallig jonge krachten aan 
te nemen om te compenseren voor het aankomen-
de tekort. ‘Maar dit druist in tegen de wensen van 
schoolbesturen. Door de lumpsumregeling zijn ze 
heel autonoom. Ze bekijken de zaken op microni-
veau en hebben geen belang bij het nadenken over 
dit soort lange termijnvraagstukken’. 

Alma kan de knelpunten moeiteloos verwoorden. 
Ze heeft er dan ook ervaring mee, als ad interim 
voorzitter van de Groene Golf, een actiegroep die 
opkomt voor de positie van jong onderwijsperso-
neel en ‘het onderwijs een krachtig positief kritisch 
gezicht [wil] geven’. De Groene Golf is zogenoemd 
‘powered by’ de Aob: ze krijgt budget van de bond 
maar is vrij in haar standpunten. Ze telt ongeveer 
100 sympathisanten die het manifest steunen 
waarin de belangrijkste knelpunten zijn samenvat. 
Alma somt ze op. ‘Één, jonge leerkrachten moeten 
meer kansen krijgen. Ze worden nu als gatenstop-
pers gebruikt: ze krijgen de moeilijkste klassen in 
ruil voor valse beloften. Twee, begeleid en beloon 
leraren in opleiding beter. En drie, het gymdiplo-
ma moet terug op de Pabo. Nu staan de oudere do-
centen voor de gymgroep of moeten starters naast 
hun baan ook nog een anderhalf jaar durende 
studie volgen’.
 
Met dit laatste punt is hij er weer, de kritiek op de 
Pabo. ‘Ja, docenten die van de Pabo afkomen 
kunnen niet meer rekenen of schrijven. De Pabo 
zou naar een hoger niveau moeten worden getild. 
Maar dan riskeer je dat veel mensen er niet meer 
voor kiezen, juist de mbo’ers met hart voor de zaak 
verlies je dan’. En het onderwijs zelf? ‘Kwaliteit is 
lastig te definiëren. Het gaat om het totaalplaatje. 
Ik vind dat ik kwaliteit heb geleverd als het kind 
zich maximaal heeft ontwikkeld en de ouders 
tevreden zijn. Dat betekent dat de communicatie 
met de ouders goed is. Lastige ouders? Dat ligt 
eraan hoe je ermee omgaat. Ouders willen veel 
weten. Ze roepen je wel eens ter verantwoording 
maar daar kom je dan samen wel uit’.

Hoewel ze zich met plezier inzet voor de Groene 
Golf, kost het haar teveel tijd en houdt ze er met 
pijn in haar hart mee op. Maar ze blijft de rechter-

Alma Meijer-Roos

‘Er is echt te weinig geld in 
 het basisonderwijs en dan 
 heb ik het niet over het salaris’

Sietske van Haasteren-van Westerop
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et ICLON (Interfacultair Centrum 
voor Lerarenopleiding, Onderwijs-
ontwikkeling en Nascholing), on-

derdeel van de Universiteit Leiden, verzorgt 
naast de eenjarige lerarenopleiding voor 
het voortgezet onderwijs en hoger onder-
wijs ook voor verdere professionalisering 
van bestaande docenten in het onderwijs. 
Evelien Stoutjesdijk en Erik van Nieu-
wenhoven zijn twee lerarenopleiders voor 

het voortgezet onderwijs. Stoutjesdijk: 
‘Naast het opleiden van leraren geef ik les 
in de pedagogiek. Ik leer de docent in 
opleiding (dio) hoe om te gaan met 
pubers. Onze lerarenopleiding is namelijk 
zo ingericht dat de dio’s tegelijk lesgeven 
als de opleiding tot docent volgen aan het 
ICLON. Het toetsen van de theorie aan 
de praktijk in optima forma’. Van Nieu-
wenhoven is al vele jaren vakdidacticus 

Duits ‘Mijn taak is om de studenten op te 
leiden tot docent Duits in het voortgezet 
onderwijs. Daarnaast werk ik aan nascho-
ling van docenten. Dit zijn docenten die 
al vele jaren lesgeven, maar graag bijge-
spijkerd willen worden met de laatste ont-
wikkelingen in het onderwijs’. 

Niet elke student stroomt het onderwijs 
in, of blijft lang het vak van docent 
uitoefenen. Uit onderzoek van het 
Ministerie van OCW (2008) blijkt dat in 
de afgelopen jaren gemiddeld jaarlijks 
10-15% van de docenten in het voortge-
zet onderwijs uitstroomt, en gemiddeld 
10-20% van de afgestudeerden aan een 
lerarenopleiding nooit in het onderwijs is 
gaan werken. Stoutjesdijk: ‘De exacte 
redenen voor deze relatief hoge percenta-

ges weet ik niet. Wel speelt denk ik mee 
dat het beroep van docent weinig wordt 
gewaardeerd door zowel de politiek als de 
maatschappij. Docenten in het voortgezet 
onderwijs en afgestudeerden aan een 
lerarenopleiding hebben zoveel alternatie-
ven die meer worden gewaardeerd, niet 
alleen financieel maar ook maatschappe-
lijk, dat zij daar eerder voor kiezen’. Maar 
het gaat niet alleen om meer maatschap-
pelijke waardering. Stoutjesdijk vervolgt: 
‘Docent zijn is geen gemakkelijk beroep. 
Studenten verkijken zich hier nog wel 
eens op. Lesgeven is namelijk geen dag 
hetzelfde. Hier trainen wij ook de dio’s 
op, waarbij zelfreflectie van de student 
centraal staat om zo lerenderwijs om te 
kunnen gaan met de dagelijkse groepsdy-
namiek in de klas’. 

De uitstroom leidt bij een aantal richtin-
gen tot tekorten. Van Nieuwenhoven:
‘Het aantal studenten dat de opleiding 
tot docent Duits volgen daalt al jaren. 
Daarnaast neemt de vergrijzing binnen 
het lerarenbestand vanaf 2010 versneld 
toe. Dit betekent dat het vak Duits steeds 
minder op scholen kan worden gegeven, 
waardoor de vraag ernaar automatisch 
afneemt. Uiteindelijk denk ik dat de wal 
het schip gaat keren. Duitsland is nog 
steeds onze grootste handelspartner. Uit 
onze contacten met het bedrijfsleven 
blijkt ook dat zij nog steeds werknemers 
zoeken die dit soort vreemde talen 
spreken’. 

Van Nieuwenhoven zelf staat nog regel-
matig voor de klas, om voeling te houden 
met de dagelijkse onderwijspraktijk. Van 
Nieuwenhoven: ‘Ik ben al 26 jaar werk-
zaam in het onderwijs, maar ik leer nog 
elke dag’. Om de kwaliteit van het beroep 
van leraar te waarborgen, is door het 
Ministerie van OCW in 2005, als onder-

deel van de Wet op de beroepen in het 
onderwijs (Wet BIO), de ‘Bekwaam-
heidseisen onderwijspersoneel’ vastge-
legd. De landelijke beroepsgroep van 
leraren (Stichting Landelijke Beroeps-
groep) houdt toezicht op de handhaving 
van deze bekwaamheidseisen en daarmee 
op de kwaliteit van het beroep van leraar. 
Stoutjesdijk: ‘Voor elke leraar in het voort-
gezet onderwijs wordt een bekwaamheids-
dossier opgesteld. De inhoud van dit 
dossier is niet wettelijk vastgelegd, maar 
een curriculum vitae vormt vaak een 
belangrijk onderdeel hierin. 

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de 
benodigde vakinhoudelijke kennis, maar 
ook naar sociale en didactische vaardighe-
den van docenten’. Van Nieuwenhoven:

‘Voordat de bekwaamheidseisen in 2005 
werden vastgesteld was veel onduidelijk-
heid over de kwaliteitseisen voor het 
beroep van docent. Ook voor mij als 
lerarenopleider was dit lastig werken. 
Nu is dat dus veel duidelijker voor zowel 
studenten als opleiders’. Stoutjesdijk: 
‘Het is nu allemaal goed opgeschreven 
hoe wij als opleiders bijvoorbeeld de dio’s 
moeten beoordelen, en aan welke 
competenties zij als docent moeten 
voldoen. Daarvóór was het allemaal 
intuïtiever’. 

De lerarenopleiders hebben zelf ook een 
beroepsgroep. Stoutjesdijk: ‘De VELON, 
Vereniging Lerarenopleiders Nederland, 
richt zich op het behartigen van de 
belangen voor de kwaliteit van lerarenop-
leiders aan lerarenopleidingen in het 
voortgezet onderwijs. Daarbij houdt de 
VELON ook toezicht op de uniformiteit in 
de lerarenopleiding. Dat bijvoorbeeld de 
opleiding in Utrecht niet iets compleet 
anders doet dan wij hier in Leiden’. Van 

Nieuwenhoven: ‘De lerarenopleiders zijn 
zelf ook betrokken bij het opstellen van de 
kwaliteitseisen aan de opleiding’. Naast 
toezicht vanuit de eigen beroepsgroep, 
wordt de lerarenopleiding ook nog door 
de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accredi-
tatieorganisatie) geaccrediteerd. Stoutjes-
dijk: ‘In 2008 zijn wij nog geaccrediteerd. 
Daarbij wordt je vergeleken met de 
andere lerarenopleidingen in Nederland. 
ICLON kwam daarbij als één van de beste 
uit de bus’. 

Naast kwaliteitscontrole en –handhaving 
door de eigen beroepsgroep en extern 
door de NVAO, zijn er ook veel contacten 
met de scholen waar de dio’s werkzaam 
zijn. Stoutjesdijk: ‘Als lerarenopleiders is 
het belangrijk om nauw contact te 
onderhouden met deze scholen. Dit doen 
wij via onze Begeleider op School (BOS). 
Deze BOS begeleidt nieuwe docenten en 
studenten bij hun professionalisering op 
school. Zo krijgen wij als opleiders directe 
voeding vanuit de praktijk, en kunnen wij 
meer maatwerk leveren aan onze 
studenten. Als opleider moet je dus niet 
alleen de studenten opleiden, maar wordt 
jezelf ook weer opgeleid. Dit maakt ons 
beroep zo leuk en interessant’. 

Er is ook veel intensieve begeleiding 
tussen de studenten en opleiders. Van 
Nieuwenhoven: ‘Elke opleider begeleidt 
ongeveer tien studenten intensief 
gedurende het gehele studiejaar. Hier-
door kan je als begeleider veel individuele 
aandacht schenken aan de studenten, 
wat uiteindelijk de kwaliteit van de 
afgestudeerde ten goede komt’. Al vele 
jaren wordt er over de kwaliteit van het 
onderwijs gediscussieerd. Van Nieuwen-
hoven: ‘Onderwijs lijkt soms net voetbal. 
Iedereen heeft er een mening over. Maar 
lesgeven is een beroep. Het is niet een 
kunstje dat iedereen kan leren’. Stoutjes-
dijk: ‘Als opleider reiken wij de middelen, 
de theorie, aan met een stuk begeleiding. 
Maar het ligt uiteindelijk bij de student 
zelf om deze theorie aan de praktijkerva-
ring te koppelen. Dit maakt onze studen-
ten uiteindelijk tot goede professionele 
docenten in het voortgezet onderwijs’ 

Het beroep van docent staat weer volop in de belangstelling. Door de recessie besluiten 
meer mensen om vanuit het bedrijfsleven en ambtenarij het onderwijs in te stappen. 
Gemotiveerd om hun praktijkkennis over te brengen op leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Maar ook afgestudeerde studenten van uiteenlopende universitaire opleidin-
gen besluiten alsnog om vakdocent te worden. Hoe is het om deze twee verschillende 
groepen docenten in opleiding te begeleiden? En op welke wijze wordt de kwaliteit van 
het beroep docent gewaarborgd? Aan Evelien Stoutjesdijk en Erik van Nieuwenhoven, 
lerarenopleiders aan het ICLON, werden deze vragen voorgelegd. 

‘ Dit maakt onze studenten uiteindelijk  
 tot goede professionele docenten in  
 het voortgezet onderwijs’

DOOR MARCO RENSMA

DE KWALITEIT VAN TOEKOMSTIGE DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

LESGEVEN IS NIET EEN KUNSTJE DAT  IEDEREEN KAN LEREN
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n 1999 besloten de Europese ministers dat de 
bachelor-masterstructuur in alle opleidingen 
van het hoger onderwijs doorgevoerd zou wor-

den. Met deze invoering werd beoogd opleidingen 
nationaal en internationaal beter met elkaar te 
kunnen vergelijken en het hoger onderwijs opener 
en flexibeler te maken. De bama-structuur houdt 
in dat universitaire opleidingen bestaan uit een 
driejarige bacheloropleiding en een één of tweeja-
rige masteropleiding. Een opleiding in het hoger 
beroepsonderwijs duurt vier jaar en wordt afge-
sloten met een bachelor. Nederland heeft als één 
van de eerste landen in Europa de bama-structuur 
ingevoerd. Dit gebeurde in 2002. Verschillende 
andere Europese landen hebben dit nog steeds 
niet gedaan. Sander van den Eijnden, algemeen 
directeur van Nuffic (Nederlandse organisatie voor 
internationale samenwerking in het hoger onder-
wijs): ‘In landen als Frankrijk, Italië en Duitsland 
is veel weerstand tegen de invoering van de bama-
structuur. Het zijn landen die graag vasthouden 
aan hun onderwijstradities en moeite hebben met 

de globalisering die ook in het onderwijs plaats 
vindt’. Wereldwijd studeren drie miljoen studen-
ten voor korte of langere tijd in het buitenland. De 
(gedeeltelijke) invoering van de bama-structuur 
in de verschillende Europese landen, heeft er 
voor gezorgd dat meer studenten van buiten de 
EU naar Europa komen. Van den Eijnden: ‘Door 
de snelle invoering van de bama-structuur in 
Nederland behoren wij inmiddels tot de Europese 
top qua aantallen buitenlandse studenten. Ook 
het grote aantal Engelstalige masteropleidingen, 
het internationale imago van een open, tolerante, 
internationale samenleving, en een onderwijscul-
tuur van probleemgericht studeren maakt ons land 
nog eens extra aantrekkelijk voor veel buitenlandse 
studenten’.

Volgens Sijbolt Noorda, voorzitter van de Vereni-
ging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU), heeft de Nederlandse invoering van de 
bama-structuur ervoor gezorgd dat studenten 
een veel helderder keuze kunnen maken tussen 
de verschillende opleidingen. Noorda: ‘De bama-
structuur maakt het mogelijk dat studenten niet 
meteen vanaf dag 1 moeten kiezen voor een be-
paalde opleiding, zoals dat voorheen bij het docto-
raal wel het geval was. De invoering van een drie-
jarige bachelor met een brede programmering, 
biedt studenten de mogelijkheid om brede kennis 
op te doen alvorens te kiezen voor een specifieke 
master. Daarnaast kunnen studenten die na afron-
ding van hun bachelor vooral verder willen gaan in 
het wetenschappelijk onderzoek, kiezen voor een 
research master. Dat hadden wij voor 2002 niet. 
Een grote vooruitgang dus in de keuzevrijheid van 
de student’. 

De grotere keuzevrijheid voor de Nederlandse stu-
dent vertaalt zich echter nog niet in een sterkere 
toename van het grensoverschrijdend studeren. 
Van den Eijnden: ‘Doordat ons onderwijs en bijbe-
horende voorzieningen van een hoog niveau zijn, is 
de noodzaak voor veel Nederlandse studenten om 
in het buitenland te gaan studeren gering. Je ziet 
dat voor veel buitenlandse studenten die naar Ne-
derland komen, dit één van de belangrijkste reden 
is om niet in eigen land hoger onderwijs te volgen’. 
Van den Eijnden maakt zich enigszins zorgen over 
de geringe internationale mobiliteit van Neder-
landse studenten: ‘Jaarlijks studeren in Nederland 
circa vijfduizend Chinese studenten. Het aantal 
Nederlandse studenten wat in China studeert is 
hier een fractie van. Gezien het groeiende belang 
van China voor Nederland en Europa, is het van 
groot belang dat meer Nederlandse studenten daar 
gaan studeren’. Om dit te stimuleren, pleit Van 
den Eijnden voor het integraal opnemen van een 
buitenlandse studieperiode bij de internationaal 
georiënteerde opleidingen. Van den Eijnden: ‘Voor 
het algemene belang van de kenniseconomie gaat 
geen student de grens over. Als je dit wilt moet je 
het als samenleving organiseren.

Er is niet alleen waardering voor de bama-struc-
tuur. Kritiek is er ook. Noorda: ‘De politiek is bij de 
invoering niet geheel consequent geweest. VSNU 
pleitte destijds voor een heldere scheiding tus-
sen de bachelor- en masterfase. Een situatie die 
geldt in andere landen waar de bama-structuur al 
langer bestaat. In plaats daarvan koos de Tweede 
Kamer voor de invoering van een doorstroom-mas-
ter. Dit betekent dat studenten met een bepaalde 
bachelor automatisch kunnen doorstromen naar 
tenminste één master. Zulke studietrajecten zijn 
in feite een handhaving van het oude doctoraal 
systeem. De doodnormale scheiding tussen de ba-
chelor- en masterfase werd echter snel betiteld als 
‘de harde knip’. Dat is onzin. Het is een gewone 
‘knip’. Er is nu eenmaal een verschil tussen de 
bachelor- en masterfase’. Vanaf het onderwijsjaar 
2010/2011 wordt de scheiding tussen bachelor 
en master in het universitair onderwijs alsnog 
ingevoerd. Noorda: ‘Voor studenten wordt het zo 
duidelijker aan welke eisen zij moeten voldoen 
om aan een bepaalde master te kunnen beginnen. 
Voor universiteiten betekent dit dat zij doelgerich-
ter de bachelorfase kunnen invullen, om studen-
ten voor te bereiden op de master’. Meer dan 
tachtig procent van de bachelorstudenten binnen 
het universitair onderwijs stroomt door naar een 
masteropleiding. Universiteiten stimuleren dit ook, 
omdat een academische opleiding pas met een 
master voltooid is . Wat is dan nog de waarde van 
een bachelor-diploma? Noorda plaatst hier een 
belangrijke kanttekening bij: ‘ Het hoger onderwijs 
in Nederland wordt gekenmerkt door het onder-
scheid tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en 

universitair onderwijs. Dit is in de Angelsaksische 
wereld, waar het bachelor-master model van-
daan komt, niet het geval. Daar heet al het hoger 
onderwijs universitair onderwijs. Dertig procent 
van de studenten stroomt door naar de master en 
zeventig procent gaat met een bachelordiploma 
de arbeidsmarkt op. In Nederland betreden net 
zoveel studenten met een bachelordiploma de 
arbeidsmarkt als elders, maar dan moet je wel de 
hogescholen erbij optellen. De invoering van de 
bachelor in het universitair onderwijs is vooral 
bedoeld als vooropleiding voor de master, en moet 
niet gezien worden als een afgeronde universi-
taire graad om de arbeidsmarkt mee te betreden. 
Daarentegen is het bachelor-diploma in het hbo 
een gewaardeerd en volwaardig vakdiploma. 
Universiteiten programmeren hun bachelor ook 
zodanig dat het een voorbereiding is op de master, 
terwijl het hbo de bachelor programmeren als 
een volwaardige opleiding ter voorbereiding op 
de arbeidsmarkt. Die twee kunnen dan ook niet 
met elkaar worden vergeleken’. Van den Eijnden 

Bachelor
master

structuur 
verhoogt 

keuzevrijheid 
student

 ‘ Door de snelle invoering van   
 de bama-structuur in NL 
 behoren wij inmiddels tot de 
 Europese top qua aantallen 
 buitenlandse studenten’

In 2002 is de bachelor-masterstructuur in het 
hoger onderwijs ingevoerd. De eerste lichting 

‘bama-studenten’ is reeds actief op de arbeidsmarkt. 
Een mooi moment om na zeven jaar stil te staan 

bij de belangrijkste resultaten van deze nieuwe 
opleidingsstructuur. Aan Sijbolt Noorda, voorzitter 
van VSNU, en Sander van den Eijnden, algemeen 

directeur van Nuffic, is gevraagd hoe zij vanuit 
hun organisatie deze verandering hebben ervaren. 

DOOR MARCO RENSMA

Sander van den Eijnden
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onderwijs

is kritisch over de beperkte mogelijkheden voor 
studenten in het hbo om aan een master te begin-
nen: ‘In het Nederlandse binaire stelsel kunnen 
hbo-studenten vrijwel alleen bij universiteiten 
terecht voor een master, of zij moeten uitwijken 
naar het buitenland. Dit beperkt in grote mate de 
doorstroming vanuit het hbo’.  

Masteropleidingen in Nederland verschillen veel 
in lengte. Zo komen er zowel één- als tweejarige 
masters voor. In landen waar de bama-structuur al 
langer is ingevoerd, bestaan alleen tweejarige mas-
teropleidingen. Noorda: ‘Dat is een ander punt van 
kritiek van VSNU. Destijds was het uitgangspunt 
bij de invoering van de bama-structuur, dat er niet 
gemorreld mocht worden aan de totale studieleng-
te zoals die bestond in de oude situatie. Hoewel 
invoering van de bama-structuur in Europa vooral 
bedoeld was om uitwisselingen van studenten 
mogelijk te maken, zien wij nu de beperkingen 
van de Nederlandse eenjarige masteropleiding. Bij 
samenwerking tussen Nederlandse universiteiten 
met eenjarige masters en buitenlandse universi-

teiten waar een tweejarige master geldt, zijn geen 
goede combinaties te maken. Wij zijn dan ook 
voorstander om masteropleidingen in Nederland 
meer ruimte te bieden, zeker met het oog op de 
internationale samenwerking. De recente wetswij-
zigingen voorzien daarin voor een flink deel’.

Van den Eijnden noemt nog een belangrijke ont-
wikkeling in het internationaal onderwijs: ‘Neder-
land maakt onderdeel uit van de European Higher 
Education Area (EHEA), een initiatief gericht 
op het bevorderen van Europese samenwerking 
tussen onderwijsinstellingen en uitwisseling van 
studenten. Ook in andere delen van de wereld zie 
je meer regionale samenwerking en afstemming 
ontstaan. Dit is ook een tendens die wij constate-
ren; meer regionale naast transcontinentale mobi-
liteit’. Regionale samenwerking sluit volgens Van 
den Eijnden onderlinge competitie echter niet uit: 
‘ Door de snelle invoering van de bama-structuur, 
hebben wij als Nederland een sterke concurrentie-
positie ten opzichte van ons omringende landen. 
Vandaar ook dat jaarlijks 75.000 buitenlandse 
studenten in Nederland studeren’.  

Continue veranderingen op de arbeidsmarkt, 
maakt dat een ‘leven lang leren’ steeds belangrijker 
wordt. Maar veel universitaire opleidingen kun-
nen niet gevolgd worden door mensen die werken 
en studeren moeten combineren. Noorda: ‘ Hier 
moeten wij in Nederland nu echt eens werk van 
maken. Werkgevers moeten werknemers de moge-
lijkheid bieden om te kunnen studeren, en de over-
heid moet het weer fiscaal aantrekkelijk maken. 
De laatste jaren zijn namelijk de fiscale aftrekpos-
ten voor studeren bijna volledig afgeschaft. Maar 
ook onderwijsinstellingen bieden aan werkenden 
onvoldoende mogelijkheden om, naast hun baan, 
een volledige opleiding te volgen. Vraag en aanbod 
moeten hier elkaar meer zien te vinden’.  

De belangrijkste uitdaging in het hoger onderwijs de 
komende tien jaar, is volgens Noorda het omzet-
ten van de jarenlange retoriek over het belang van 
onderwijs in daadwerkelijke structurele investerin-
gen. Noorda: ‘We moeten niet meer accepteren dat 
er zoveel uitval is in het hoger onderwijs. Dat niet 
iedereen met het nodige talent succes heeft in het 
hoger onderwijs. Wij moeten veel meer individueel 
maatwerk leveren aan studenten om die zo hun 
talenten te kunnen laten ontwikkelen. Dit is de 
kern van het onderwijs; individuele aandacht voor 
individuele studenten. Massaliteit leidt tot ineffici-
entie’. Ook Van den Eijnden pleit voor een cultuur-
verandering: ‘Je moet als politiek en samenleving 
tijd nemen en vasthoudend zijn bij onderwijsver-
nieuwingen. Waar nodig ingrijpen op systeemni-
veau en dan volhouden moet de politiek daarbij niet 
uit de weg gaan. Het alleen beperken tot wisselende 
aanpassingen in regels of het opzetten van experi-
menten, platforms en commissies sorteert onvol-
doende effecten op de langere termijn’ 

 ‘ We moeten niet meer 
 accepteren dat er zoveel uitval  
 is in het hoger onderwijs’

Sijbolt Noorda

de
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ONDERWIJS CONGRES 90

NIEUWELEDENBIJEENKOMST

LOCATIE CHASSÉ THEATER / BREDA

FRINGE MEETINGS

Op 7 november 2009 vindt in Breda het na-
jaarscongres plaats. Thema voor dit congres 
is: onderwijs. Het congres zal ruimte bieden 
voor debat, besluitvorming en contacten. 
Voor nieuwe leden wordt een speciale intro-
ductiebijeenkomst georganiseerd.

AGENDA EN CONGRESSTUKKEN
De congresstukken zijn vanaf 2 oktober op de 
website te vinden, evenals de agenda.

De zaal is open vanaf 9.00 uur. Het congres 
begint om 9.30 uur.

CONGRESAGENDA

09.30 - 12.00 UUR 
• Opening congres
• Aandacht voor gemeenteraadsverkiezingen
• Financiën en organisatie
• Toespraak partijvoorzitter

12.45 - 14.00 UUR 
Fringe meetings

14.00 - 16.30 UUR 
• Politieke moties
• Toespraak gastspreker
• Toespraak fractievoorzitter Tweede Kamer

DE BELANGRIJKSTE DATA

2 OKTOBER 2009 VRIJDAG 
Uiterlijke datum voor publicatie congresagen-
da, vacatureoverzicht kandidaten Besturen 
en Commissies en congresvoorstellen.

20 OKTOBER 2009 DINSDAG 
Sluiting indiening moties en amendementen 
op congresvoorstellen, organisatorische en 
politieke moties

22 OKTOBER 2009 DONDERDAG
Sluiting kandidaatstelling Besturen en 
Commissies

2 NOVEMBER 2009 MAANDAG
Sluiting indiening actuele politieke moties

3 NOVEMBER 2009 DINSDAG
Publicatie ingediende moties en 
amendementen en overzicht kandidaten 
Besturen en Commissies

7 NOVEMBER 2009 ZATERDAG
Congres 90

Sfeerimpressie van afgelopen congres89 
‘Europa, Ja!’, de Doelen Rotterdam

Op het congres zal tevens weer een nieu-
weledenbijeenkomst plaatsvinden. In de 
ochtend zal voor een uur lang de mogelijkheid 
geboden worden aan nieuwe leden - die voor 
het eerst op een congres aanwezig zijn - om 
kennis te maken met andere nieuwe leden en 
partijkopstukken. Een Tweede Kamerlid, een 

Landelijk Bestuurslid en een lokaal politicus 
zullen uit hun ervaring vertellen over D66 en 
de mogelijkheden om actief te worden voor 
de partij. Ook zal de werking van het congres 
aan bod komen en zal er ruimte zijn om 
vragen te stellen aan de kopstukken. Meld je 
t.z.t. aan via de website.

Chassé Theater
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK Breda
076 5303132

ROUTEBESCHRIJVING
per auto
Het Chassé Theater ligt in hartje Breda en is 
eenvoudig te bereiken per auto door het vol-
gen van de gele informatieborden. Rond het 
Chassé Theater is voldoende parkeergelegen-
heid.  Voor rolstoelgebruikers zijn er speciale 
parkeerplaatsen naast het theater.

per openbaar vervoer
Het Chassé Theater ligt op tien minuten 
loopafstand van Station NS. Aan de halte 
Claudius Prinsenlaan (= Stadskantoor) stop-

pen de volgende buslijnen: Veolia stadsdienst 
lijn 2 (Ypelaar) en 9 (Ignatius), streekbus 
131 richting Tilburg. Vertrektijd laatste trei-
nen: richting Tilburg/Den Bosch 00.25 uur, 
Eindhoven/Venlo 23.55 Rotterdam 00.20 
uur, Etten-Leur/Roosendaal 01.07 uur. In 
de nachten van donderdag op vrijdag, van 
vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zon-
dag rijden ook Nachtnettreinen. www.ns.nl 
www.9292ov.nl.

te voet vanaf station
U gaat vanuit de stationshal in de richting 
van de Willemstraat. Na de stoplichten/rivier, 
gaat u rechtdoor het park in, daar houdt u 
links aan en bij het verlaten van het park, 
gaat u rechts. Bij het einde van de T-kruising, 
gaat u links. Aan de rechterkant ziet u het 
Chassé Theater 

Op ieder partijcongres van D66 wordt een 
aantal fringe meetings georganiseerd. In deze 
sessies, parallel plaatsvindend in de marges 
van het congres, wordt dieper ingegaan op 
onderwerpen die met het congresthema 
verband houden. De vorm van een fringe 
meeting verschilt steeds, variërend van een 
lezing tot interactieve publieksdebatten. 

Het doel van fringe meetings is enerzijds om 
de leden te verschaffen met meer inzicht in 
een thema, en anderzijds soms om als het 
ware de temperatuur te meten in de partij. 
Door met elkaar te debatteren, zonder direct 
tot een partijstandpunt te hoeven komen. 
Fringe meetings zijn toegankelijk voor iedere 
geïnteresseerde burger. Er wordt weliswaar 

complexe materie aangesneden, maar altijd 
met een insteek waarbij iedereen zich een 
mening moet kunnen vormen.

De fringe meetings op het komende congres 
gaan over de volgende onderwerpen:

• Onderwijs in de lokale politiek
• Twee jaar na Dijsselbloem, de kwaliteit 
 van het primair en secundair onderwijs
• Hoe ver gaat de maatschappelijke rol van  
 het onderwijs?
• Een alternatief voor de studiefinanciering?
• De toekomst van het onderwijs: 
 een leven lang leren

Kijk voor meer informatie www.d66.nl
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Intussen staan opleidingen en kadervorming ook 
landelijk weer torenhoog op de agenda en zijn er 
programma’s voor kandidaat-raadsleden, wethou-
derskandidaten en aspirant Tweede Kamerleden 
ontwikkeld. De Democraat sprak met Klaartje 
Sluijs, die vanuit het Landelijk Bureau de verschil-
lende programma’s coördineert.

FLINK AANTAL KANDIDATEN
Als D66 de gunstige peilingen wil verzilveren in ze-
telwinst bij de verkiezingen in 2010 en 2011, dan 
zal flink moeten worden gewerkt aan het kader 
van de partij. Want in navolging van het ledenaan-
tal, zal ook het aantal bestuurders op indrukwek-
kende wijze groeien. ‘Op dit moment heeft D66 
bijvoorbeeld 180 leden in gemeenteraden’, vertelt 
Klaartje. ‘Dat aantal hopen we minstens te verdub-
belen. We zullen de komende maanden dus heel 
veel trainingen door het land moeten aanbieden 
om al die verkiesbare kandidaat-raadsleden voor te 
bereiden op hun klus. Hoe ga je om met de media? 
Op welke manieren betrek je je achterban bij het 
politieke handwerk? Hoe kom je als fractie tot een 

goed gezamenlijk standpunt? Aan dergelijke vaar-
digheden wordt veel aandacht besteed. En trainen 
alleen is niet voldoende. Een flink aantal kandida-
ten dat op de kieslijsten staat is immers nog kort 
lid van D66. Voor hen is het opdoen van kennis 
minstens zo belangrijk. Basale kennis over het 
vak van politicus, maar vooral ook kennis over het 
gedachtegoed van de partij. De vijf richtingwijzers 
van D66 lopen dan ook als een rode draad door het 
opleidingsprogramma’.

PASSIE VOOR POLITIEK
Onverdeeld aandacht besteden aan nieuwkomers 
is heel belangrijk, vindt Klaartje. Dit voorjaar orga-
niseerde zij samen met de Bestuurdersvereniging 
(waarvan zij secretaris is – red.) overal in het land 
bijeenkomsten voor D66-leden die zich wilden ori-
enteren op het raadswerk. Meer dan duizend be-
langstellenden kwamen hier op af. ‘Veel (nieuwe) 
leden willen graag de handen uit de mouwen ste-
ken. Hebben een passie voor de lokale politiek. Dat 
is ontzettend leuk om te merken. Doordat ervaren 
bestuurders de bijeenkomsten verzorgden was het 

programma echt to-the-point en kon er tijdens de 
bijeenkomsten gericht worden genetwerkt door zo-
wel oud als nieuw. Een betere voedingsbodem voor 
de volgende generatie raadsleden kan je je volgens 
mij niet wensen. Bij dit soort trajecten besef je 
overigens weer hoe belangrijk het is dat D66 kan 
bouwen op een enthousiaste basis, in dit geval de 
Bestuurdersvereniging. Eén telefoontje was vaak 
al voldoende om de sprekers voor een bijeenkomst 
te regelen’.

EIND OP WEG
Ook het opleidingsprogramma voor wethouders-
kandidaten en aspirant Tweede Kamerleden kan 
rekenen op de nodige steun uit het veld. Voor 
beide trajecten is een professionele begeleidings-
groep ingesteld die de deelnemers gedurende 
de komende maanden zal coachen en beoorde-
len. Het programma omvat een flink aantal 
weekends waarin aandacht wordt besteed 
aan authenticiteit, persoonlijke vaardighe-
den, omgaan met de media, vakkennis, 
onderlinge samenwerking enzovoort. ‘D66 
investeert écht in haar nieuwe kader. 
Dat vind ik, hoe logisch het in wezen ook 
is, fantastisch om mee te maken’, aldus 
Klaartje die, samen met haar collega 
Martine van Schoor, de logistieke kant 
van de opleidingsprogramma’s voor 
haar rekening neemt. Een taak die hun 
is toevertrouwd; eerder dit jaar plande 
Klaartje voor de Scoutingcommissie 
ruim tweehonderd gesprekken met 
leden die zich bij de commissie hadden 
gemeld. Martine organiseerde als voormalig 

bestuurslid van de Jonge Demoraten een groot 
aantal landelijke bijeenkomsten.

Er staan op dit moment drie opleidingsprogram-
ma’s op de rit. Betekent dit dat D66 weer over een 
fatsoenlijk opleidingscentrum beschikt? Volgens 
Klaartje is het voor die conclusie nog te vroeg: ‘Er 
zijn nog teveel leden aan wie we geen opleidingen 
kunnen aanbieden, terwijl de vraag er wel is. Een 
introductiecursus sociaal-liberalisme bijvoorbeeld 
of een basistraining debatteren. We doen nu alleen 
het hoognodige en willen eigenlijk zoveel meer. 
Maar de groei gaat na de Gemeenteraadsverkie-
zingen komen. Daar ben ik zeker van. En intussen 
zijn we al een heel eind op weg!’ 

‘ Als onderwijspartij 
 móet je in 
 jezelf investeren’

Kende D66 nog niet zo heel lang geleden een opleidingscentrum van for-
maat, de afgelopen jaren was er maar weinig tijd voor trainingen en cursus-
sen. Het Landelijk Bureau had zijn handen vol aan het ‘openhouden van de 
winkel’. Aan het ontwikkelen en organiseren van opleidingen kwam nie-
mand toe. Gelukkig kan de partij op dit soort momenten terugvallen op een 
solide basis met een groot zelforganiserend vermogen; lokaal zijn afgelopen 
jaren dan ook mooie initiatieven ontplooid en Masterclasses opgezet, waar-
door de opleiding van het kader niet stil heeft hoeven staan.

KLAARTJE SLUIJS  ‘Er zijn nog teveel leden aan
 wie we geen opleidingen
 kunnen aanbieden, terwijl
 de vraag er wel is

OKTOBER 2009 DE DEMOCRAATDE DEMOCRAAT OKTOBER 2009
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Het D66 Platform International Veiligheid en Defen-
sie (PIVD) heeft een advies uitgebracht aan de TK 
en EP fracties om te bevorderen dat de Nederland-
se kernwapentaak wordt afgestoten en de betrok-
ken Amerikaanse kernwapens die zijn opgeslagen 
in West-Europa worden verwijderd. Hieronder volgt 
een vrije samenvatting van het advies. Het volledige 
advies is te vinden op Plein66.

ACHTERGROND Tijdens de Koude Oorlog werden 
duizenden Amerikaanse kernwapens in West-Eu-
ropa gestationeerd (in Nederland, België, Duits-

land, Italië, Turkije en het VK), en ook in Zuid-Ko-
rea en Japan. De krijgsmachten van de betrokken 
Europese landen werden getraind in het gebruiken 
van deze tactische/theater kernwapens als deze in 
een groot Oost-West conflict zouden worden over-
gedragen door de VS. In eerste instantie waren 
deze wapens bedoeld voor gebruik op het slagveld, 
met name om grote aantallen tanks van het War-
schau Pakt te kunnen tegenhouden. Later kregen 
de VS wapens een meer politieke betekenis: hoe 
zorgen we ervoor dat de VS betrokken blijft bij 
onze verdediging. De angst voor nucleaire escalatie 
door de VS als hun kernwapens in handen zouden 
vallen van de Sovjets zou als ‘deterrence’ werken. 
Ook de Sovjet Unie had veel kernwapens in Oost-
Europese landen gestationeerd. 

Na de Koude Oorlog was er geen reden meer voor 
deze afschrikwekkende confrontatie. De landen 
oostelijk van het toenmalige IJzeren Gordijn zijn 
inmiddels lid of partner van de NAVO. Vrijwel alle 
Amerikaanse kernwapens werden teruggetrokken, 
terwijl Rusland alle Sovjet kernwapens naar het 
eigen grondgebied overbracht.

Vooral op verzoek van een aantal Europese 
bondgenoten bleven er echter kernwapens achter 
in West-Europa. Het argument werd gebruikt 
dat hiermee de band tussen Washington en de 
Europese landen zou worden behouden. De VS 
hebben echter de afgelopen jaren hun nucleaire 
wapens uit Zuid-Korea, Japan, Griekenland en het 
Verenigd Koninkrijk teruggetrokken zonder dat de 
onderlinge relaties hieronder hebben geleden. De 
tactische kernwapentaak is dan ook een levend 
fossiel binnen de NAVO samenwerking. Kan men 
zich werkelijk een scenario voorstellen waarbij Ne-
derlandse piloten kernbommen zouden afgooien 
met een sterkte van acht keer Hirosjima? 

De overdracht van kernwapens aan niet-kernwa-
penstaten zoals Nederland is bovendien in strijd 
met het Non-Proliferatie Verdrag NPV. De Ameri-
kanen losten dit in 1968 op door te verklaren dat 
bij een (grootscheepse) oorlog het NPV niet meer 
gold, een bondgenootschappelijke interpretatie die 
door andere partijen bij dit wereldwijde verdrag 
wordt afgewezen.   

CONCLUSIES We staan voor een belangrijke peri-
ode in het nucleaire ontwapeningsproces. Na acht 
jaar stagnatie wordt er weer serieus nagedacht en 
gewerkt aan vermindering van het aantal kernwa-
pens, in eerste instantie die van de VS en Rusland. 
Nucleaire ontwapening vormt een essentieel onder-
deel van het NPV, dat inmiddels door Noord-Korea 
en wellicht Iran wordt ondermijnd. Voor de toe-
komst van het verdrag is het belangrijk op de NPV 
Toetsingsconferentie van 2010 tot een zeer goed 
resultaat te komen, waarin lijnen worden uitgezet 
naar ingrijpende nucleaire ontwapeningsmaatrege-
len en verificatie systemen. Om tot zo’n resultaat 

te komen zou beëindiging van de stationering van 
VS kernwapens in Europa en de mogelijkheid tot 
overdracht van deze kernwapens aan landen zoals 
Nederland – d.w.z. wijziging van de NAVO-strategie 
terzake – een belangrijk element kunnen zijn.  

Het komt goed uit dat de NAVO-top in april 2009 
besloten heeft de bondgenootschappelijke strate-
gie in zijn totaliteit te herzien, zonder overigens 
nog duidelijk aan te geven in welke richting. Met 
hulp van experts en de lidstaten moet er volgend 
jaar een nieuw strategisch concept op tafel liggen: 
een uitgesproken kans om van de Amerikaanse 
kernwapens in Europa af te komen. Als het initi-
atief daarvoor uit Europa komt heeft de VS zeer 
waarschijnlijk geen bezwaren. 

ACTIES De Nederlandse regering zou zich 
daarvoor actief moeten inzetten. Het PIVD krijgt 
echter de indruk dat de Regering nog geen stand-
punt heeft bepaald. Des te meer reden voor de TK 
Fractie deze kwestie zo snel mogelijk actief aan te 
kaarten, liefst met zoveel mogelijk medestanders 
in de PvdA, Groen Links, de SP en hopelijk binnen 
het CDA en andere partijen.

Uiteraard is een wijziging van de NAVO strategie 
op dit punt niet een puur Nederlandse kwestie. 
Actieve samenwerking met in het bijzonder België, 
Duitsland en Italië is geboden. Gelukkig gaan er 
daar ook belangrijke stemmen op om de Ameri-
kaanse kernwapens te verwijderen, zoals enige 
tijd geleden in de Belgische Senaat en recent 
door de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken 
Steinmeier (SPD). Het PIVD adviseert ook onze 
fractie in het Europese Parlement om contacten te 
leggen met gelijkgezinde parlementariërs (o.m. via 
de ELDP) teneinde deze kwestie in hun land aan 
te zwengelen (al beseffen we ons dat het EP niet 
over de NAVO strategie gaat). In Nederland zijn 
het IKV/Pax Christie actief bezig het onderwerp op 
de agenda te krijgen. Oud Premier Ruud Lubbers 
heeft zich scherp uitgesproken over dit onderwerp, 
terwijl de afgelopen tijd enkele relevante artikelen 
zijn verschenen in de pers. Waar het nu om gaat 
is het onderwerp naar het politieke niveau te tillen 
zodat onze regering in het bondgenootschappelijk 
overleg deze belangrijke kwestie oppikt 

De markt voor financiële consumentenproducten 
als sparen, beleggen, lenen, hypotheken, pensioe-
nen en verzekeringen werkt wel goed voor banken 
en verzekeraars, maar niet voor de consument. 
Producten zijn te ingewikkeld, vol overbodige 
franjes, te duur en aanschaf is bewerkelijk. Banken 
en verzekeraars hebben belang bij deze stand van 
zaken. Toezichthouders als DNB en AFM richten 
zich op het voorkomen van uitwassen, maar zijn 
niet in staat de financiële sector te dwingen het 
consumentenbelang echt voorop te stellen. Het 
‘alfabetiseren’ van burgers zal ook onvoldoende 
soelaas bieden. Wanneer wij een financiële sector 
willen die echt het consumentenbelang dient, dan 
zal de overheid een actieve rol moeten spelen in 
productvorming. Door een aantal standaardproduc-
ten verplicht te stellen, net zoals men dit eerder in 
sectoren als telecom en energie heeft gedaan. 

In de afgelopen jaren zijn er met de regelmaat van 
de klok kleine en grote misstanden in de finan-
ciële dienstverlening aan het licht gekomen. We 
kennen allemaal de aandelenlease producten, de 
woekerpolissen en koppelverkoop van onnodige 
verzekeringen en hypotheken. Minder bekend 
zijn voorbeelden als de exorbitante betalingen aan 
tussenpersonen voor het afsluiten van bijvoorbeeld 
lijfrentepolissen, de meer of minder verborgen 
kosten in beleggingsproducten, het afromen van 
toekomstige kosten in pensioenproducten en het 
langzaam laten dalen van spaarrentes op zoge-
naamde slapende rekeningen. Er is bijna geen 
bank of verzekeraar te vinden die niet gebruik 
maakt van de combinatie van ingewikkelde mate-
rie en ongeïnformeerde (en vaak ook ongeïnteres-
seerde) consumenten om zichzelf hoge marges te 
bezorgen.    >>
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GEEN
KERNWAPEN-
TAAK MEER 
VOOR 
NEDERLAND

DOOR AREND MEERBURG

HET
DEBAT

BANKEN&
VERZEKERAARS
ALS DE MARKT 
NIET WERKT 
VOOR DE 
CONSUMENT

DOOR MARTY SMITS

De opiniestukken die hier zijn geplaatst 
worden door leden en niet-leden ingezonden, 
en vormen hopelijk een aanzet tot een open 
discussie. Die kan ook worden gevoerd op 
Plein66, waar de artikelen tevens worden 
geplaatst bij de groep Debatsectie Democraat. 
www.plein66.nl

Deze opiniestukken komen niet voort uit het 
beleid van de vertegenwoordigende fracties 
van D66. Zie daarvoor www.d66.nl. 
Wilt u ook een bijdrage leveren? Dat kan via 
democraat@d66.nl. Inzendingen worden 
beoordeeld op basis van kwaliteit en mogelijke 
bijdrage aan een open debat.

GELUKKIG GAAN 
DAAR OOK 
BELANGRIJKE 
STEMMEN OP OM 
DE AMERIKAANSE 
KERNWAPENS TE 
VERWIJDEREN
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betere marktwerking. Laat de overheid een basis 
spaarrekening, hypotheek, levensverzekering en 
bijvoorbeeld pensioenproduct definiëren. Met één 
set voorwaarden die voor alle aanbieders hetzelfde 
zijn. Dan wordt het echt mogelijk voor consumen-
ten om aanbieders te vergelijken en wordt het 
nodig echt te concurreren op kosten en dienst-
verlening. Uiteraard staat het aanbieders vrij om 
naast deze basisproducten andere producten aan 
te bieden. Maar aan hen de taak om duidelijk te 
maken wat de consument hier mee opschiet.

Een raar idee? In andere landen (bv UK) heeft 
de overheid al stappen in deze richting genomen. 
Ook de Consumentenbond sprak recentelijk over 
het invoeren van een “basis financieel product 
pakket”. Zelf hebben we al ervaring met de ba-
sisverzekering in de gezondheidszorg. Verwachte 
gevolgen: voor consumenten komt een transparant 
productaanbod beschikbaar dat voorziet in de 
financiële behoeften van de grote meerderheid 
van de particulieren. Door marktwerking zullen 
de kosten hiervan sterk dalen, dit levert snel een 
besparing van honderden miljoenen besparing 
voor consumenten op. De financiële sector wordt 
gedwongen echt te concurreren, met gevolgen 
voor innovatiekracht, maar ook winstgevendheid 
en werkgelegenheid. Tenslotte zorgt de overheid 
voor een werkende markt, zonder onnodig zelf op 
de stoel van de ondernemer te gaan zitten 

Er is een enorme verscheidenheid aan talen op de 
wereld. Elke taal heeft haar eigen waarde, haar ei-
gen cultuur en elk persoon voelt, beleeft en droomt 
in zijn of haar eigen taal. Voor communicatie buiten 
je eigen groep is het echter nodig een andere taal 
naast je eigen taal te leren. Wereldwijd zijn er 

De markt voor financiële consumentenproducten 
is een bijzondere markt. De producten die aan de 
man gebracht worden zijn in de basis heel simpel. 
Een spaarrekening, lening, hypotheek en zelfs 
een pensioen of beleggingsfonds is in essentie een 
combinatie van een vaste of variabele rente, een 
hoofdsom of inleg en de administratie hiervan. In 
goed werkende markten zorgt concurrentie er voor 
dat aanbieders van simpele producten zich moeten 
onderscheiden door hoge efficiëntie en/of door 
goede service. De succesvolle onder hen zijn dan 
in staat redelijke rendementen te maken. Maar als 
we kijken naar de banken en verzekeraars dan zien 
we instellingen met zeer hoge kosten en inefficiën-
tie, lage service niveaus en toch hoge winstgevend-
heid voor alle spelers. De markt werkt niet en er is 
onvoldoende ‘markt tucht’ om te zorgen voor meer 
efficiëntie en betere dienstverlening.

De overheid speelt natuurlijk al een rol in de 
sector. Via DNB Bank wordt gezorgd voor toezicht 
op de toetreding en bedrijfsvoering van banken in 
Nederland. De AFM houdt toezicht op de werking 
van de markt. Dit heeft onder andere geleid tot 
regels over productinformatie, de invoering van 
financiële bijsluiters en het verbod op een aantal 
onwenselijke praktijken als koppelverkoop. Deze 
activiteiten zijn uiteraard nodig, maar leiden nog 
niet tot het consumentvriendelijk maken van de 
industrie. Binnen de gezette kaders zou markt-
werking hiervoor moeten zorgen. Toetreding van 
nieuwe partijen op de markt is daarbij een van de 
hefbomen. Op de markten voor o.a. beleggen, voor 
sparen en hypotheken hebben nieuwe toetreders 
geleid tot meer keuze en druk op prijzen en mar-
ges. Helaas blijft hun invloed beperkt. Zo zien we 
bijvoorbeeld gering “switchen” van consumenten. 
En beperken toetreders zich tot de allersimpelste 
producten. In de nabije toekomst zal door het 
huidig economisch klimaat en de terugkeer van 
consumenten naar vertrouwde banken de invloed 
van nieuwe toetreders beperkt zijn.
Door een beperkt aantal productstandaarden te 
definiëren en aanbieders op de markt te ver-
plichten deze aan te bieden kan de overheid 
zorgen voor een meer transparante markt met 

6.912 officieel erkende talen, Europa kent binnen 
haar grenzen 239 verschillende talen. Internatio-
nale communicatie wordt met zoveel verschillende 
talen snel ingewikkeld.   

Binnen de Europese unie worden sinds 1 januari 
2007, 23 talen gebruikt. Met 23 officiële talen zijn 
506 talencombinaties mogelijk, aangezien elke taal 
vertaald kan worden in de 22 andere. Om deze 
uitdaging aan te kunnen beschikt het Europees 
Parlement over diensten voor vertolking, vertaling 
en controle van juridische teksten. Deze tolken 
kosten niet alleen geld, al dat vertaalwerk zorgt er 
ook voor dat de communicatie langzamer ver-
loopt omdat overal een stap tussen zit. Met deze 
23 talen vergt de Europese samenwerking al een 
monsterinspanning, en dit terwijl er in de  EU nog 
maar 1/10 van de talen die er in totaal in Europa 
zijn wordt gebruikt. Op het moment dat we alle 
239 talen die Europa rijk is zouden gebruiken, zijn 
er maar liefst 56.882 talencombinaties mogelijk. 
Het is helder dat dit een onbegonnen taak is.
 
Zou er niet een oplossing bedacht kunnen worden 
voor dit Europese taalprobleem? En wat zouden de 
kenmerken van zo een gezamenlijke taal moeten 
zijn? 

Als eerste zou de taal gemakkelijk te leren moeten 
zijn. Op die manier is de taal toegankelijk voor 
iedereen en vergt het een minimale inspanning 
om maximale communicatie mogelijk te maken. 
Daarnaast zou het praktisch zijn als de taal politiek 
neutraal is en niet toebehoort aan een bepaald 
land of politiek systeem. Het zou een taal  moeten 
zijn waarvan de sprekers op gelijke voet met elkaar 
staan. Nu leren grote landen vaak geen enkele bui-
tenlandse taal terwijl kleinere landen er  meerdere 
leren. Als er vervolgens communicatie plaatsvindt 
tussen de partijen dan zijn de mensen die de taal 
vanaf de geboorte spreken ook nog eens in het 
voordeel. Het zou tevens een taal moeten zijn die  
alle huidige  talen binnen Europa met evenveel 
respect behandeld. Kortom een taal die eenvoudig 
te leren is, die politiek neutraal is, die gelijkheid 
onder de sprekers voorstaat en die de huidige 
diversiteit van talen binnen Europa respecteert. 
Dat zou ideaal zijn. 

Een taal die aan al deze vereisten voldoet is Espe-
ranto. Esperanto zou ideaal zijn als gezamenlijke  
taal in Europa. Als heel Europa Esperanto invoert 
naast haar moedertaal dan zijn er voor Europese 
samenwerking geen 56.882 talencombinaties maar 
slechts 240 nodig. Dit zorgt voor een veel simpe-
lere en efficiëntere manier van communicatie. 
Dit bespaart niet alleen veel kosten, het maakt 
de communicatie tussen landen binnen Europa 
aanzienlijk sneller en efficiënter.

Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje hoe-
ven niet langer te ruziën over wie precies wiens 

taal juist wel of niet zou moeten leren, en kleine 
landen zoals Nederland hoeven niet langer 3 tot 4 
talen te onderwijzen maar kunnen met 1 of 2 talen 
terecht zodat er meer tijd vrij komt voor andere 
belangrijke vakken. 

Esperanto als gezamenlijke taal geeft tevens identi-
teit aan Europa. Noord-Amerika heeft het Engels, 
China het Mandarijn en India het Hindi. Hoe mooi 
zou het zijn als Europa ook haar eigen taal heeft. 
Esperanto is gemakkelijker te leren dan welke 
nationale taal ook waardoor Europa veel toegan-
kelijker wordt. Een buitenlandse handelspartner 
hoeft dan slechts Esperanto te leren om met alle 
landen van Europa te kunnen communiceren. Dit 
zal een enorme impuls geven aan de gezamenlijke 
Europese economie. 

Als iemand 20 jaar geleden had geroepen dat 
Europa een gezamenlijke munt zou hebben, was 
die persoon waarschijnlijk voor gek verklaard. 
Inmiddels is de Euro onbreekbaar en een van 
de stabielste muntsoorten op het wereldtoneel. 
Wellicht dat het idee van Esperanto als gezamen-
lijke Europese taal mensen nieuw voorkomt en 
wellicht ietwat ambitieus gevonden wordt. Maar 
Esperanto kan net zo een succes worden als de 
Euro, misschien zelfs wel groter want is com-
municatie en onderling begrip uiteindelijk niet 
belangrijker dan geld?

Esperanto kan Europa een gezamenlijke identiteit 
geven met behoud van alle diversiteit. De commu-
nicatie tussen de verschillende Europese landen 
zou dusdanig verbeteren dat Europa veel sterker 
op haar eigen benen staat. Europa zou een plek 
worden waar we niet alleen overal met hetzelfde 
geld terecht kunnen, maar waar we elkaar ook 
allemaal kunnen verstaan in onze gezamenlijke 
tweede internationale taal. Na de Euro, is het tijd 
voor Esperanto in Europa! 

Kijk voor meer info op www.esperanto-jongeren.nl

NA DE EURO
IS HET TIJD 
VOOR
ESPERANTO 
IN EUROPA

DOOR NEDERLANDSE 
ESPERANTO JONGEREN

TENSLOTTE ZORGT 
DE OVERHEID VOOR 
EEN WERKENDE 
MARKT, ZONDER 
ONNODIG ZELF OP 
DE STOEL VAN DE 
ONDERNEMER TE 
GAAN ZITTEN

DE COMMUNICATIE 
TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE 
EUROPESE LANDEN 
ZOU DUSDANIG 
VERBETEREN 
DAT EUROPA VEEL 
STERKER OP HAAR 
EIGEN BENEN STAAT
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afkomst. Vervolgens wisten de vrijheidsliefheb-
bers van zijn partij de aandacht te vangen met de 
eis aan minister Van der Laan om te kijken of de 
voornamen in Nederland wel Nederlands genoeg 
waren. Iets praktisch kan er niet uit voortvloeien, 
behalve het opjagen van onbestemde emoties, 
het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar, 
zoals dat de stijl is van Wilders. Hij had succes – 
opnieuw. De media en de politiek draafden braaf 
achter zijn voorzetten aan. Zijn ballonnetjes maak-
ten meer nieuws dan wat echt de aandacht had 
moeten vangen: dat het in Nederland behoorlijk 
goed gaat met de integratie.

Gemeten aan elke standaard die je kunt beden-
ken, doen onze migranten en hun kinderen en 
kleinkinderen het behoorlijk goed, stukken beter 
dan we veertig jaar geleden hadden mogen ver-
wachten. Vergeet even alle discussies over geloof, 
moderniteit en identiteit en kijk gewoon naar 
de cijfers op de terreinen die ertoe doen. Laat ik 
hier op zes terreinen aangeven hoe goed het gaat. 
Neem taal. Voor de meeste, zoniet alle, allochto-
nen (ik gebruik de termen allochtoon en autoch-
toon niet uit liefde maar uit noodzaak, omdat dat 
de meeteenheden zijn) geldt dat ze Nederlands als 
primaire taal hebben. Zeker, ze zijn er vaak later 
aan begonnen en hebben mogelijk een achterstand 
in vocabulaire en taalgebruik maar de tieners spre-
ken voornamelijk Nederlands. Volgens de cijfers 
van het SCP en het CBS spreken ze zelf voorna-
melijk Nederlands met broers, zussen en vrien-
den (Marokkanen iets meer dan Turken) zij het 
niet met hun ouders. Is het Nederlands niet top? 
Ach wat, Johan Cruijff, die jongen uit Betondorp, 
spreekt ook niet het meest verzorgde ABN.
Een tweede maatstaf is onderwijs. De afgelo-
pen jaren is een geweldige versnelling tot stand 
gekomen. Allochtone jongens en meisjes maken in 
één generatie de gang van een soms analfabetisch 
arbeidersgezin naar het hbo of de universiteit. 
Veertien procent van de tweede generatie gaat 
naar het hbo, twaalf procent naar de universiteit. 
Ze doen langer over hun opleiding, meestal omdat 
ze op een (te) laag niveau beginnen en moeten 
stapelen (een activiteit die wij nodeloos moeilijk 
gemaakt hebben). Maar veel allochtonen zijn 
doorzetters en maken toch hun opleiding af. Het is 
niet allemaal fantastisch want de schooluitval, met 
name op VMBO en MBO is veel te hoog – zowel 
onder autochtonen als onder allochtonen. Maar 
onderwijs werkt. Het is de sleutel tot al het andere. 
Hoger opgeleid betekent betere banen, opener 
geesten, minder orthodoxie, meer ‘westers’ als je 
het zo wilt noemen.

Ook op de arbeidsmarkt doet de tweede generatie 
het steeds beter. Uiteraard is daar een directe 
link met het onderwijs. Nog steeds is het zo dat 
allochtonen in het algemeen een lagere arbeids-
participatie hebben dan autochtonen maar als je 
de eerste generatie eruit haalt – de oorspronke-

Begin augustus verscheen een rapport van het 
CBS waarin klip en klaar werd aangetoond dat 
de ontkerkelijking in Nederland voortschrijdt, het 
sterkst onder moslims. Moslims komen minder in 
de moskee dan gelovige Nederlanders in de kerk 
komen. Voor alle Nederlanders, allochtoon en 
autochtoon, geldt dat naarmate ze hoger opgeleid 
zijn, geloof een minder dominante rol speelt in hun 
leven. Meteen daarna verscheen een rapport van 
SCP, geschreven door Lex Herweijer, waarin hij liet 
zien dat het behoorlijk goed gaat met het onderwijs 
van tweede generatie allochtonen in Nederland. 
Ze bereiken in steeds groter aantallen hbo en 
universiteit en maken, vergeleken met hun ouders, 
in één generatie de stap van een laag opgeleid 
arbeidersmilieu naar de universiteit.        

Zelfs het slechte nieuws verborg een positieve 
boodschap over onze integratie. In Amsterdam 
werd een Turks Nederlandse vrouw vermoord, 
de eigenaresse van drie crèches. Ze was als im-
portbruid in 1999 naar Nederland gekomen, had 
pedagogiek gestudeerd en was een succesvolle ei-
gen onderneming begonnen, een dienst verlenend 
waaraan groot tekort is: kinderopvang. Wie het 
verhaal van Arzu Çakmakçi-Erbas las, herkende 
een succesverhaal met helaas een dramatisch 
einde.

Minder dramatisch maar vooral diep treurig was 
dat het nieuws in augustus niettemin werd gedo-
mineerd door mediaballonnetjes opgelaten door 
de anti-moslim partij van Nederland, de PVV van 
Geert Wilders. Alle aandacht ging naar zijn wens 
om Nederlandse burgers te meten op wat ze heb-
ben bijgedragen aan de economische groei – nou 
ja, alleen Nederlandse burgers van buitenlandse 

lijke immigranten – dan zijn de percentages niet 
erg verschillend. De jeugdwerkloosheid is twee 
maal zo hoog onder allochtonen, rond de vijftien 
procent (voor de crisis losbarstte). Dat is vervelend 
maar het betekent toch echt dat de rest, de andere 
85 procent, aan het werk is.

Als je vervolgens kijkt naar cultuur, sport en 
wonen dan gaat ook daar de integratie in snel-
treinvaart. Jürgen Rayman en Prem Rahmadishu 
zijn populaire televisiepersoonlijkheden, muziek is 
gevarieerder dan ooit en onze eetgewoonten zijn 
diverser geworden. Cultureel is Nederland diver-
ser van ooit en gelukkig maar. Of sportclubs zich 
al of niet mengen is niet erg belangrijk. Het zijn 
vrijwillige organisaties, je wordt lid als het je bevalt. 
Onder mekaar is daarbij de stelregel, of dat nu bij 
FC Chabab is of bij Festina, de elitaire tennisclub 
in het Vondelpark. Daar is niets mis mee. Op het 
niveau waar de sport de doorslag geeft, zoals in 
vertegenwoordigende teams (voetbal, honkbal, 
basketbal), zijn vaak meer allochtonen op het veld 
te vinden dan autochtonen. Woonwijken zijn geva-
rieerder dan ooit en de kwaliteit van de huizen is 
lang niet slecht. Wie een hoger inkomen verwerft 
en een tuin wenst, gaat naar een vinex wijk of 
naar de randsteden. Net als andere Nederlanders. 
Inderdaad, jeugdcriminaliteit in de wijken is een 
probleem maar laten we het ook niet overdrijven. 
Een paar honderd jongens veroorzaken alle pro-
blemen, zoals een paar honderd voetbalfans zich 
wekelijks misdragen.

Een vijfde meetpunt is de politiek. Allochtonen 
zijn in Nederland op alle niveaus vertegenwoor-
digd naar rato van hun percentage. In de Tweede 
Kamer zo’n acht procent niet westerse alloch-
tonen, net als in de samenleving. Idem in de 
gemeenteraden. We doen het hier beter dan immi-
gratielanden als de Verenigde Staten of Australië, 
deels omdat ons systeem van het samenstellen 
van lijsten tamelijk ondemocratisch is, maar dat 
terzijde. Participatie van allochtonen is gestadig 
toegenomen en de gemeenteraadsverkiezingen dit 
voorjaar zullen weer hogere percentages en meer 
diversiteit laten zien.

Ten slotte intermarriage, het trouwen van al-
lochtonen buiten hun groep. Dat gebeurt nog niet 
veel, althans niet onder Marokkanen en Turken, 
voor Surinamers is het een heel ander verhaal (op 
vele terreinen: we zijn vergeten dat twintig jaar 
geleden deze groep als onoplosbaar probleem werd 
gezien). De tweede generatie allochtonen trouwt 
nog steeds binnen de eigen groep, zoals de meeste 
Nederlanders tamelijk dicht bij hun eigen geloof 
of milieu trouwen. Ze zijn geen willoze pionnen 
meer en met name Marokkaanse meisjes met 
een opleiding weten heel goed hun eigen vorm te 
vinden. Onderzoek van het SCP laat zien dat de 
man vrouw verhoudingen al aan het veranderen 
zijn, zelfs in die mate dat slecht opgeleide, weinig 

adaptieve jongens moeite hebben om in Nederland 
slimme, hoger opgeleide vrouwen te vinden (één 
van de redenen voor migratiehuwelijken, die sinds 
2004 overigens flink zijn teruggelopen). Maar het 
trouwen buiten de groep gebeurt nog weinig. Dat 
is niet vreemd, want dit duurt altijd en overal het 
langst. Kort geleden was het in Nederland nog 
bijzonder ongebruikelijk dat mensen van verschil-
lende geloven met elkaar trouwden. Dat was zo 
verdwenen. Op veel van deze zes terreinen is dus 
sprake van vooruitgang, soms spectaculair. In de 
meeste gevallen heeft specifiek beleid daar niets 
aan bijgedragen. Wel algemeen beleid op terreinen 
als huisvesting en onderwijs. Dat onderstreept 
wat een basiswaarde van D66 zou moeten zijn: 
alle beleid moet integreren, alle Nederlanders 
zijn burgers met dezelfde rechten en plichten en 
dus is integratiebeleid onzinnig. Alle beleid moet 
integreren. 

Maar hoe komt het toch dat we voortdurend te 
horen krijgen dat de integratie mislukt is? De 
belangrijkste reden is, denk ik, dat we ons debat 
over integratie (of wat doorgaat voor debat) in 
het keurslijf van een culturele discussie hebben 
laten dwingen. Daardoor gaat het over dingen als 
identiteit, ‘wij’ of ‘zij’ en wat ons bindt of niet, en 
vooral, in een mate die nergens ter wereld zo ex-
treem is, over geloof. Een buitenstaander zou het 
bizar vinden dat een land als Nederland, voorbeeld 
van verzuilde accommodatie en van tolerantie en 
geloofsvrijheid, daar zoveel moeite mee heeft. Het 
wordt tijd dat we die zogenaamde discussie de nek 
omdraaien. Dat is lastig omdat er politieke belan-
gen zijn om integratie problematisch te blijven 
houden en dat vooral te koppelen aan een ander 
geloof en een andere cultuur, hoe onzinnig dat ook 
is. Die politieke belangen hebben hun eigen vorm 
van onverantwoordelijkheid omdat ze verschillen-
de groepen in de samenleving tegen elkaar opzet-
ten. Maar daar houdt het niet op. Alle andere poli-
tici zijn medeplichtig omdat ze de discussie voeren 
op de termen die door de scherpslijpers worden 
gezet. De anderen staan toe dat de integratie die 
behoorlijk goed gaat wordt afgeschilderd als slecht 
en ze laten zich gebruiken door de media die niets 
liever hebben dan een fijn moddergevecht tussen 
pak weg mevrouw Verdonk en een of andere maffe 
imam, alles ten bate van de kijkcijfers. 

Daar moeten we met zijn allen eens mee ophou-
den. Onze allochtonen, onze medeburgers, doen 
het goed tot zeer goed. De problemen die er zijn 
hebben vooral een sterke sociaal economische 
component. Daar kun je (soms) beleid op voeren, 
bijvoorbeeld door het onderwijs te verbeteren zoals 
D66 altijd bepleit. Maar houdt nu eindelijk eens 
op die integratie als mislukt neer te zetten. Dat is 
een canard, dat is aantoonbaar niet juist. En laten 
we het weer eens over de samenleving hebben, 
over ons allemaal samen, allemaal burgers met 
een aandeel in Nederland 

HET ECHTE 
NIEUWS
DE INTEGRATIE 
VERLOOPT 
VOORSPOEDIG

DOOR FRANS VERHAGEN
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Idee is een tijdschrift waarin weten-
schappers, politici, belangenbehartigers 
en andere nadenkende burgers stilstaan 
bij de kernvragen waarvoor een open 
samenleving zich gesteld ziet. Vragen 
die sociaal-liberalen raken en stellen.

Actuele problemen in de maatschappij 
worden geconfronteerd met reflecties 
over sociaal-liberale uitgangspunten. 
Een politieke overtuiging moet zich vol-
gens ons namelijk altijd testen aan con-
crete problemen en zich bloot stellen 
aan wetenschappelijke kennis. Idee staat 
daarom even stil in een samenleving 
waarin iedereen het te druk heeft voor 
alles. Sta ook even stil en krijg een idee. 

Idee is het tijdschrift van het Kennis-
centrum D66. Trouw lid van D66, stem-
mer, sympathisant of geïnteresseerde: 
elk vrijzinnig denkend mens weet pas 
hoe vrijzinnig hij is als hij idee leest. 

Een jaarabonnement op Idee kost €35 
voor studenten €20. U ontvangt 6 num-
mers per jaar en krijgt de verschenen 
nummers van de lopende jaargang 
(zolang de voorraad strekt) opgestuurd. 
U kunt zich aanmelden op het internet
www.d66.nl/idee. 
Voor vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met idee@d66.nl.

Het Kenniscentrum D66 organiseert 
de jaarlijkse Marchantlezing 2009, 
in samenwerking met de Groene 
Amsterdammer en de Universiteit 
van Amsterdam.

De Amerikaanse filosofe Susan Neiman 
zal in haar lezing ‘progressieve politiek 
en moraliteit’ ingaan op de gevolgen 
van haar boek ‘Morele helderheid’ 
voor volwassen idealisten. Linkse, pro-
gressieve mensen hebben volgens haar
veelal de grote idealen opzij gescho-
ven en daarbij ook verleerd om na te 
denken over morele kwesties. 
Neiman pleit voor herwaardering van 
idealen als geluk, redelijkheid, 
eerbied en hoop. Ze probeert ‘de 
morele concepten die links niet meer 
hardop uitspreekt’ terug te winnen en 
aan te tonen dat rechts ons in een 
moreel moeras heeft doen belanden.

Wat? Susan Neiman geeft de 
Marchantlezing 2009
Wanneer? Vrijdag 4 december 2009
om 20.00 uur
Waar? UvA-Aula / Lutherse kerk 
Singel 411 Amsterdam   

Toegang tot de lezing is gratis. 
U dient zich wel aan te melden 
dit kan bij kenniscentrum@d66.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.d66.nl/kenniscentrum.

D66 vertrouwt op de eigen kracht en 
ontwikkeling van mensen. Zo staat het 
in de eerste van vijf richtingwijzers 
van D66. Maar wat is deze kracht? 
Waarom vertrouwt men erop? En waar 
houdt het op? Wanneer moet de over-
heidingrijpen? 

In dit essay van de Permanente pro-
grammacommissie D66 wordt dieper 
ingegaan op dit centrale uitgangspunt 
van het sociaal-liberalisme. Men gaat 
op een theoretische ontdekkingsreis 
langs de grenzen van het vertrouwen 
op de eigen kracht van mensen. De 
grenzen van dit vertrouwen liggen niet 
vast, maar moeten voortdurend worden 
bediscussieerd en beargumenteerd. 
‘Vertrouw op de eigen kracht van men-
sen’ is bedoeld als aanzet tot een dis-
cussie die verder gevoerd moet worden 
in de politieke praktijk. 

Deze publicatie is tot stand gekomen 
na discussie met wetenschappers en 
met leden in het land, waarin we spra-
ken over de vraag, waarom we eigenlijk 
vinden wat we vinden.

Voor €10 (incl. administratie- en ver-
zendkosten) kunt u een exemplaar van 
het essay ‘Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen: sociaal-liberale grensver-
kenningen’ bestellen op de website van 
Kenniscentrum D66: 
www.d66.nl/kenniscentrum.
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schappelijke basis van ons handelen. Nu vinden 
wij op de werkvloer toch vooral zelf het wiel uit. De 
laatste weken van het schooljaar zien we bijvoor-
beeld klassen naar filmpjes kijken en achterover 
hangen. Oké, zo halen ze hun duizend uren les, 
maar dit kan toch nooit de bedoeling zijn? Moeten 
wij ook de DVD speler maar aan zetten? Natuur-
lijk, een incident, maar het mechanisme zien 
we vaker; leraren doen wat zij individueel goed 
achten. Van ons mag de schoolleiding meer regie 
nemen, zodat de visie op onderwijs niet alleen 
fraai in de folder geformuleerd staat, maar ook 
daadwerkelijk een gezicht krijgt in de school. 
Let wel, wij pleiten niet voor van bovenaf opgelegde 
pedagogisch didactische concepten, want ook wij 
weten dat dergelijke luchtfietserij niet werkt. Maar 
het zou aardig zijn als schoolleiders wat vaker uit 
hun kantoor komen en de verbinding zoeken met 
hun personeel, om zo draagvlak voor kwaliteitsver-
betering te creëren. Leraren uitdagen, met bijscho-
ling, zowel didactisch als vakinhoudelijk. En dat 
leraren daar ook daadwerkelijk iets mee doen door 
het te verwerken in hun eigen lessen, wij zien daar 
weinig van en dat is een gemiste kans.

En dan de beloning. Welk idee daar achter zit, de 
grote funderende gedachte… voor ons is die niet te 
achterhalen. Zeker, de minister van Onderwijs, Ro-
nald Plasterk, heeft extra budget vrijgemaakt voor 
academici voor de klas. Maar wij merken daar wei-
nig van, het geld gaat kennelijk naar anderen, wij 
jonge academici krijgen niet de beloofde belonings-
schaal. Overigens, we willen niet arrogant overko-
men, maar zelfs als we die wel zouden krijgen, dan 
blijft dat inkomen aan de karige kant. Het bruto 
startsalaris in de hoogste schaal ligt op 2.398 euro, 
vijf jaar later is dat bruto bedrag 600 euro gestegen.  

De toekenning van de salarisschaal kan ook trans-
paranter en eigentijdser. Nu bepaalt de school-
leiding wat iemand verdient, op basis van functie. 
De mooie functies zijn bezet door ouderen en wij 
mogen met de pet in de hand achteraan sluiten. Dit 
komt op ons feodaal over. Vandaar ons pleidooi voor 
een beloningsstructuur op basis de van opleiding, 
zoals ook voorgesteld door de commissie Rinnooy 
Kan, die de arbeidsmarktpositie van leraren twee 
jaar geleden heeft onderzocht. Bovenop dat basis-
salaris zouden prestatieprikkels docenten kunnen 
aanzetten tot een stapje extra. Motiveer daarom 
professionals die bezig zijn met vernieuwing en 
verdieping van hun vak én beloon ze met toeslagen. 

Wij kiezen voor het beroep leraar omdat wij houden 
van het vak dat we gestudeerd hebben en onze 
expertise graag delen met jonge mensen. Wij klagen 
ook niet over de jeugd van tegenwoordig. Met deze 
generatie is vast van alles mis, maar dat is niet anders 
dan toen wij op school zaten. Voor ons zijn de matige 
organisatie, de weinig professionele mentaliteit en 
de eigenaardige beloningsystematiek de zaken die 
ons belemmeren. Onderwijs, het kan zoveel beter en 
leuker. Waarom doen we dat niet gewoon? 

Tien jaar personeelstekorten in het onderwijs leert; 
leraren krijgen is niet zo moeilijk, ze houden wel. 
Volgens het Sectorbestuur Onderwijs valt 25% van 
de startende leraren binnen vijf jaar uit. Onder aca-
demici ligt dat percentage hoger. Een pijnlijk gege-
ven, want de minister en de staatssecretaris steken 
hun nek uit. Met het plan leerkracht en een twee-
degraads bevoegdheid voor academische bachelors 
proberen zij vakinhoudelijk goed opgeleide leraren 
voor de klas te krijgen en te houden. Helaas, het 
tegenovergestelde gebeurt. In de Volkskrant vliegen 
twee vakbonden elkaar daarover in de haren. Hun 
verklaringen? De zuurgraad van de lerarenkamer en 
een hoge werkdruk jagen nieuwe leraren weg. Maar 
wij, jonge academici, net gestart in het onderwijs, 
ervaren toch echt andere belemmeringen.  

Neem nou die kille lerarenkamer. Wij zijn collegi-
aal en met open armen ontvangen; de omgeving 
is lief voor ons. Maar er is wel iets anders dat ons 
opvalt; het gebrek aan een professionele dialoog. 
Praten over het werk in de klas is niet gebruikelijk. 
Tot op zeker hoogte begrijpen we dat. Leraar is 
een geïsoleerd beroep; je staat alleen voor een klas 
met dertig leerlingen en de deur is dicht. Maar 
van ons mag die deur best wat vaker open. Tijdens 
onze opleiding hebben wij namelijk veel naar 
elkaar gekeken. De analyse van wat dan in de klas 
gebeurt, daarover praten vanuit een gezamenlijk 
referentiekader, conclusies trekken, die toepas-
sen, terugkijken, het is voor elke leraar verrijkend, 
maar het gebeurt in onze beroepspraktijk zelden. 
Het verweer dat hier geen tijd voor is komt vreemd 
op ons over. Want even eerlijk, dit kost weinig, 
levert veel op en bovendien, vanaf een uur of vier 
is het op onze scholen stil. Wat nou geen tijd? 
Een meer professionele onderlinge omgang zou 
bovendien helpen bij de vorming van een gemeen-

LERAAR! 
HET KAN 
ZOVEEL 
BETER EN 
LEUKER

DOOR ERIK VELDMAN
(namens 12 jonge academici in het v.o.)

 ESSAYWEDSTRIJD Het Kenniscentrum D66 schrijft een essaywedstrijd uit. 
Inzendingen moeten een actueel politiek probleem behandelen vanuit de vraag: 
welke oplossingen passen het beste bij het uitgangspunt van ‘Vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen’? Het winnende essay wordt gepubliceerd in het februarinummer 
van ‘De Democraat’. Inzendingen mogen tussen de 700 en 800 woorden zijn. * Zie voor meer informatie www.d66.nl/kenniscentrum
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Bij de instelling van de scoutingcommissie vorig 
jaar, verklaarde voorzitter Ingrid van Engelsho-
ven dat de partij constante kwaliteit moet gaan 
tonen: ‘We willen af van het jojo-effect. Het is niet 
verkeerd om mensen aan te spreken op kwaliteit, 
ook al kan dit soms onaardig overkomen’. Gestruc-
tureerde en professionele kadervorming moet ertoe 
leiden dat D66 op afgewogen wijze goede kandida-
ten op de advieslijsten gaat plaatsen. In september 
is het trainings- en coachingstraject van een groep 
van ongeveer dertig potentiële Tweede Kamerleden 
gestart, de zogenaamde schaduwfractie. Een be-
langrijke schakel in dit geheel vormt de zevenkop-
pige begeleidingscommissie. Aan haar de primaire 
taak de kandidaten te beoordelen en van hen een 
team te smeden.

De commissie bestaat uit de voormalige Tweede 
Kamerleden Francine Giskes en Jan van Walsem; 
Pauline van der Meer Mohr, oprichter en directeur 
van het human resources adviesbureau Amstel-
bridge en daarvoor hr-directeur van ABN AMRO; 
Jan Petit, vicevoorzitter politiek van het Landelijk 
Bestuur van D66; Michiel Westermann, medeo-
prichter en ex-directeur van de IT-onderneming 
Pink Elephant, nu directeur van MOTEK Medical, 
een bedrijf dat nieuwe technologieën ontwikkelt 
voor de gezondheidssector; Rudi Nieuwenho-
ven, geruime tijd hr-directeur van KPN, en Eddy 
Schuyer, de vroegere voorzitter van de Eerste 
Kamerfractie. Met de twee laatstgenoemden gingen 
we voor de start van de schaduwfractie in op hun 
specifieke rol.

Als het kabinet niet tussentijds valt, loopt het 
programma van september 2009 tot en met juni 
2010. De groep komt één keer per maand op een 
zaterdag bijeen. Voor het opleidingstraject zijn 
externe professionele partijen ingeschakeld. De 
‘rekruten’ zullen volgens Schuyer ‘in situaties 
worden geplaatst waarbij ze kunnen laten zien wat 
ze waard zouden zijn als Tweede Kamerlid’. Zaken 

die onder andere behandeld zullen worden, zijn 
persoonlijke drijfveren, verdieping in het sociaal-li-
beralisme (de ‘vijf richtingwijzers’), politieke trends 
en maatschappelijke ontwikkelingen, het politieke 
handwerk en onderhandelingsvaardigheden. 

Eddy Schuyer heeft een lange staat van dienst als 
D66’er. In 1970 vertegenwoordigde hij de partij 
al in de gemeenteraad van Wassenaar. Daarna 
volgde het lidmaatschap van de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland en vervolgens dat van de Eerste 
Kamer. Met zijn vertrek uit de Senaat in 2007 had 
Schuyer er 38 jaar vertegenwoordigende functies 
op zitten. Bovenop deze indrukwekkende politieke 
bagage komt zijn lange loopbaan in het onderwijs 
en de gezondheidszorg. ‘Tijdens mijn werkzame le-
ven heb ik honderden mensen moeten beoordelen 
en ik denk dan ook dat ik iets kan toevoegen aan 
deze commissie. Ik ben tot de begeleidingscom-
missie toegetreden omdat er voor het eerst een 
goede poging wordt gedaan om vooraf een fractie 
met kwaliteit als team te vormen. De factor toeval 
speelt niet meer mee. En we mogen wel iets stren-
ger naar elkaar zijn. Ik heb er veel waardering voor 
hoe de partijtop de organisatie ter hand neemt en 
structuur aanbrengt. Deze commissie is daar een 
uitvloeisel van’.
 

Rudi Nieuwenhoven heeft 36 jaar bij KPN (voor-
heen PTT) gewerkt en was daarna nog twee jaar 
directeur Sociale Zaken van VNO-NCW. Hij is nu 
met pensioen, maar ook weer niet helemaal want 
hij is nog actief als onafhankelijk hr-consultant. 
Nieuwenhoven is een D66’er van het eerste uur 
en heeft de partij vertegenwoordigd in de gemeen-
teraden van Maassluis en Wassenaar. Ook was hij 
bestuurslid van het toenmalige Politiek Scholings- 
en Vormingsinstituut van de partij. Rond de eeuw-
wisseling had Nieuwenhoven zelfs parlementaire 

aspiraties, maar die werden snel de kop ingedrukt 
door de net aangetreden KPN-baas Scheepbou-
wer. KPN verkeerde op dat moment in zwaar 
weer. Gegeven het specifieke arbeidsverleden van 
Nieuwenhoven spreekt het voor zich dat hij veel 
ervaring heeft opgebouwd met selectie, begelei-
ding en coaching. Hij is goed te spreken over de 
professionaliseringsslag die de partij heeft ingezet 
en over de mix van training en beoordeling. ‘Onze 
hoofdtaak is te beoordelen hoe we de mensen 
hebben zien functioneren in de schaduwfractie. 
Minstens zo belangrijk is dat zij leren samenwer-
ken en in staat zijn een eenheid te vormen’. 

De leden van de begeleidingscommissie zullen bij 
alle bijeenkomsten aanwezig zijn en onder andere 
letten op hoe het kandidaat-Kamerlid omgaat 
met stresssituaties en zich opstelt naar de pers, 
op het deskundigheidsniveau en de didactische 
kwaliteiten, en op de spreektechniek en schrifte-
lijke uitdrukkingsvaardigheden. Uiteindelijk zal 
de commissie de lijsttrekker en de partijvoorzitter 
adviseren over de leden van de schaduwfractie. 
Op de vraag aan welke aspecten hij in de beoorde-
ling bijzonder hecht, antwoordt Rudi Nieuwenho-
ven: ‘Is iemand inhoudelijk georiënteerd en kan 
hij of zij die inhoud ook overdragen? Kom je 
authentiek over? En heel belangrijk: ben je bereid 
om samen te werken en trek je op vitale momen-
ten gemeenschappelijk op?’ Eddy Schuyer: ‘Ik 
vind het belangrijk dat iemand bij een vraagstuk 
kan zeggen dat het ook anders kan en vervolgens 
tot een besluit komt. En dat hoeft dan niet de eer-
ste optie te zijn. Dat zegt iets over een analytische 
geest’. En tot slot, nuancerend: ‘Ik weeg ook mee 
of iemand zich kan ontwikkelen. Je hoeft niet alles 
de eerste dag te weten’ 

Behalve een programma voor de schaduwfractie is er ook 
een speciaal opleidingstraject voor potentiële wethouders 
in de grotere steden. Bovendien draait er dit najaar een 
trainingsprogramma voor verkiesbare kandidaat-gemeen-
teraadsleden. ‘Deze training is uniek voor de partij. Ruim-
te voor scholing was er natuurlijk wel, maar nog nooit zo 
structureel’.

We spreken Marc-Jan Ahne op een mo-
ment dat hij nog moet wennen aan zijn 
kersverse functie als wethouder van 
Deventer. Na een crisis is deze zomer 
een nieuw college – inclusief D66 – be-
edigd. De partij beschikt over twee ze-

tels in de gemeenteraad van de Hanzestad. Hij werd in 2002 
raadslid en was sinds 2004 voorzitter van de D66-fractie. De 
nieuwe wethouder Economische Zaken en Vastgoed steekt 
meteen enthousiast van wal en neemt met behulp van een 
grote kaart direct de toekomstige stadsuitbreidingen door. ‘Ik 
had net een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de 
‘wethoudersklas’ ontvangen toen de crisis hier in volle hevig-
heid uitbrak. Ondanks de onverwachte ontwikkelingen ga ik 
natuurlijk wel aan dit opleidingsprogramma meedoen’. 

GEMEENTERAAD.NL
Maar behalve getraind worden gaat Ahne ook zelf trainin-
gen geven. Tot aan zijn wethouderschap werkte hij name-
lijk bij Gemeenteraad.nl, het adviesbureau dat door het 
Landelijk Bestuur in de hand is genomen om toekomstige 
raadsleden op te leiden. Gemeenteraad.nl ondersteunt ra-
den en griffies met informatie, detacheringen, trainingen 
en advies. Het bureau zet in totaal tien trainers in voor 26 
groepen. Er staan twee trainers, waaronder één senior, voor 
een groep van ongeveer twintig kandidaten die in korte tijd 
drie dagdelen bijeenkomt. De trainingen vinden verspreid 
over het hele land plaats. Ahne zal een deel van de trai-
ningen verzorgen, ook al is hij nu niet meer in dienst van 
het bureau.

Het trainingsprogramma tijdens de eerste bijeenkomst om-
vat onder andere de rol en de verantwoordelijkheid van de 
raad, het beschikbare instrumentarium en de noodzake-
lijke basiskennis en -vaardigheden van een raadslid. Tij-
dens het tweede dagdeel ligt de nadruk op de functie en de 
organisatie van de fractie, de verhouding met de afdeling 
en de plaats van de ‘vijf richtingwijzers’ van D66. De slot-
sessie staat in het teken van de externe zichtbaarheid. ‘Het 
is uitermate belangrijk dat ook buiten de raadszaal mensen 
zien wat je aan het doen bent. Hoe kan ook een genuan-
ceerd verhaal toch de media bereiken?’

Professionaliseren, in álle geledingen, is een must volgens 
Marc-Jan Ahne. ‘De partij verkeert in een uitzonderlijke 
situatie: veel nieuwe mensen en dus weinig ervaringsop-
bouw. We moeten het lokaal goed doen, anders doet dat 
afbreuk aan het succes van de partij op landelijk niveau’.

Op weg naar 
een team 
met kwaliteit

PROFESSIONALISEREN 
OOK OP LOKAAL NIVEAU

SCOUTINGCOMMISSIE STAND VAN ZAKEN
DOOR MAARTEN SCHIKKER

 ‘ De factor toeval    
 speelt niet meer mee’

 ‘ Minstens zo 
 belangrijk is dat zij 
 leren samenwerken’

Rudi Nieuwenhoven

Eddy Schuyer
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uim een half miljoen kiezers, 11,3 procent 
van het electoraat, heeft op D66 gestemd. 
Voor Sophie in ’t Veld betekent een 

aanzienlijk versterkte delegatie – ook het aantal 
medewerkers groeit flink – dat zij invulling kan 
geven aan een nieuwe rol. ‘Ik ben van plan om wat 
terug te schakelen, mensen waren gewend dat je 
altijd maar beschikbaar bent. Nu kun je de taken 
verdelen’. 
Marietje Schaake heeft besloten om in de Europe-
se hoofdstad te gaan wonen, ook al houdt zij haar 
woonruimte in Nederland aan. Als gevolg van haar 
nieuwe functie zal zij veel op reis zijn en vooral 
regelmatig pendelen tussen Brussel, Amsterdam 
en Straatsburg. ‘Dat is voor mij niet zo’n overgang, 
want ik had al zo’n leven. Ik was als adviseur op 
het gebied van trans-Atlantische betrekkingen en 
diversiteit, mensenrechten en burgerrechten veel 
op pad. Het werken vanuit mijn eigen bedrijf heb 
ik deze zomer afgerond. Ik was hoe dan ook bezig 
een grote stap te nemen in mijn carrière en sprak 
met een aantal bedrijven en organisaties’. 

Schaake heeft naar eigen zeggen een overwel-
digende tijd achter de rug. ‘Het jaar begon al 
verrassend met mijn derde plaats op de advieslijst. 
Daarna volgde direct de interne campagne binnen 
de partij en na het congres in maart de externe 
campagne. Je groeit erin, je kunt er niet omheen, 
het is een soort tunnel waar je in wordt gezogen. 
Het was een tijd van rennen, vliegen en twitteren. 

Daar kom je pas op 4 juni, de dag van de verkiezin-
gen, uit en vervolgens ga je dan weer een nieuwe 
tunnel in: je wordt direct in je nieuwe werk getrok-
ken. Ik ben het proces heel onbevangen ingegaan, 
met een jong en energiek campagneteam. Ei-
genlijk was voor mij elke stap pure winst, er was 
geen verlies mogelijk. Ik heb er ‘giga-hard’ aan 
getrokken en nauwelijks een sociaal leven gehad: 
mijn familie en vrienden hadden mij tijdens de 
campagne ongeveer afgeschreven. Maar het was 
een prachtige ervaring’.  

De eerste indrukken van Gerben Jan Gerbrandy 
zijn ‘heel positief’. Voor hem is de functie nieuw, 
hoewel hij midden jaren negentig wel al in Brussel 
werkte als medewerker van de Eurofractie. ‘Dat 
heb ik toen met ontzettend veel plezier gedaan. 
Die tijd is heel vormend voor me geweest: voor 
mijn denken over Europa en voor het leren ken-
nen van de partij. Het is ook leuk om terug te zijn 
en weer vele bekende gezichten te zien’. Gerbran-
dy heeft inmiddels een lange en veelzijdige loop-
baan binnen de partij achter de rug, maar had nog 
nooit een vertegenwoordigende functie bekleed. 
Tot aan zijn verkiezing was hij nog Internationaal 
Secretaris van het Landelijk Bestuur. ‘Ik heb lang 
achter de schermen gewerkt. Ik wilde ook niet al 
te jong de politiek instappen en eerst de nodige 
maatschappelijke ervaring opdoen. Twee jaar 
geleden, toen de partij er slecht voorstond, heb 
ik mij kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. 

Door mijn werk had ik ontdekt dat de politiek mij 
intrigeerde. Ik kan redelijk out of the box denken, 
ik neem niet snel genoegen met: ‘zo doen we het 
altijd al’. Ik voel me prettig op een podium, om 
mensen te overtuigen. De echte, grote vragen lig-
gen op het internationale vlak. Het Europees Par-
lement geeft mij een platform om deel te nemen 
aan het maatschappelijke debat’. 
Gezien zijn privésituatie, een gezin met drie kleine 
kinderen, heeft hij de intentie om in Den Haag te 
blijven wonen en een appartement te betrekken 
in Brussel. ‘Dat betekent natuurlijk wel dat ik veel 
van huis zal zijn’.

Half juli werden de portefeuilles van de Euro-
parlementariërs officieel bekend gemaakt. De 
uitkomst is reden voor tevredenheid. Sophie in ’t 
Veld, D66-delegatieleider, bleef lid van dezelfde 
commissies, zij het dat ze nu in de zware commis-
sie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse 
Zaken is teruggekeerd als ondervoorzitter. ‘Het 
werk in deze commissie is nu moeilijker omdat we 
niet meer beschikken over een meerderheid van 
socialisten, liberalen en groenen in het parlement. 
Bovendien is de voorzitter, een Spaanse socialist, 
een nieuwkomer’. In ’t Veld heeft ook zitting in de 
commissies Economische en Monetaire Zaken, en 
Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid. Ger-
brandy is toegetreden tot de commissies Milieu-
beheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, de 
Begrotingscommissie (‘waar gaan we het geld aan 

uitgeven?’) en de Begrotingscontrolecommissie. 
‘Zijn de gelden op een juiste en doelmatige wijze 
uitgegeven? De kracht van Europa wordt ook be-
paald door de mate waarin wij de doelen kunnen 
bereiken’. Als enige Nederlandse Europarlemen-
tariër is Schaake lid van de commissie Cultuur 
en Onderwijs. Bovendien heeft zij de portefeuille 
Buitenlandse Zaken. 

De ALDE-fractie (Alliance of Liberals and De-
mocrats for Europe) is in zetels weliswaar iets 
achteruit gegaan, maar is volgens In ’t Veld 
homogener van samenstelling geworden: ‘Het is 
echt een progressieve, liberale, pro-Europese club 
waar wij ons ontzettend op onze plek voelen’. De 
samenstelling van het gehele parlement heeft een 
verandering ondergaan. Ongeveer de helft bestaat 
uit nieuwe leden en circa tien procent is onder de 
veertig jaar. Er is ook een netwerk van Europarle-
mentariërs onder de veertig jaar, EU 40. Schaake, 
die zich graag opwerpt als een schakel tussen 
jonge mensen en de gevestigde orde, heeft zich 
hierbij aangesloten. 

In ’t Veld verwacht dat het in het nieuwe parle-
ment wel spannender gaat worden. ‘De socialis-
ten hebben een behoorlijke klap gehad en zullen 
minder bereid zijn tot het sluiten van wollige 
compromissen met de christendemocraten. Er zijn 
ongeveer negentig rechtse, nationalistische leden 
die geen fractie vormen met elkaar. Min of meer 

‘ Met de Europese Unie 
 hebben we goud in handen’

Het ‘eenzame’ bestaan van Sophie in ’t Veld is voltooid verleden tijd. 
Enige maanden geleden kondigde ze al vol zelfvertrouwen aan dat er ‘meer 
D66 in Europa’ zou komen. Over hoeveel meer liet zij zich toen wijselijk 
niet uit, maar stilletjes had de Europees lijsttrekker natuurlijk wel gehoopt 
op twee D66-collega’s. Op 11 juni maakte de Kiesraad bekend dat Gerben 
Jan Gerbrandy en Marietje Schaake het sociaal-liberale smaldeel in het 
Europees Parlement zouden gaan versterken. Wat zijn de eerste ervaringen 
van het drietal en wat zijn hun plannen?

DOOR MAARTEN SCHIKKER

R Europese fractie D66                           
Sophie in ’t Veld                    
Gerben Jan Gerbrandy              
Marietje Schaake
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vanzelfsprekende meerderheden op een terrein 
van individuele vrijheden en burgerrechten zijn 
er niet meer. We zullen het eerder moeten laten 
aankomen op hoofdelijke stemmingen’. 

De drie van D66 zijn los van elkaar, eensgezind 
lovend over de nieuwe ALDE-voorzitter, Guy 
Verhofstadt. In ’t Veld: ‘Politiek-ideologisch zit hij 
helemaal op onze lijn’. Gerbrandy: ‘Ik vind het 
interessant om te zien hoe een ervaren man als 
Verhofstadt opereert. Hij heeft ook durf, getuige 
zijn baanbrekende voorstel om Europa in de toe-
komst te financieren via individuele belastingen en 
niet via nationale bijdragen’. Schaake: ‘Verhofstadt 
heeft echt een pro-Europese visie. Hij leidt op een 
charismatische wijze de fractie, geeft ruimte aan 
discussie en weet daaruit de juiste conclusies te 
trekken’.

De oud-premier van België, die geen zaken wil 
doen met anti-Europeanen, hoeft zichzelf niet 
meer te bewijzen. Bij de herbenoeming van de 
voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, 
legde de ALDE-voorzitter vijf eisen op tafel als 
voorwaarde voor steun. Op die manier kreeg de 
Portugees niet de gelegenheid de verschillende 
fracties tegen elkaar uit te spelen. Sophie In ’t Veld 
is, eufemistisch uitgedrukt, niet onder de indruk 
van Barroso: ‘Hij gedroeg zich de afgelopen periode 
als het schoothondje van de lidstaten. Ten tijde 
van de financieel-economische crisis viel hij alleen 
maar op door zijn afwezigheid en passiviteit. Hij 
heeft weinig gedaan aan de grondrechten. In mijn 
ogen heeft Barroso geen tweede termijn verdiend’. 

Op de vraag welke doelen zij de komende vijf jaar 
willen bereiken barsten ze alle drie direct los, zodat 
we een selectie hebben gemaakt. Marietje Schaake 
geeft een hoge prioriteit aan de vormgeving van 

een nieuwe fase in de trans-Atlantische verhou-
dingen. ‘Daar is een sterk Europa voor nodig’. Een 
stokpaardje van haar is – zeker na haar recente 
campagne-ervaringen – de impact van nieuwe 
media op de democratisering. ‘De toepassingen 
van nieuwe media kunnen leiden tot meer trans-
parantie en participatie van veel mensen in het 
democratische proces. Geografische afstanden zijn 
kosteloos te overbruggen en mensen verzamelen 
zich rondom ideeën of issues. Politici en hun ach-
terban kunnen wederzijds via internettoepassingen 
als e-mail, Twitter en Facebook veel beter met el-
kaar communiceren. Ik vind dat heel fascinerend’. 
Gerben Jan Gerbrandy wil als Europarlementariër 
bereiken dat Europa meer in het hart komt van de 
Nederlanders. Biodiversiteit staat ook hoog op zijn 
agenda. ‘Dat is nog een vergeten beleidsterrein, we 
hebben een soort ‘Al Gore’ nodig. Kijk om je heen 
hoeveel natuur er wordt vernietigd, hoe we de 
zeeën leegvissen. We zullen dringend de handels-
ketens moeten verduurzamen’.

Sophie in ’t Veld somt een aantal zaken op waar ze 
zich al lang hard voor maakt: goede antidiscrimi-
natiewetgeving, herziening van de antiterreurwet-
ten en hoge prioriteit aan burgerrechten, inclusief 
een speciale commissaris hiervoor. Ook moet er 
nog hard gesleuteld worden aan de interne markt, 
vooral voor diensten. En dan meer in het alge-
meen, maar vol hartstocht: ‘We moeten veel meer 
de discussie aangaan over wat we met Europa wil-
len. We zullen keuzes moeten maken. Als we op 
de huidige manier doorgaan dan hebben we over 
twintig jaar alle kenmerken van een museum. We 
moeten het écht anders aanpakken en ophouden 
met het wantrouwen van alles wat anders is. Eu-
ropa heeft zo veel potentieel… We hoeven nergens 
bang voor te zijn. Met de Europese Unie hebben 
we goud in handen’ 
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Het Place du Luxembourgh
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eide heren maakten deel uit van commis-
sies die verschillende problemen in het 
onderwijs onderzochten. Rinnooy Kan 

was voorzitter van de Commissie Leraren – beter 
bekend als de Commissie Rinnooy Kan – die in 
september 2007 haar bevindingen over het leraren-
tekort en de positie en kwaliteit van de leraar pre-
senteerde. Van der Ham zat in de Commissie Dijs-
selbloem, een parlementaire onderzoekscommissie 
over de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet 
onderwijs in Nederland. Hij bezigt duidelijke taal 
over de onderwijskoers die hem voor ogen staat. 
‘Een beetje bijklussen is niet voldoende, het moet 
forser. We moeten echt een slag maken’. 

Eerst nog even een vraag over de ‘macht’ van Rin-
nooy Kan. Hij voert voor het tweede jaar op rij de 
door de Volkskrant opgestelde lijst van invloedrijk-
ste Nederlanders aan, maar blijft er nuchter onder. 
Een grapje is dan ook zo gemaakt. ‘Een willekeurige 
agent heeft meer macht dan ik heb en dat is maar 
goed ook’. Hij wil in zijn functie als voorzitter van 
de SER ‘mensen bundelen en samenbrengen, in 
plaats van de verhoudingen aanscherpen’. Hij is de 
spin in het web. Doordacht, eloquent, vriendelijk. 
Hoe is het volgens Rinnooy Kan gesteld met de 
kwaliteit van het onderwijs? Hij denkt kort na, een 
genuanceerd antwoord volgt. ‘Er zijn heel positieve 
berichten, maar ook heel zorgelijke’. Rinnooy Kan 
meent dat een van de kenmerken van een goed on-
derwijssysteem bijvoorbeeld de gelijkheid van kan-
sen in het onderwijs is. ‘Dat betekent gelijke kansen 
op ontplooiing voor eenieder, ongeacht de vraag of 
je welvarende ouders hebt of waar je geboren bent’. 
Rinnooy Kan stelt dat sociaaleconomische herkomst 
toch nog steeds een redelijke voorspeller is van 
waar iemand terecht komt in het onderwijssysteem. 
‘Dat is vervelend, maar vooral heel zorgelijk. Dat 
moeten we ons zeer aantrekken’, beklemtoont Rin-
nooy Kan. Ook Van der Ham zag in de Commissie 
Dijsselbloem dat sociaaleconomische herkomst nog 
steeds speelt binnen het onderwijs. ‘Het bleek zelfs 
dat kinderen die hetzelfde IQ hadden, toch andere 
schooladviezen kregen. Kinderen uit lagere sociaal-
economische milieus werden door zowel docenten 
als ouders lager ingeschat en voorbestemd naar een 
lagere opleiding te gaan. Daar schrok ik van. Je mag 
toch verwachten dat individuele ontplooiing – los 
van iemands achtergrond – centraal staat?’ 

Rinnooy Kan noemt herkomst en afkomst ir-
relevante verschillen, te onderscheiden van de 

relevante verschillen. De laatste zijn verschillen in 
talent, verschillen in de kwaliteiten die eenieder 
bezit. Rinnooy Kan: ‘Die relevante verschillen 
moeten we maximaliseren en uitvergroten zodat 
ieders ontplooiing en ontwikkeling zo groot mo-
gelijk is’. De irrelevante verschillen daarentegen 
moeten worden geminimaliseerd. ‘Wanneer we 
irrelevante verschillen signaleren, moeten we ze 
wegwerken. Wanneer ze op de loer liggen, moeten 
we ze vroegtijdig oppakken’. Als voorbeeld noemt 
hij voorschoolse educatietrajecten met het oog op 
een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
‘Bijscholing in taalvaardigheid zorgt ervoor dat 
irrelevante verschillen, namelijk de herkomst en 
afkomst, worden geminimaliseerd’. Enthousiasme 
maakt zich meester van Rinnooy Kan wanneer 
hij het over dit initiatief heeft. ‘Als je slaagt in 
bijscholing in taalvaardigheid bewijs je het kind 
echt een enorme dienst’. Hij concludeert dat het 
Nederlandse onderwijssysteem nog niet voldoende 
presteert wanneer het gaat om het maximaliseren 
van de relevante verschillen en het minimaliseren 
van de irrelevante verschillen. Met andere woor-
den: het Nederlandse onderwijssysteem presteert 
ook nog niet voldoende wanneer het gaat om de 
individuele ontplooiing, geheel los van iemands 
sociaaleconomische herkomst. Rinnooy Kan is 
het met Van der Ham eens. ‘Dat is iets waar naar 
moet worden gestreefd’. 

De kwaliteit van het onderwijs in Nederland is dus 
voor verbetering vatbaar. Maar hoe doet Neder-
land het eigenlijk in vergelijking met de rest van de 
wereld? Van der Ham wil waken voor gemakzucht. 
‘Op wereldschaal scoren we prima, er zijn weinig 
laaggeletterden en onze universiteiten doen het 
goed’. Ondanks die cijfers is hij kritisch. ‘Een 

vergelijking met de rest van de wereld telt niet, 
dan scoor je altijd wel goed. Het gaat om eigen 
ambitie’. Wat hij met die eigen ambitie bedoelt, 
blijkt wanneer hij zijn betoog vervolgt. ‘Vergelijken 
we Nederland met gelijksoortige landen, dan is 
hier de schooluitval fors groter. Dat vind ik echt 
zorgwekkend. We halen niet uit hen wat erin zit’. 
Van der Ham maakt een bevlogen indruk, de 
handbewegingen accentueren zijn betoog. ‘Zowel 
voor de kwetsbare leerlingen als voor de excellente 
doen we het niet goed genoeg. We moeten niet 
de middenmoot willen zijn’. 
Hoe ontsnappen we die middenmoot? Van der 
Ham heeft wel een aantal ideeën. ‘Jongeren 
moeten excelleren binnen hun eigen kunnen, het 
allerbeste uit zichzelf halen Niet zomaar timmer-
man of jurist worden, maar een heel goede’. Wat 
is daar voor nodig? ‘Een goede aansluiting van de 
middelbare school op het MBO en hoger onder-
wijs is essentieel. Universiteiten moeten nu vaak 
VWO-leerlingen bijscholen in pure basiskennis. 
Zonde van kostbare tijd. Kennis opdoen moet in 
ere worden hersteld’. Van der Ham meent dat
 voor alle soort leerlingen geldt dat een inspire-
rende, goedopgeleide leraar goud waard is. ‘Ook 
de hoeveelheid leraren telt. Bij de meest kwetsba-
re leerlingen kan je zelfs stellen: hoe individueler 
het onderwijs is, hoe beter. In de New Yorkse 
probleemwijk Harlem zag ik een project waar 
de eerste paar jaar de sleutel één docent op vijf 
leerlingen werd gehanteerd. Radicaal, maar het 
werkte. Het taalniveau steeg als een raket, 
schooluitval kelderde’. 

Rinnooy Kan is het wat betreft de noodzaak van 
goede leraren met Van der Ham eens, gezien 
de conclusies van de gezaghebbende commis-

 ‘Onderwijs krijgt niet 
te weinig aandacht, 
maar verkeerde aandacht’

Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? 
Een zeer interessante en niet minder belangrijke vraag die 
wordt beantwoord door Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van 
de Sociaal Economische Raad (SER) en Boris van der Ham, 
Tweede Kamerlid voor D66. 

DOOR PIM VAN MIERLO

 ‘ Nederland moet 
 een duurzame 
 kenniseconomie 
 nastreven’
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BRON CIJFERS: BESTEL IN BEELD 2008, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

sie die zijn achternaam droeg. Volgens Rinnooy 
Kan verdient minister Plasterk een ‘compliment 
zonder enig voorbehoud’, omdat hij snel en po-
sitief reageerde op de meeste aanbevelingen van 
de Commissie Leraren. Rinnooy Kan stelt in het 
voorwoord van het rapport van deze commissie 
dat de toekomstige kracht van onze samenleving 
staat of valt met de kracht van ons leervermogen, 
in de dubbele betekenis van kennisoverdracht en 
kennisverwerving. Rinnooy Kan: ‘Kennis over-
dragen enerzijds en kennis verwerken anderzijds, 
is de kernindicator van een sterke samenleving’. 
Het rapport van de Commissie Leraren riep op 
de positie van de leraar te versterken: een betere 
beloning, een sterker beroep, een professionelere 
school. Van der Ham vindt dat goede prestaties be-
ter moeten worden beloond. ‘Wat mij betreft mag 
een effectieve tweedegraads leraar op een proble-
matisch VMBO meer verdienen dan een matige 
eerstegraads docent. Goed onderwijs valt of staat 
bij een goede docent’. Rinnooy Kan is het eens met 
de stelling dat de kwaliteit van het onderwijs valt 
of staat bij een goede docent. Hij is dan ook blij 
dat de bevindingen van de Commissie Leraren ter 
harte worden genomen. ‘Er zijn al mooie dingen 
gedaan, maar er liggen ook nog uitdagingen’. Van 
der Ham is kritischer op Plasterk. ‘Dat de vaca-
tures in het onderwijs nu slinken, heeft veel te 

maken met de economische crisis. Plasterk doet 
feitelijk te weinig. Als straks de arbeidsmarkt weer 
krapper wordt, houd ik mijn hart vast’.

Kamerdebatten, de Commissie Rinnooy Kan, 
de Commissie Dijsselbloem: aan aandacht voor 
onderwijs in de politiek heeft het de laatste jaren 
niet geschort. Toch? Rinnooy Kan: ‘Onderwijs 
krijgt niet te weinig aandacht, maar verkeerde 
aandacht. Er is nu sprake van incidentenpolitiek’. 
Van der Ham bevestigt dit. ‘Er zijn veel debatten 
over onderwijs, maar met name als er een relletje 
is of als het over geld gaat. Maar wanneer gaan we 
het nou eens hebben over onze kerndoelen of het 
tegengaan van zwakke scholen?’ Volgens Rinnooy 
Kan is niemand tegen onderwijs. ‘Onderwijs heeft 
dus geen vijanden, maar ook geen fanatieke vrien-
den. Dat is een probleem, want de politiek moet 
met oplossingen komen’. Doet het huidige kabinet 
genoeg? Van der Ham vindt van niet. ‘De oplos-
singen en maatregelen van het kabinet zijn vooral 
noodverbanden, maar geen constructieve oplos-
singen’. Hij vindt het bespottelijk dat de ‘gratis 
schoolboeken’ en de invoering van een maatschap-
pelijke stage worden verkocht als bijdragen aan 
de kwaliteit van het onderwijs. ‘Ik zie liever dat er 
meer aandacht komt voor de kwaliteit van lera-
renopleidingen, zorgleerlingen, dat MBO’s, HBO’s 
en Universiteiten beter met het bedrijfsleven gaan 
samenwerken. Dat is essentieel voor onze kennis-
economie. Links en rechts een beetje bijklussen, 
zoals nu gebeurd, is niet voldoende. Het moet 
forser. We moeten echt een slag maken’.

Hoe ziet Rinnooy Kan de toekomst van het onder-
wijs? ‘We staan er helemaal niet zo heel beroerd 
voor’, meent hij. ‘Nederland moet een duurzame 
kenniseconomie nastreven, een lastige opgave, 
maar daarmee vergroten we de overlevingskansen 
van Nederland in een grote wereld’. En hoe moet 
D66 zich profileren in het onderwijsdebat? ‘D66 
stelt altijd scherpe vragen in debatten over onder-
wijs en ik hoop dat dit in de toekomst evenzeer het 
geval zal zijn, nu goede aandacht voor onderwijs 
harder nodig is dan ooit’. Zijn conclusie blijft er 
een van nuance met een hoofdletter N. ‘Het beeld 
over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland 
moet niet te somber zijn, maar het beeld moet 
ook vooral niet zijn dat alles op rolletjes loopt. We 
moeten dus optimistisch zijn, maar tegelijker-
tijd realistisch over de inspanningen die het nog 
zal vergen, vooral nu er forse bezuinigingen op 
rijksuitgaven voor de deur staan’. Van der Ham wil 
knokken voor het onderwijs. ‘Dat is D66 aan zijn 
idealen verplicht’ 

 ‘ Je mag toch verwachten dat   
 individuele ontplooiing – los  
 van iemands achtergrond –   
 centraal staat?’
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GASTCOLUMN
HENK SPAAN

Op een van mijn eerste politieke acties ben ik nu, meer dan 
veertig jaar later, verre van trots. Als 17-jarige schreef ik in 
onze revolutionaire schoolkrant ‘Rammei’ een artikel over de 
verwerpelijke aspecten van het apartheidsregime in Zuid-Afri-
ka. Mijn informatie haalde ik destijds uit de Groene Amster-
dammer en Vrij Nederland. Het stuk was een reactie op de 
herhaalde verzekeringen van onze geschiedenisleraar, meneer 
Van Loenen, dat het met die apartheid echt wel meeviel. 
Hij had jarenlang gedoceerd aan de universiteit van Johan-
nesburg, dus wist waarover hij het had. Hij was er immers 
geweest en wij niet. In de laatste alinea van mijn bevlogen 
artikel betoogde ik dat apartheid slecht was en dat voor men-
sen die het tegendeel beweerden, op onze school geen plaats 
was. Zo, die zat.

Gelukkig heeft de neiging tot ‘political cleansing’ in mijn leven 
niet lang geduurd. Toen een jaar of drie later marxistische 
studenten als zwarthemden door het Instituut voor Neerlan-
distiek trokken op zoek naar ‘rechtse’ docenten, keek ik sterk 
neer op dat soort elementen. Ze waren uit de diepste provin-
cie naar Amsterdam gekomen en uit eenzaamheid politiek 
bewust geworden. Als linkse student kwam je mensen tegen 
met wie het tot diep in de nacht fijn discussiëren was. Als je 
goed je best deed mocht je zelfs lid worden van de CPN en 
kon je van dichtbij naar Elsbeth Etty kijken. 

Ik krijg dit nauwelijks uit mijn mond maar links zijn was hip. 
Op het gevaar af voor arrogant te worden versleten moet ik 
bekennen altijd een zekere minachting te hebben gekoes-
terd voor hippe verschijnselen. Ik bewoog me inmiddels in 
literaire kringen waar niemand Brabants of Limburgs sprak, 
de voertaal van het maatschappelijk bewogen studenten-
dom. De studentenpolitiek van 1968 was geseculariseerde 
religie, stuiptrekkingen van mensen die nog zochten naar 
een substituut voor hun geloof. Sindsdien heb ik decennia 
lang de politiek gemeden. Alleen als Joop den Uyl beweerde, 
wat hij deed, dat kunst maatschappelijk betrokken moest 
zijn, wond ik me op over die overleefde, protestante opvat-
ting. Verder was er niet veel om je over op te winden. Ja, Van 
Agt wilde oorlogsmisdadigers vrijlaten en abortusklinieken 
sluiten als roomse beschermheer van ‘het leven’. Daar moest 
ik als intellectueel weinig van hebben, evenmin als van de 
zondagse winkelsluiting en de Haagse samenzwering van 
roomsen, roden en protestanten die nog steeds ons ‘publiek 

bestel’ heet. Het zijn achterhoedegevechten. Langzaam maar 
zeker hebben de godsdiensten hun greep op de samenleving 
verloren. Welvaart en religie verdragen elkaar slecht. Geef een 
armoedzaaier te eten en hij kijkt minder vaak naar boven. 

In dit verband is het erg grappig dat Geert Wilders uit Venlo 
komt. Als iemand zich nog gezinnen met zes tot twaalf kin-
deren moet kunnen herinneren, is hij het. Ook Wilders heeft 
in Venlo vast meneer pastoor zien binnenkomen, misprijzend 
starend naar de buik van zijn moeder. ‘Nog steeds niet zwan-
ger, moeder Wilders? De jongste is al acht maanden!’ Meneer 
pastoor kreeg een borreltje van vader Wilders, vroeg om een 
kleine bijdrage voor het nieuwe kerkorgel en daar sprong hij 
alweer op zijn fiets, op meesterlijke wijze erin slagend om zijn 
zwarte jurk niet tussen de spaken te laten komen. 
Dat het juist de Limburger Wilders moest zijn die laatst, met 
dat roomse accent, aan de minister vroeg of hij hem kon 
vertellen hoeveel islamieten over een jaar of twintig ons land 
zouden overspoelen, is te grappig voor woorden.
‘Maakt u zich geen zorgen, meneer Wilders. Ook in Venlo wor-
den tegenwoordig minder kinderen geboren dan konijntjes. 
Dat is wel eens anders geweest, zoals u als geen ander kunt 
weten. Toen waren we als de dood dat het land zou worden 
overspoeld door de roomse plaag en die is ook vanzelf voorbij 
gegaan’, zou de minister moeten antwoorden. Hij durft het 
niet. Een Wilders neem je niet in de maling. 

Ook Pechtold met zijn stekelige verwijzingen naar het Derde 
Rijk is te serieus. De Nederlandse politicus is als de dood 
voor Wilders en voor zijn handige manipulatie van de AOW-
ers (Angry Old Whites). Zo bang zijn de Nederlandse politici 
dat ze allemaal een beetje Wilders geworden zijn. Daarom 
klaagde bijvoorbeeld de SP in augustus dat kamerleden teveel 
verdienen, althans te lang worden beloond voor bewezen 
diensten. Wilders had het niet beter kunnen zeggen. De hele 
Nederlandse politiek is op zoek naar de proteststem. Het is 
een miserabel schouwspel dat me doet snakken naar meer 
visie, meer intelligentie, meer inhoud en, ik zeg het ondanks 
mezelf, iets meer eerlijke bevlógenheid in Den Haag.   

O ja, Wilders vroeg de minister ook of hij wist welke voor-
namen al die nieuwgeboren moslimbaby’s krijgen. Eén ding 
staat vast: in Geert zijn tijd heetten alle roomse kindertjes, 
jongens of meisjes, in elk geval óók Maria 

De hele Nederlandse
politiek is op zoek 
naar de proteststem

Wie schrijft, 
leest Schrijven 
Magazine
Schrijven Magazine is het 
lijfblad van iedereen die 
schrijft. Van de geïnspi-
reerde hobbyist tot de 
toekomstige winnaar van 
de AKO Literatuurprijs, de Gouden Strop, of de Gouden Griffel. Met heel veel 
praktische tips, workshops en nuttige adressen, maar ook interviews met 
redacteuren, agenten, beginnende én gevestigde auteurs. 
Schrijven Magazine verschijnt 6 keer per jaar 

Ontdek de geschiedenis,
lees Geschiedenis Magazine
De geschiedenis herschrijft zichzelf voort durend. Reputaties sneuvelen of 
worden her  steld in al hun vroegere glorie, nederlagen blijken overwinningen 
en vice versa, raadsels worden opgelost of brengen nóg meer raadsels 
voort. Kortom: de geschiedenis is een onuitputtelijke bron van verhalen. En 
die ver halen lees je in Geschiedenis Magazine.
Geschiedenis Magazine verschijnt 8 keer per jaar 

1 jaar
voor slechts
€32,50

Neem nu een 
jaarabonnement 

(€ 29,95 voor het eerste jaar) 
en ontvang het  afgebeelde 

Jubileum nummer 
(onder gast hoofdredacteurschap 

van Job Cohen) 
GRATIS

Keesings Historisch Archief
Volledig, betrouwbaar, onpartijdig
Al sinds 1946 verzamelen de redacteuren van Keesings Historisch Archief 
(KHA) feitelijke en geobjectiveerde informatie over alle belangrijke 
hedendaagse politieke en economische ontwikkelingen. Abonnees van 
KHA krijgen 12 keer per jaar een tijdschrift dat ze kunnen invoegen in 
de verzamelband die ze jaarlijks ontvangen. Daarnaast is er de website, 
waarop alle artikelen die sinds 1946 in KHA verschenen, zijn verzameld. 
Makkelijk doorzoekbaar, gesorteerd op land en jaar.

Tijdschrift 
én online 
 database 

voor slechts
€109,–

“Ook wiki-adepten van de google-generatie 
zullen moeten erkennen: Keesings 
Historisch Archief blijft onverslaanbaar.”  
Luuk van Middelaar 

“Keesings Historisch Archief is het 
persbureau van het verleden. Een beetje 
onderzoek begint en eindigt bij Keesings.” 
Geert Mak

  Ja, ik neem een jaarabonnement op Geschiedenis Magazine (8 nrs.) en betaal het eerste jaar slechts € 32,50 i.p.v. € 52,50

  Ja, ik neem een vrijblijvend proefabonnement op Geschiedenis Magazine en ontvang twee nummers voor slechts € 7,50

  Ja, ik neem een jaarabonnement op Ons Amsterdam (10 nrs.) en betaal het eerste jaar slechts € 29,95 i.p.v. € 45,- 

én ontvang het jubileumnummer gratis

  Ja, ik neem een vrijblijvend proefabonnement op Ons Amsterdam en ontvang twee nummers voor slechts € 7,50

  Ja, ik neem een jaarabonnement op Schrijven Magazine (6 nrs.) en betaal het eerste jaar slechts € 25,- i.p.v. € 32,50

  Ja, ik neem een vrijblijvend proefabonnement op Schrijven Magazine en ontvang twee nummers voor slechts € 7,50

  Ja, ik neem een jaarabonnement op de papieren editie van Keesings Historisch Archief én de online database en betaal 

het eerste jaar slechts € 109,- i.p.v. € 225,-

MIJN GEGEVENS:

NAAM V/M

ADRES   

POSTCODE WOONPLAATS

TELEFOON E-MAIL

  Ik machtig Virtùmedia jaarlijks het abonnementsgeld af te schrijven 

BANK/GIRONUMMER: DATUM:

HANDTEKENING:

Stuur deze bon in een envelop ZONDER POSTZEGEL naar Virtùmedia, antwoordnummer 7086, 3700 TB Zeist, Nederland

Meer tijdschriften? Of een abonnement cadeau geven? 
Surf naar www.leeseenswatanders.nl
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Ken* je stad. 
Lees Ons Amsterdam.
*(de geschiedenis van)
Ons Amsterdam duikt 10 keer per jaar in de rijke geschiedenis van Am-
sterdam. De allereerste terpjes op de Nieuwendijk, de Gouden Eeuw, de 
kunstenaars en schrijvers, het rijke joodse verleden, de Olympische Spelen, 
volksbuurt de Jordaan, de zonnige jaren zestig, en nog veel, veel meer. 
Ons Amsterdam verschijnt 10 keer per jaar 

1 jaar
voor slechts

€25,-

Online schrijfcursussen volgen bij gerenommeerde docenten? Surf naar 
www.schrijvenonline.org/academie en bekijk het cursusaanbod. 
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aast zijn werk als lerarenopleider 
voortgezet onderwijs aan het 
ICLON (Interfacultair Centrum 

Lerarenopleiding, Onderwijsontwikke-
ling en Nascholing), is Ton van Haperen 
vooral ook publicist. Hij schrijft regelmatig 
opinieartikelen in diverse media over on-
derwijsvernieuwing binnen het voortgezet 
onderwijs. In 2007 bracht hij het boek ‘De 
ondergang van de Nederlandse leraar’ uit. 
Destijds door de Volkskrant uitgeroepen 
tot één van de beste boeken van 2007. In 
dit boek beschrijft Van Haperen de pro-
blemen waar het voortgezet onderwijs in 
de afgelopen jaren mee is geconfronteerd. 
Van Haperen: ‘Door de globalisering 
neemt de concurrentie op de arbeids-
markt toe. Dit vereist dat leerlingen in 
het voortgezet onderwijs goed kunnen 
doorstromen naar het hoger onderwijs’. 
Volgens Van Haperen betekent dit niet 
alleen het richten op het ontwikkelen van 
vakinhoudelijke kennis (het curriculum), 
maar ook op het versterken van de pe-
dagogisch-didactische vaardigheden van 
leerlingen: ‘De Mammoetwet (1968) was 
de eerste belangrijke verandering in het 
voortgezet onderwijs, waarbij niet alleen 
werd gekeken naar wat kinderen moesten 
leren maar ook hoe. In de bovenbouw van 
havo en vwo was er een vrije pakketkeuze 
met een curriculum van zes of zeven vak-
ken’. Bij de invoering van het Studiehuis 
in de bovenbouw in 1998 werd beoogd om 
veel meer zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid aan leerlingen te geven voor 
het invullen van de eigen studie. Tevens 
werd het curriculum uitgebreid tot vijftien 
vakken. Na veel kritiek vanuit het hoger 
onderwijs over het kennisniveau van 
instromende studiehuis-leerlingen, kwam 
in 2005 een einde aan het Studiehuis. 
In 2007 concludeerde de parlementaire 
onderzoekscommissie Dijsselbloem dat 
veel onderwijsvernieuwingen, waaronder 
ook het Studiehuis, niet tot de gewenste 
resultaten hadden geleid. 

Klaas van Veen, als universitair docent 
verbonden aan het ICLON: ‘De operati-
onalisering van onderwijsvernieuwingen 
naar de leeromgeving gaat vaak mis. Zo 
waren er scholen die het ‘nieuwe leren’ 
interpreteerden als het terugbrengen van 
klassikaal lesgeven tot tien minuten. De 
leerlingen mochten de resterende tijd zelf 
invullen. Op die manier blijft er weinig 
over van een potentieel rijk idee’. Volgens 
Van Veen hoor je in discussies over on-
derwijsvernieuwing nauwelijks de leraar. 
Wel leerlingen, schoolbesturen, vakbon-
den, en de politiek. Van Veen: ‘ Bij de 
invoering van het Studiehuis, gingen de 

leerlingen de straat op om minder vakken 
te eisen. De leraren lieten zich niet zien’. 
Dit heeft volgens Van Veen onder meer 
te maken met het feit dat leraren de 
afgelopen decennia steeds minder serieus 
worden genomen als professionals en 
steeds meer gezien worden als uitvoerders. 
Ze hebben dan ook nauwelijks invloed.

In zijn boek geeft Van Haperen een 
oplossing voor het probleem van ener-
zijds een goed curriculum en anderzijds 
ruimte bieden aan de ontwikkeling van 
de didactische vaardigheden van een 
leerling: ‘Elke school in het voortgezet 
onderwijs moet verplicht worden om in 
de bovenbouw een eindexamenpakket 
te hebben met de vier vakken Engels, 
Wiskunde, Geschiedenis, en Nederlands. 
Het overige lespakket mag de school naar 
eigen inzicht invullen’. Voor een lande-
lijke invoering van dit onderwijsmodel, 

is volgens Van Haperen een belangrijke 
rol weggelegd voor de politiek. Helaas 
ziet hij dit nog niet gebeuren: ‘Onder-
wijs op de havo en het vwo wordt nog 
steeds op dezelfde manier gegeven als 
vijftig jaar geleden. Hier heeft nauwelijks 
vernieuwing plaatsgevonden. Ook niet 
nadat de commissie Dijsselbloem met 
haar kritiek was gekomen. Ik vind dit 
schandalig’. De discussie over onderwijs-
vernieuwing wordt volgens Van Haperen 
vooral gevoerd over het scheiden van wat 
leerlingen moeten leren en hoe. Voor 
Van Haperen is dit de verkeerde discus-
sie: ‘Het ‘wat’ en het ‘hoe’ zijn namelijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden’. 

Om onderwijsvernieuwing succesvol te 
laten zijn is het van belang dat leraren 
voldoende geprikkeld worden om goed 
onderwijs te geven. Van Haperen: ‘De 
politiek gaat van de gedachte uit dat door 
het stellen van quota’s aan het aantal 
leerlingen dat moet doorstromen naar het 
hoger onderwijs, scholen en leraren ge-
motiveerd worden om harder te werken. 
Niets is minder waar. Men stuurt vooral 
op het halen van de quota, want hier is 
de subsidie aan gekoppeld. Vervolgens 
gaan leraren zich bezighouden met ande-
re zaken op scholen dan lesgeven. Maar 
leraren zijn opgeleid om les te geven, niet 
om een school te managen’. Er bestaat 
volgens Van Haperen dan ook geen lera-
rentekort in Nederland. Leraren houden 
zich volgens hem teveel bezig met taken 
die niets met lesgeven te maken hebben. 
Taken die echter beter worden betaald. 
Van Haperen ziet graag dat lesgeven 
financieel hoger wordt gewaardeerd. Niet 
alleen voor het reguliere lesgeven, maar 
ook voor eventuele extra taken die lera-
ren moeten uitvoeren om leerlingen beter 
te kunnen laten presteren. Zowel Van 
Veen als Van Haperen pleiten er dan ook 
voor om het huidige beloningssysteem 
grondig te wijzigen en het lesgeven cen-
traal te stellen. Van Haperen: ‘Leraren 
worden in het huidige onderwijssysteem 
onvoldoende geprikkeld om meer te doen 
dan wat strikt noodzakelijk is. Maar er ligt 
bij leraren ook een verantwoordelijkheid 
om zichzelf te blijven ontwikkelen’. Van 
Veen: ‘Het salaris is sterk gekoppeld aan 

de functie en de extra taken in de school 
en niet aan de prestatie en de primaire 
taak van lesgeven. Weliswaar worden 
evaluaties gehouden over het functione-
ren van leraren, maar deze worden niet 
betrokken bij de beloning. Dit geldt ook 
voor het functioneren van de school-
leiding. Aan leraren wordt niet gevraagd 
om hen te beoordelen. Er vindt in het 
onderwijs dus geen afrekening plaats op 
ondermaats presteren’. Uit recent onder-
zoek van het Sociaal Cultureel Plan-
bureau onder leraren in het voortgezet 
onderwijs, blijkt dat het opleidingsniveau 
van leraren aan het dalen is. Van Veen 
vindt dit zorgelijk: ‘Om het kennisniveau 
en de kwaliteit van lesgeven hoog te hou-
den, moeten de toelatingseisen voor de 
lerarenopleidingen strenger worden. Dat 
zal ook de maatschappelijke waardering 
voor het beroep positief beïnvloeden’.

Van Haperen ziet vaak onderwijsvernieu-
wingen mislukken doordat teveel met de 
vinger naar anderen wordt gewezen: 
‘Het hoger onderwijs wijst naar het voort-
gezet onderwijs, de bovenbouw wijst naar 
de onderbouw, de onderbouw wijst naar 
de basisschool en de basisschool wijst 
naar de ouders. Hier moeten we echt 
vanaf stappen wil onderwijsvernieuwing 
succesvol zijn. Het is een gemeenschap-
pelijk probleem en moet ook als zodanig 
worden aangepakt’. Voor Van Haperen 
betekent dit dat scholen verantwoorde-
lijk zijn voor de concrete invulling van 
het curriculum en niet de overheid. De 
overheid moet sturen op de aanwending 
van financiële middelen door scholen. 
Dit is geen taak van de schoolleiding. 
Van Haperen: ‘Kerntaak van een school 
is het geven van goed onderwijs aan leer-
lingen. Zij moet zich niet gaan bezighou-
den met allerlei organisatieontwikkelin-
gen’. Ook Van Veen ziet dat scholen zich 
teveel bezighouden met het schrijven 
van visies: ‘Een leraar moet zich vooral 
concentreren op waar hij of zij goed in is, 
en dat is lesgeven. De schoolleiding moet 
zorgen dat de leraren dit zo goed mogelijk 
kunnen doen. Dit is in essentie waar het 
onderwijs om draait. Elke onderwijs-
vernieuwing moet dit als uitgangspunt 
hanteren’ 

‘Stel leraar centraal bij onder wijsvernieuwing’
democraatde

is het ledenmagazine van Politieke 
Partij Democraten 66 en wordt 
verspreid onder al haar leden. 
De democraat verschijnt drie keer 
per jaar. Niets uit deze uitgave mag 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van D66 worden 
openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
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In de afgelopen jaren zijn door verschillende kabinetten diverse 
onderwijsvernieuwingen doorgevoerd. Aan Ton van Haperen en 
Klaas van Veen van het ICLON de vraag wat de resultaten van 
deze vernieuwingen zijn voor het voortgezet onderwijs.  

TON VAN HAPEREN & KLAAS VAN VEEN OVER ONDERWIJSVERNIEUWING

 ‘ Onderwijs op de 
 havo en het vwo 
 wordt nog steeds 
 op dezelfde manier 
 gegeven als vijftig 
 jaar geleden’

N

Ton van Haperen

DOOR MARCO RENSMA
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