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Maarten van Ooijen
Voorzitter

Goed dat je de Perspex weer voor je hebt liggen. Ook dit keer is 
er een prachtig nummer in elkaar gezet: interviews, achtergrond ar-
tikelen, verslagen van werkbezoeken en columns, je vindt van alles 
terug in dit nummer. Zelf ben ik erg trots op het interview met Henk 
Krol, die gelukkig genuanceerder denkt over de verdelingen tussen 
jong en oud dan ik aanvankelijk dacht! Ook kun je in dit nummer ken-
nis maken met onze nieuwe Tweede Kamerleden Carla Dik -Faber
en Gert-Jan Segers. Zij blikken terug op hun eerste maanden als 
Kamerlid en vertellen welke doelen zij zich zelf hebben gesteld.

Verder zijn we de afgelopen tijd verder gegroeid in het  vernieu-
wings proces: in januari en februari zijn tal van bespreeksessies ge-
weest en over een paar weken verwachten we het rapport van de 
commissie op de website te kunnen publiceren. En dan natuurlijk 
op 12 april een buitengewone ALV over dit thema. Zorg dat je erbij 
bent! 
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Nederland 2: 
Maarten in EO – documentaire over 
‘toekomst christelijke politiek’

“Jong CU: 
stop anti-eurosentiment”

“Er moet worden opgepast voor “makkelijke 
oplossingen”. Een Griekse exit betekent een 
“gigantische armoedeval voor Griekse burgers”.”

NEDERLANDS DAGBLAD

 “In Nederland zijn we vaak 
niet kritisch genoeg op infor-
matiestromen. Want wat via 
radio, tv of internet bij ons 
binnenkomt, moet wel waar 
zijn. Of toch niet?”

 “Matthijs: 
‘Sta er maar voor. 
Wees maar trots 
op je christen zijn, 
anders word je 
een van de velen.’”

HET PAROOL

“Maarten van Ooijen: ‘Sharon heeft in de Tweede 
Kamer meermaals aandacht gevraagd voor de 
positie van asielzoekers en vragen gesteld over 
een toenemend aantal suïcidepogingen en betere 
opvang.’”

REFORMATORISCH 
DAGBLAD

“De jongerenorganisaties van CDA, 
SGP en ChristenUnie verzetten zich 
tegen het antireligieuze sentiment 
bij kleurloos paars” ”

6
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opinie

Het tweede kabinet-Rutte kon er niet 
onderuit dat er bezuinigd moest wor-
den. Vooral in de sociale zekerheid 
en de zorg is fors gesneden. De so-
ciale zekerheid en de zorg waren de 
pijlers van de verzorgingsstaat, die 
kort na de Tweede Wereldoorlog van 
de grond kwam. Wie moet er voor de 
armen, de eenzamen, de ouderen, de 
werklozen en de kwetsbaren gaan 
zorgen nu de overheid forse stappen 
terug zet? Het door de bezuinigingen 
ontstane gat moet worden opgevuld 
door de ‘civil society’: de buurtvereni-
gingen, de kerken, de vakbonden en 
de vrijwilligersorganisaties. Kortom, 
door actief burgerschap.

Rutte II voert 

christelijk-sociale 
politiek uit!

Actief burgerschap is één van de belangrijkste pijlers van de 
christelijk-sociale politiek. Het voeden van de hongerigen, het 
kleden van de naakten, het bezoeken van gevangen en het 
gastvrij ontvangen van vreemden zijn Bijbelse noties die van 
eminent belang zijn voor het actieve burgerschap. In de kern 
valt actief burgerschap terug te voeren op solidariteit; oog heb-
ben voor hetgeen om je heen gebeurt. Dit is in een geïndividu-
aliseerde samenleving een behoorlijke cultuurverandering. 
Want waarom zou je een boodschap hebben aan andermans 
sores?

Tijdens de verzuiling had men binnen de zuil oog voor elkaar. 
Binnen de zuil ontvouwde zich een heel arsenaal aan initia-
tieven met de zorg voor mensen binnen de zuil als hogere doel. 
Waarom waren de mensen uit de zuil bereid solidair te zijn 
jegens elkaar? Men deelde dezelfde normen en waarden en 
vanuit deze gemeenschappelijke deler had men oog voor 

Actief burgerschap is een van
de belangrijkste peilers van de 
christelijk-sociale politiek.

elkaar. Gemeenschappelijke normen en waarden zijn dus een 
beslissend element voor solidariteit. Gaandeweg werden echter 
steeds meer zorgtaken overhandigd aan de overheid, wat uit-
eindelijk resulteerde in een geheel Nederland overdekkende 
verzorgingstaat. Burgers hoefden niet langer solidair te zijn met 
hun naasten; de overheid deed dit immers al. Nu de overheid, 
genoodzaakt door de bezuinigingen, de verzorgingsstaat steeds 
verder ontmantelt moeten de burgers weer hun verantwoorde-
lijkheden opnemen. Maar wat zijn in deze geïndividualiseerde 
samenleving de gemeenschappelijke normen en waarden die 
noodzakelijk zijn voor solidariteit? 

Tot onze spijt moeten we constateren dat er nog maar zeer weinig 
normen en waarden gemeenschappelijk zijn. Maar ze zijn er nog 
wel! En vanuit die verbondenheid moeten we naar elkaar omkijken 
en solidair zijn. De huidige tijd van bezuinigingen schreeuwt er om. 
De overheid kan niet langer voor iedereen zorgen en iedereen mo-
gelijkheden blijven bieden. Mensen met een gemeenschappelijke 
passie moeten in de benen komen en niet naar de overheid kijken. 
Er moet weer een georganiseerd maatschappelijk leven komen, 
de civil society, vormgegeven door onder anderen verenigingen, 
kerken, moskees, families en vakbonden. 

Reint Baas
Bestuurslid Politiek 

Er moet weer een georganiseerd
maatschappelijk leven komen.

De christelijk-sociale politiek 
staat voor solidariteit van 

burgers waar mogelijk en waar 
niet mogelijk moet de overheid 

bijspringen.

De christelijk-sociale politiek staat voor 
solidariteit van burgers waar mogelijk en 
waar niet mogelijk moet de overheid bi-
jspringen. Dit is ook de door het regeer-
akkoord ingezette lijn. Er wordt een groot 
beroep gedaan op de verantwoordelijk-
heden van burgers. Een samenleving is 
immers niet een door de overheid aange-
brachte structuur, maar een samenwerking 
tussen betrokken burgers, die oog hebben 
voor elkaar. Laat die samenleving weer in 
ere hersteld worden. Margereth Thatcher 
zei ooit: “There is no such thing as society”. 
Laat haar ongelijk bewezen worden!
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‘Als ik hier nu niet het 
woord over zou voeren, 
dan zou niemand dat doen’.

Je bent nu een aantal maanden aan de 
slag als Kamerlid. Hoe bevalt het? 
“Ik heb nog nooit zo hard gewerkt en tege-
lijkertijd heb ik enorm genoten. Ik nam 
bijvoorbeeld op een gegeven moment deel 
aan het debat rond de kleine levensbeschou-
welijke omroepen en opeens realiseerde ik 
me: ‘als ik hier nu niet het woord over zou 
voeren, dan zou niemand het doen’. Heel be-
vredigend.”

Afgelopen najaar ruilde 
Gert-Jan Segers zijn functie 
als directeur van het Weten-
schappelijk Instituut van 
de ChristenUnie in voor een 
Tweede Kamerzetel. Een inter-
view met deze bevlogen politi-
cus.

Vrijheid om het 
goede te kunnen 
doen, dat is voor 

mij cruciaal.

Ik zie PerspectieF
als een kweekvijver 
van talent en als de 
kritische luis in de 

pels.

interview GERT-JAN SEGERS 

Judith van Manen-Fritschy
Redacteur Perspex

En tot slot, welke rol zie jij als Kamerlid 
weggelegd voor PerspectieF?
“Ik zie PerspectieF als een kweekvijver van 
talent en als de kritische luis in de pels. We 
moeten elkaar een beetje scherp houden.”

“Ik wil gerechtigheid 
en rentmeesterschap 
nastreven”

Hoe belandt een student kunstgeschiedenis in de politiek?
“Na mijn studie was ik op zoek naar een vaste baan en ben ik bij 
de werkgeversorganisatie voor de welzijnssector (nu MO groep) 
terechtgekomen. Daar deed ik de lobby voor jeugdzorginstellin-
gen richting politiek Den Haag. Dat was mijn eerste aanraking 
met de politiek. In die tijd ben ik ook heel bewust lid ben gewor-
den van de RPF.”

Waar komt de motivatie vandaan om de overstap te maken 
van de provinciale naar de landelijke politiek?
“Ik heb de nodige lokale en provinciale ervaring om in Den Haag 
in te brengen. Ik vind de verbinding tussen de verschillende 
bestuurlijke lagen enorm belangrijk, dus vond ik dat ik dan ook 
maar persoonlijk die stap moest zetten.”

Je bent nu al een tijdje Tweede Kamerlid. Hoe voelt dat?
“Het is heel bijzonder. Ik voel mij enorm bevoorrecht om vanaf 
deze plek veel te kunnen betekenen voor de Nederlandse 
samenleving. Ik wil daarom ook echt het land in gaan en heb de 
maandagen en vrijdagen gereserveerd voor gesprekken en werk-
bezoeken.”

Op 12 september 2012 ontstond er voor 
Carla Dik-Faber een nieuwe, politieke uitdag-
ing. Zij ruilde haar fractievoorzitterschap 
in de Provinciale Staten in voor een Tweede 
Kamerzetel. Reden genoeg om kennis te 
maken met ons nieuwe Kamerlid.

Vanuit de Bijbel
hebben we een hele duidelijke 

opdracht.

Ik vind PerspectieF
altijd ongelofelijk creatief.

interview 
CARLA DIK-FABER

Jan-Hendrik van Sligtenhorst
Hoofdredacteur Perspex

Wat hoop je te bereiken tijdens je Kamerlidmaatschap?
“Ik wil gerechtigheid en rentmeesterschap nastreven. Vanuit de Bijbel heb-
ben wij een hele duidelijke opdracht: zorgen voor de schepping en zorgen 
voor je medemens. Die twee uitgangspunten komen heel mooi in mijn 
portefeuille naar voren. In de zorg vinden er nu veel transities plaats; ik wil 
voorkomen dat er daarbij mensen tussen wal en schip raken. Daarnaast 
heeft het thema voedselvoorziening mij erg gegrepen. Helaas schieten 
voedselbanken als paddenstoelen uit de grond. Ik wil dat er voldoende 
voedsel wordt geproduceerd zonder dat het ten koste gaat van landschap, 
milieu en dierenwelzijn. Daarom wil ik ook voedselverspilling tegengaan. 
Ik zie graag een verduurzaming van de voedselvoorziening.” 

Welke rol zie je voor PerspectieF weggelegd in jouw Kamerwerk?
“Wat mij betreft kunnen wij heel veel samenwerken. Trek maar aan de bel 
als ik mij te veel opsluit in Den Haag. Ik vind PerspectieF altijd ongelofelijk 
creatief. Ik herinner mij een actie waarbij jullie midden in de zomer op het 
strand aan een kerstdiner zaten om te protesteren tegen eenzaamheid. 
Je kunt er veel met elkaar over praten, maar dit zijn geweldige acties die de 
samenleving – ook politici zoals ik – wakker schudden!” 

Na de verkiezingen van het afgelopen najaar heeft de Tweede 
Kamerfractie van de ChristenUnie afscheid genomen van Esmé 
Wiegman en Cynthia Ortega. Gert-Jan Segers en Carla Dik zijn 
daar voor in de plaats gekomen. Perspex blikt met hen vooruit 
op hun eerste maanden als landelijk volksvertegenwoordiger.

 • 43 jaar oud
• voorheen werkzaam als journalist van de EO, zendeling in 

Egypte en directeur van het Wetenschappelijk Instituut.
• voert het woord over veiligheid en justitie, koninkrijksrela-
ties, defensie, Europa, media, binnenlandse zaken, integratie 

en grondrechten

 • 41 jaar
• voorheen gemeenteraadslid in 

Veenendaal en fractievoorzitter in de 
Provinciale Staten van Utrecht

• voert het woord over landbouw en natuur, 
energie, infrastructuur en milieu, cultuur en zorg

Wat hoop je te bereiken in jouw periode 
in de Kamer?
“Wat mijn hart heeft, wat mij echt raakt, dat 
is het onrecht van gedwongen prostitutie en 
mensenhandel. Als ik na een periode terug 
zou moeten kijken waar ik het verschil heb 
gemaakt, dan hoop ik heel erg dat het daar 
is geweest.  Dat wetgeving strenger is gewor-
den, dat het makkelijker is om mensenhan-
delaren veroordeeld te krijgen en dat meer 
vrouwen, en mannen, uit die wereld bevrijd 
zijn.”
 
Je bent een aantal jaar als zendeling ac-
tief geweest in Egypte. In hoeverre beïn-
vloedt die periode jou als politicus? 
“In Egypte was vrijheid ontzettend beknopt, 
zowel economisch, als maatschappelijk, als 
religieus. Soms staat dat hier ook onder druk 
en dat is voor mij een belangrijk motief voor 
christelijke politiek geworden. Je ziet bijvoor-
beeld dat geloof nu heel erg naar de rand 
van de samenleving wordt geduwd en ik ben 
zeer gemotiveerd om het debat daarover te 
voeren. De vrijheid om diepgaand met elkaar 
van mening te verschillen en er toch voor te 
kiezen elkaar gelijke rechten te geven, dat is 
voor mij beschaving. Maar ik denk dan ook 
aan vrijheid voor ondernemers en vrijheid 
om je te ontplooien. Vrijheid om het goede te 
kunnen doen, dat is voor mij cruciaal.”
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het rijke Westen. Hoe heeft het zo ver kunnen 
komen en waarom gaan er nog steeds mensen 
dood aan ziektes waar een simpel medicijn de 
oplossing kan zijn? Waarom zijn er nog steeds 
zulke hoge landbouwsubsidies vanuit de 
Europese Unie waardoor concurrentie onmo-
gelijk is voor Afrikaanse boeren?

Voor mij als Nederlandse student aan een 
topuniversiteit blijft het een raadsel en het lijkt 
erop alsof niemand mij van antwoorden kan 
voorzien. Aangezien er maar twee landen zijn 
die jongeren beter kunnen onderwijzen dan 
wij, moeten we maar hopen dat onze overzeese 
Westerburen met oplossingen voor deze prob-
lemen komen. 

Zo zijn er verschillende lijsten die aangeven 
hoe ons kleine kikkerlandje er financieel voor 
staat. Zo staan we nog altijd hoog in de lijst van 
landen BNP per hoofd met onze ruim $50.000 
per jaar. Behoorlijk indrukwekkend. Wel zijn we 
wat gedaald door de groei van landen als Qatar 
en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is maar 
de vraag of we onze positie in de top 10 kunnen 
behouden (of zijn we die al kwijt? De meningen 
zijn verdeeld).
Om onze eer hoog te houden kijken we liever 
naar lijsten die aangeven hoe goed we het heb-
ben, want geld is natuurlijk ook maar relatief. 
Waar wij als Nederlanders vooral graag naar 
verwijzen is onze derde plaats in de Human De-
velopment Index. Dit geeft de mate van ontwik-
keling aan op basis van onderwijs, levensver-
wachting en Bruto Nationaal Inkomen. Kort 
gezegd: Nederland is een paradijs om te wonen.

Laten we ook vooral niet het onderwijs vergeten. 
Elk jaar weer wordt op verschillende manier-
en onderzocht hoe universiteiten presteren 
en het lijkt erop dat Nederland steeds verder 
stijgt. Volgens de QS World Top worden de 
wereldmachten VS en Groot-Brittannië opge-
volgd door ons. Zeker een prestatie waar de 
trots op mogen zijn.

Ondertussen werk ik mijn lijstje van studie-
gerelateerde zaken af. Mijn oog valt op het 
kopje North-South Relations, een vak over de 
relatie tussen ontwikkelingslanden en onszelf, 

Ieder kind leert het al op jonge leeftijd. Als jij twee snoepjes hebt en je
zusje heeft geen snoepjes, dan is het eerlijk om er één aan haar te 
geven. Mokkend geef je een snoepje weg en je gaat verder spelen met 
je barbiepop of raceauto.

Marjolein Koster
Redacteur PerspeX

column

Lijstjes

interview 
HENK KROL (50PLUS)

Het is nu ongeveer een half jaar 
geleden dat de 50PLUS-partij van-
uit het niets met twee zetels in de 
Tweede Kamer terecht kwam. Als 
jongerenorganisatie gingen wij 
met fractievoorzitter Henk Krol in 
gesprek. We kwamen er achter dat 
50PLUS niet enkel opkomt voor de 
belangen van ouderen. Zo vinden 
wij de partij bijvoorbeeld aan de 
zijde van PerspectieF in de strijd 
tegen de invoering van het nu 
voorgestelde sociaal leenstelsel 
en de bezuinigingen op ontwik-
kelingssamenwerking. 

“Jongeren en ouderen hebben 
gemeenschappelijke belangen”

dan ouders en grootouders. Ouderen dreigen 
echter naar de afgrond te glijden en trekken 
de jongeren daarin mee. Jongeren en oud-
eren hebben juist veel gemeenschappelijke 
belangen. 50PLUS komt op voor zowel oud-
eren als jongeren.”

Uw verhaal kan ook 20- en 30-jarigen 
aanspreken. Bent u niet bang dat zij zich 
laten afschrikken door de naam van uw 
partij?
“Daar zal ik eerlijk over zijn. Ja, daar ben ik 
wel bang voor. Maar ach, what’s in a name? 
Maurice de Hond heeft onderzocht welke 
naam het beste bij ons past. Een partij als de 
onze heeft een naam nodig die eruit springt. 
Het is nu aan ons om te laten zien dat we ab-
soluut ook voor jongeren zijn.”

Komt er ook een jongerenpartij van 
50PLUS?
“Ik ben daar een groot voorstander van. 
Op die manier kunnen we aan de jongeren 
duidelijk maken dat we een gemeenschap-
pelijk belang hebben.”

Uw partij deed voor het eerst mee aan 
de Tweede Kamerverkiezingen. Waarom 
is het eigenlijk nodig dat er een 50PLUS-
partij is?
“Was het maar niet nodig. Twee jaar geleden 
kwam ik op een bijeenkomst in Hilversum 
met allerlei bejaarde, grijze nozems. Op dat 
moment kwam ik erachter dat de ouderen 
zich achtergesteld voelden en wel erg vaak in 
de hoek waar de klappen vallen terecht kwa-
men. Ik heb altijd al op willen komen voor 
mensen in de verdrukking. Ouderen werden 
door vrijwel alle huidige partijen verwaar-
loosd. Alhoewel we niet aan de verkiezings-
debatten mee mochten doen, zijn we toch 
nog met twee zetels in de Kamer gekomen. 
Heel bijzonder!”

In welk opzicht worden ouderen achter-
gesteld?
“De werkloosheidscijfers laten zien dat veel 
ouderen nauwelijks meer aan de bak komen. 
Ouderen vliegen er vaak als eerste uit. Ik ben 
niet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, 
want veel ouderen willen graag langer door-

werken, maar dan moet er wel werk zijn. 
Ouderen brengen vaak veel kennis en ervar-
ing met zich mee. Jongere werknemers kun-
nen veel profijt hebben van de kennis en er-
varing van hun oudere collega’s. Andersom, 
steken de oudere werknemers weer veel op 
van de jongere werknemers. Jong en oud 
kunnen onderling heel veel van elkaar leren.”

U was in uw vorige functie hoofd-
redacteur van de Gay Krant. Waar komen 
uw drijfveren vandaan om op te komen 
voor mensen in de verdrukking?
“Ik heb mijn hele leven al geknokt voor 
mensen in de verdrukking. Die drang heb ik 
al sinds mijn kindsjaren. Mijn oma was van 
protestantse huize en trouwde met een 
katholiek, terwijl mijn andere oma van 
joodse komaf was en ook een katholieke man 
trouwde. Op fwamiliebijeenkomsten hoorde 
ik de waarheid drie keer voorbij komen. Dat 
heeft mij ook geleerd om respect te hebben 
voor mensen met andere achtergronden en 
op te komen voor groepen die achtergesteld 
worden. Daarom zet ik mij in voor  homo’s, 
voor ouderen, voor jongeren, maar ook voor 
het behoud van het budget voor ontwik-
kelingssamenwerking. Ik ben altijd al be-
schaafd-activistisch geweest. Ik zet mij voor 
de volle 100% in, maar doe dat wel op een 
fatsoenlijke manier. Er zijn echter wel gren-
zen aan mijn goedheid Bij de parlementaire 
behandeling van de dagbesteding voor oud-
eren werd er zo laagdunkend over dit onder-
werp gesproken. Daar kan ik heel kwaad om 
worden. Daar ging men over de grenzen van 
het fatsoen.”

50PLUS wordt vaak een one-issuepartij 
genoemd. Klopt dat beeld?
“Nee, dat is natuurlijk onzin. Wij zijn niet voor 
een generatieconflict. Niemand heeft het 
beter voor met de volgende generatie voor 

Reint Baas &
Jan-Hendrik van Sligtenhorst

Bestuurslid Politiek & 
Hoofdredacteur PerspeX
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Men stelt zich dan de vraag waarom Cameron nu juist Amsterdam 
wilde uitkiezen om zijn toespraak te houden. In de Europese diploma-
tie gebeurt niets zomaar of toevallig. Koos Cameron Amsterdam uit 
vanwege een voorliefde voor geestverruimende middelen, of was het 
goedkoop vliegen met Easyjet? De Europese krant EUobserver schreef  
op 17 januari: “With Cameron’s Dutch venue apparently chosen due to 
The Netherlands’ own reticence on EU integration (…)”. Niet zomaar 
dus. De Britten kozen Nederland uit omdat zij in de Lage Landen blijk-
baar een bondgenoot zien in hun strijd tegen verdere Europese inte-
gratie. De vraag is of we hier blij mee moeten zijn.

Broodnodig
De Britten staan in Europa bekend om hun houding van ‘hakken in 
het zand’. Geheel onterecht en onbegrijpelijk is dit niet. Het democra-
tisch tekort, het gat tussen de burger en Europese bestuurders, wordt 
steeds groter en dat is zorgelijk. De crisis laat zien dat de divergen-
tie van de lidstaten op economisch en cultureel vlak aan de basis ligt 
van de huidige structurele problemen. Europese solidariteit is ver te 
zoeken. Er liggen allemaal grote vraagstukken die om een goede visie 
roepen.

Wordt het Amsterdam? Niet? Wel? Wanneer? 
Toch niet? Vragen en mysterie rondom de speech 
die de Britse premier David Cameron zou geven 
om zijn visie op de Europese Unie te ventileren. 
In het verleden hielde Britse leiders als Margaret 
Thatcher en Tony Blair ook al hun toespraak over 
hetzelfde onderwerp op het Europese vasteland. 
De kranten spreken inmiddels al over een tradi-
tie. En de Britten houden van tradities. Uiteindelijk 
bleek het toch niet Amsterdam te worden, maar 
het vertrouwde Londen.

opinie

‘Dave’ in Amsterdam: 
een twijfelachtige eer

Europa verdient een visie

De Britten zien
Nederland als bond-
genoot in hun strijd 

tegen verdere Europese 
integratie.

Maar met een houding van each man for himself  zoals de Britten lijken aan 
te nemen, zal er weinig positiefs uit de crisis worden geboren. Er moet ein-
delijk eens goed worden nagedacht over waar we met de Europese Unie 
naar toe willen. Zonder een stip op de Europese horizon zijn alle beleids-
stukken die we schrijven, alle wetten die worden uitgevaardigd en alle ron-
detafeldiscussies doelloos. De Britten zien graag anderen de rotzooi oprui-
men en willen zichzelf zolang terugtrekken. Anderen zien de status quo als 
een goede toekomstvisie. Sommige Europese partijen zien de Europese 
Unie het liefst vandaag nog transformeren in een eenheidsstaat. Al deze 
visies hebben een ding gemeen: het zijn geen visies. 

Een visie
Als we kijken naar een visie zoals een bedrijf die doorgaans opstelt, dan 
wordt er naar het volgende gekeken. Welke ontwikkelingen (economisch, 
sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk; hoe ziet onze toekomst  en 
die van onze concurrenten er uit; welke ambities hebben wij op de langere 
termijn1? De genoemde visies nemen deze elementen niet (voldoende) 
mee. Daarom moet er een stevige langetermijnvisie worden ontwikkeld 
die daar wel aan voldoet. Dit geldt voor PerspectieF, voor de ChristenUnie, 
voor de andere Nederlandse politieke partijen, het ministerie van Buiten-
landse Zaken, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Take every issue that matters
De eervolle keuze van Cameron om ons kikkerlandje te verkiezen is daar-
om een twijfelachtige eer. Dat Nederland er toch niet dezelfde visie als de 
Britten erop na houdt bleek uit de woorden van minister Timmermans als 
reactie op Cameron’s speech: ‘Als je eindeloos met je vuist op tafel slaat, 
beschadig je alleen maar je vuist.’ Een constructieve, maar realistische visie. 
Dat siert.
Europa verdient een visie. Want, zoals een journalist het verwoordde in de 
EUobserver: “Take every issue that really matters to our troubled world, from 
environmental protection, to human rights, democracy and peace, and you 
will see that Europe is a global leader and a prominent force for good.” 2

1 Visie&Strategie (2013).Via http://www.visie-strategie.nl/. 
2 EUobserver (2013, 17 januari). On Cameron, Europe and 

other demons. Via de website van de EUobserver 

http://euobserver.com/opinion/118767. 

Er moet eindelijk
eens goed worden nagedacht over 

waar we met de Europese Unie naar 
toe willen.

Europese 
solidariteit is ver te zoeken.

Janine Bontenbal
Internationaal Secretaris
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De Ethiopische Bayissa vertelde zijn indrukwekkende verhaal 

fotoverslag

De Vluchtkerk, 
gevestigd in de vroegere Sint Jozefkerk

Wij zijn hier: 
werkbezoek aan de 
Amsterdam Vluchtkerk

Vrijdag 15 februari bracht PerspectieF een werk-
bezoek aan de Vluchtkerk in Amsterdam-West. In deze 
leegstaande kerk verblijven uitgeprocedeerde asiel-
zoekers. Zij zijn echter niet uitzetbaar. Zij worden niet 
geaccepteerd door hun land van herkomst of moeten 
vanwege hun ras, religie, overtuiging of geaardheid 
vrezen voor hun leven bij een eventuele terugkeer. 
De Vluchtkerk is voor deze mensen niet alleen een 
verblijfplaats, maar nog veel meer een manier om te 
protesteren tegen de gaten in het Nederlandse asiel-
beleid en om hun problematiek zichtbaar te maken. 
In de Vluchtkerk leven de vluchtelingen onder primi-
tieve omstandigheden. De temperatuur is laag, er is 
niet altijd voldoende voedsel en de sanitaire voor-
zieningen zijn zeer provisorisch. Maar meer nog dan 
de omstandigheden maakte vooral de uitzichtloze 
situatie van deze mensen diepe indruk. 

De ‘keuken’ van d
e bewoners, 

op de plaa
ts waar vroege

r 

het altaar
 stond

foto’s
Timo Visser

Door een gesprongen pomp 
staat de keldervloer onder het rioolwater

Ali uit Soedan maakt zich 
grote zor

gen 

om de op ha
nden zijnd

e strafba
arstelling 

van illegal
iteit: “Ik ben geen

 crimineel”. 
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Het Nederlandse energiebeleid is inconsistent en ontbeert 
visie, klinkt het van alle kanten. Nee, zo betogen anderen, 
de Nederlandse overheid heeft wel degelijk een strategie: 
een fossiele strategie. ‘De overheid bewijst lippendienst 
aan groene energie, maar kiest consequent voor gas en 
voor goedkope, door kolen opgewekte, elektriciteit’, con-
cludeert de Groene Amsterdammer na uitgebreid onder-
zoek. Terwijl we wereldwijd voor enorme uitdagingen sta-
an op het gebied van klimaatverandering en een schone 
energievoorziening, wordt Nederland langzamerhand 
het slechtste jongetje van de klas. We zijn hard op weg 
om dé fossiele energieleverancier van Europa te worden. 
PerspectieF heeft oog voor de toekomst en is er van 
overtuigd dat een consistent energiebeleid, gericht op 
duurzaamheid en energiezekerheid, de toekomst heeft. 
Daarom is de Denktank Duurzaamheid bezig met het 
opstellen van een ‘Energieplan 2050’. Hierin zal een plan 
worden ontworpen over hoe wij denken dat Nederland 
het beste kan omgaan met de veranderingen in de ener-
giemarkt. Onderstaand artikel is bedoeld als een inleiding 
in de problematiek en schetst de achtergronden van het 
Nederlandse energiebeleid.

Belang van de Nederlandse energiesector
De Nederlandse samenleving gebruikt jaarlijks grote hoeveelheden elektriciteit 
en de energiesector is een belangrijke sector van de Nederlandse economie. De 
sector is verantwoordelijk voor zo’n 7% van het BBP en voorziet 100.000 mensen 
van een baan. Daarom heeft het kabinet energie aangemerkt als één van de 
economische topsectoren. Gas is verreweg het belangrijkste op de Nederlandse 
energiemarkt, zowel wat betreft het aantal banen als de bijdrage ervan aan de 
inkomsten van de overheid en als energiebron. Onderstaande figuren geven 
een goed overzicht van de Nederlandse energiesector.

Trends in de internationale energiemarkt
Er is veel gaande in de internationale energiemarkt. Het Nederlandse energie-
beleid is in veel opzichten afhankelijk van de internationale markt. Hieronder 
schetsen we een aantal ontwikkelingen en hun relevantie voor ons onderzoek:

Fossiele ontwikkelingen
Fossiele energiebronnen zijn eindig en hun voorraad raakt een keer op. Vooral 
de voorraad olie neemt snel af. In Nederland loopt de gasvoorraad op zijn einde, 
maar wereldwijd is de gassector booming door de ontdekking en winning van 
grote hoeveelheden ‘onconventioneel’ gas. Amerika wordt door deze winning 

‘Groene transitie? 
De politiek heeft de boot 
al jaren geleden gemist’

Publicist 
Daan Spaargaren 
in de Volkskrant

Nederland wordt de fossiele energie-
leverancier van Noordwest-Europa

De Groene Amsterdammer, 
24-01-2013
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Henri de Ruiter & Jaap Sytsma
Leden Denktank Duurzaamheid

zaming van de energiemarkt. Subsidies voor zonnepanelen 
en meer ruimte voor windmolens zijn daar voorbeelden van. 
Tegelijkertijd investeert Nederland ook veel geld in fossiele 
energiebronnen, denk aan de bouw van nieuwe kolencentrales 
in Noord-Groningen en de wens uit te groeien tot de gasro-
tonde van Noordwest Europa. Ook hebben grootverbruikers 
(energieintensieve industrieën) van energie een belastingvoor-
deel ten opzichte van kleinverbruikers (o.a. huishoudens). 
De Nederlandse overheid kiest met haar SDE+ stimulerings-
regeling ervoor om de goedkoopste duurzame technologieën 
het eerste in aanmerking te laten komen voor subsidies. In de 
praktijk betekent dit dat vooral bestaande technieken gesub-
sidieerd worden, zoals het bijstoken van biomassa en wind op 
land. Echt innovatieve projecten worden veel minder onder-
steund. 
Over het algemeen stellen we daarom dat er geen duidelijke 
visie achter het Nederlandse beleid zit, terwijl het beleid ook 
nog zwabbert door de verschillende partijpolitieke wensen 
van de opeenvolgende regeringen. De onderstaande grafiek 
laat dan ook zien dat de doelstelling voor duurzame energie 
fluctueert en het daadwerkelijk gerealiseerde aandeel slechts 
langzaam stijgt. 

Duurzame bronnen
Ook bij duurzame energiebronnen is niet alles goud wat 
er blinkt. Op dit moment is er relatief weinig investerings-
bereidheid in duurzame bronnen, en ook de meeste duurzame 
vormen van energie vreten grondstoffen. Daarbij vraagt de in-
passing van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie om grote in-
vesteringen in de infrastructuur van ons elektriciteitsnetwerk. 
Ook spelen andere kwesties, waaronder de vraag of de energie 
ruimtelijk inpasbaar is. De meeste Nederlanders zijn bijvoor-
beeld uitgesproken voorstander van windenergie, totdat de 
molen bij hen in de achtertuin komt. Daarom is een transitie 
naar een duurzame energievoorziening lang niet vanzelfspre-
kend. 
Toch zijn we als ChristenUnie-jongeren ervan overtuigd dat 
een transitie nodig is. Tenslotte gaat het om onze toekomst. 
Daarom willen we onderzoeken op welke manier de ener-
gievoorziening van de toekomst duurzaam, betaalbaar en 
veilig kan zijn. Wordt vervolgd dus.

van onconventioneel gas binnenkort energie-exporteur. Hierdoor daalt 
de prijs van met name kolen erg sterk. Gevolg is dat Europa – en dus ook 
Nederland – meer kolen verstookt, met alle milieugevolgen van dien. Toch 
zal – op termijn – de prijs van energie stijgen door een steeds moeizamere 
winning.

Klimaatverandering en een toenemende onzekerheid
Fossiele brandstoffen (vooral kolen) veroorzaken veel vervuiling en dragen 
door de uitstoot van broeikasgassen bij aan klimaatverandering. Boven-
dien heeft het winnen van kolen en olie (met name teerzanden) een nega-
tieve invloed op de omgeving. Klimaatverandering is naast een ecologisch 
probleem ook een morele kwestie. Ontwikkelingslanden stoten relatief 
weinig schadelijke stoffen uit, maar worden naar verhouding hard ge-
raakt door klimaatverandering. Ook zullen toekomstige generaties de ef-
fecten van klimaatverandering aan den lijve ondervinden terwijl ze niet 
verantwoordelijk zijn voor de vervuiling die de klimaatverandering heeft 
veroorzaakt.
De toenemende onzekerheid over de energielevering en –prijs wordt 
veroorzaakt door spanningen in belangrijke herkomstgebieden van 
fossiele energiebronnen; het grootste deel van de energiebronnen is af-
komstig uit regio’s in de wereld die worden gezien als instabiel (Midden-
Oosten, Rusland en aangrenzende landen). Doordat de economie in 
landen als China, India en Brazilië snel groeit, stijgt de vraag naar energie 
enorm. Hierdoor concurreren deze landen in toenemende mate met het 
Westen om de beschikbare energievoorrraden.

Samenvattend constateren we daarom dat de vraag naar energie zal 
blijven toenemen, terwijl de voorraad fossiele brandstoffen zal afne-
men. Daarnaast is de energiesector in belangrijke mate verantwoordelijk 
voor de uitstoot van broeikasgassen. Recente ontwikkelingen op het ge-
bied van onconventioneel gas zorgen voor een renaissance van kolen in 
Europa, terwijl er steeds meer onzekerheid is over de prijs van energie. Kor-
tom, de internationale energiemarkt is volop in beweging; de Nederlandse 
overheid moet hier op in spelen. 

Nederlands beleid
Het Nederlandse energiebeleid kenmerkt zich echter door inconsistenties. 
Aan de ene kant lijkt de overheid duidelijk te kiezen voor een verduur-
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nieuw LID

Waarom ben ik lid geworden van PerspectieF? Eigenlijk zegt het 
motto van PerspectieF het al, met oog voor de toekomst. Daarbij 

waren er twee belang-rijke factoren. Wanneer ik kijk naar wat 
ik later als beroep wil uitoefenen, journalist, wilde ik graag mijn 

kennis over de christelijke politiek vergroten. Daarnaast moeten wij 
als jongeren onze stem duidelijk laten horen, het is onze toekomst 

waar de heren in Den Haag over beslissen. Daarbij sluit 
PerspectieF het beste aan bij mijn persoonlijke standpunten.
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VERNIEUWINGEN 
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We hebben jou nodig! 
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JOËL VOORDEWIND:

“we zijn zo gezegend als
christen en het is een rijk-
dom te mogen uitdelen”

COLUMN

Maar wanneer 
is iets nieuw?

VERNIEUWEN
Kan niet zonder jou!
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een column van Marjolein Koster. Uiteraard raad ik het interview 
met Joël Voordewind je ook van harte aan.

Ik hoop dat deze PerspeX je enthousiasme en trots voor Perspec-
tieF lekker aanwakkert. Mocht je zelf mee willen gaan doen, mail 
onze bureaumedewerker via info@perspectief.nu, en wie weet 
drinken jij en ik binnenkort samen koffie. Doen?! 

Hartelijke Groet,

Maarten van Ooijen
Voorzitter

Beste PerspectieF’er!

De 2e PerspeX van 2013 ligt weer voor je. In deze PerspeX volop 
aandacht voor de vernieuwing van PerspectieF. Zoals je wellicht 
weet, staat er een aantal grote veranderingen op het programma. 
In deze Perspex kan je lezen wat, hoe en wanneer we dat gaan aan-
pakken.

Verder hebben we nog voor de zomer een aantal mooie activi-
teiten voor je op de plank liggen. Je bent van harte welkom voor 
excursies naar de Tweede Kamer en we gaan nog naar Brussel. Kijk 
even de website of facebook voor de nieuwste informatie. 

In deze PerspeX vind je ook weer de gebruikelijke items, zoals ons 
mediaoverzicht, een boeiend opinie artikel van Jacomijn Visser en 

VOORWOORD

EN VERDER
3  PerspectieF in de media
6 PerspectieF lokaal
10 column
 Maar wanneer is iets nieuw?
14 Wat kan PerspectieF leren van  
 een gemeentefusie?
15 Vooruitblik werkgroepen
16 Nieuw bestuur 

INHOUD DE VERNIEUWINGEN 
IN KORT BESTEK

Interview JOËL VOORDEWIND 

“We zijn zo gezegend 
als christen en het is 
een rijkdom te mogen 
uitdelen”11

PerspectieF 
IN DE MEDIA

4

8

Wybe Niemeijer en Tom Overbeeke: 

“Geef juist jongeren wel 
toekomstperspectief op de 
arbeidsmarkt.”

Reint Baas:

“Weg met het romantisch Wallen-idee”

‘’In dit land vol leeg-
stand en politieke 
nota’s moet er aan-
dacht komen voor de 
jongeren die dakloos 
dreigen te worden.’’

REFORMATORISCH 
DAGBLAD

foto verslag ACTIE

Eerlijke 
kleding!

Maarten van Ooijen:  

“Zogezegd willen wij ‘de klant 
op het podium hijsen’ om 
schone kleren te eisen”

VOLKSKRANT “Het sociaal akkoord laat 
jongeren in de steek”



4 |  juni 2013    |  PerspeX 5PerspeX  |  juni 2013    |

ORGANOGRAM
POLITIEK

ORGANISATIE

LOKAAL

communicatie-team bestuur

denktank

promotie
evenementen

afdelingen

HR-team 

bestuur

promotie
samenwerkings

verbanden
activiteiten

jongeren
ambassadeurs

actualiteiten
DE VERNIEUWINGEN 
IN KORT BESTEK

PerspectieF is volop in beweging. Op de laatste ALV werd inge-
stemd met een veranderende structuur. Hier lees je alles over 
deze veranderingen en wat dat voor jou betekent. 

De jaarstructuur wordt aangepast. Er komen nu twee momenten waarop 
leden elkaar ontmoeten, namelijk eind juni en midden september (vlak voor 
Prinsjesdag). Het congres en de ALV’s worden in deze twee nieuwe ontmoet-
ingen geïntegreerd. De ontmoeting in juni heet de Politieke Focusdag, de 
ontmoeting in september de Politieke Kick-Off.
Kom je op ons Politieke Focusdag zelf kijken en ervaren hoe het nieuwe 
PerspectieF eruit ziet? Ga naar www.perspectief.nu om je aan te melden!

JAARSTRUCTUUR

De politiek van PerspectieF wordt vanaf 
volgend jaar projectmatig uitgevoerd. 
Elk project heeft een specifiek thema, 
waarop leden zich kunnen inschrijven. 
Verschillende projecten kennen verschil-
lende lengtes, thema’s en intensiviteit. 
De thema’s van de verschillende projec-
ten zijn afgeleiden van de speerpunt-
en van PerspectieF, die elk jaar op de 
Politieke Focusdag worden vastgesteld 
samen met de leden. Naast de politiek 
projecten wordt een denktank opge- 
richt, die zich verdiept in brede politieke 
thematiek.

POLITIEKE 
PROJECTEN

JONGEREN
AMBASSADEURS

Lokaal werkt PerspectieF met lokale 
afdelingen. Op sommige plekken loopt 
dit goed en wordt het goede werk ge-
continueerd. Voor veel andere plekken 
gaan we aan de slag met een nieuw con-
cept, namelijk jongerenambassadeurs. 
De jongerenambassadeur is actief in een 
lokale ChristenUnie-afdeling om door 
middel van aantrekkelijke programma’s 
jongeren te betrekken bij de lokale 
politiek, lokale politici en de lokale 
ChristenUnie.

PerspectieF gaat het activiteitenaanbod 
verbreden, verdiepen en verbeteren. 
Daar komt een speciale commissie voor, 
die jaarlijks een activiteitenagenda op-
stelt. Op agenda (sept-juli) komen alle 
activiteiten die PerspectieF dat jaar 
zal aanbieden voor verschillende doel-
groepen.

Om de kernactiviteiten van PerspectieF optimaal 
te laten presteren worden twee ondersteunende 
teams opgericht. In het communicatieteam zit-
ten verschillende vormgevers, fotografen en 
filmmakers, de webmaster en dergelijke. Daar-
naast komt er een ondersteund HR-team (Hu-
man Resource) dat verantwoordelijk is voor de 
werving, plaatsing en begeleiding van nieuwe 
actieve leden.

ONDERSTEUNENDE TEAMS
ACTIVITEITENAANBOD

Het landelijk bestuur zal op één moment 
gaan wisselen en dan één jaar gezamen-
lijk het bestuur van PerspectieF vormen. 
De samenstelling van het bestuur veran-
dert naar zes bestuursleden: voorzitter, 
penningmeester, secretaris, bestuurslid 
Lokaal, bestuurslid Organisatie en be-
stuurslid Politiek.

BESTUUR De promotie van PerspectieF wordt ver-
nieuwd door een tweedeling te maken. Pro-
motie wordt ten eerste uitgevoerd door 
middel van samenwerkingsverbanden. Een 
(christelijke) organisatie of instelling werkt 
samen met PerspectieF aan een aantrek-
kelijk programma. Ten tweede zullen we een 
aantal keer per jaar flink uitpakken bij grote 
(christelijke) evenementen om een ‘promotie-
evenement’ te organiseren.

PROMOTIE
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PERSPECTIEF LOKAAL 

Jongeren
ambassadeurs.

PerspectieF is een grote landelijke jongerenor-
ganisatie. Om PerspectieF zoveel mogelijk in het 
land aan het werk te zetten hebben we lokale 
afdelingen en werken we samen met  fracties in 
het land. 

advertentie

Wil jij ambassadeur worden 
in jouw eigen woonplaats? 

Of wil je alles rustig nalezen 
over dit nieuwe concept? 

Kijk dan op 
http://www.perspectief.nu/nl/vernieuwing 

of neem contact op.

Theologie 
    studeren? 
Je kunt dan zien wat het onderwijs aan de TUA inhoudt en 
hoe het is om te studeren in een kleinschalige omgeving, vol 
diversiteit en dynamiek en met de Bijbel als uitgangspunt. Je kunt 
de sfeer proeven en kennismaken met studenten en hoogleraren. 
Er is voldoende gelegenheid en ruimte om je vragen te stellen en 
te spreken met studenten, docenten en de studieadviseur.

Meer informatie of je opgeven? Kijk op www.tua.nl

Info-avond 23 november 2012

Kom een dagje TUA proberen!

twitter.com/TUApeldoornfacebook.com/TUApeldoorn

maal met het uiteindelijke doel om jongeren te motiveren en te 
enthousiasmeren voor de lokale en landelijke politiek.

Op dit moment zijn we als bestuur druk bezig om ambassadeurs 
te vinden . We hebben al meer dan 50 aanmeldingen gehad bij het 
ChristenUnie –congres. Met al deze aanmeldingen gaan we de ko-
mende tijd aan de slag en we hopen binnenkort de eerste ambas-
sadeurs te kunnen  presenteren.

Op sommige plekken loopt deze samenwerking goed en hebben 
we al veel kunnen bereiken. Toch is het voor PerspectieF bijna het 
allerbelangrijkste dat de jongeren zelf (jij en ik) actief gaan wor-
den in hun woonplaats. Wij zijn een actieve jongerenorganisatie 
en hebben jou nodig om lokaal onze stem te laten horen. Ook 
heeft de lokale ChristenUnie ons  nodig om te weten wat er speelt 
in onze eigen plaats; maar vooral ook wat er speelt onder de jon-
geren. Wat willen wij als jongeren en hoe kunnen de ChristenUnie 
en PerspectieF hierbij helpen?

Om nu juist op de plekken waar we nog niet duidelijk aanwezig 
zijn, willen we aan de slag gaan met een nieuw concept: de jong-
erenambassadeur! De ambassadeur is voor de jongeren het 
aanspreekpunt , de ambassadeur heeft als ambitie om jongeren 
te betrekken bij de lokale politiek. Dit kan de ambassadeur want 
hij werkt nauw samen een raadslid van de ChristenUnie waardoor 
hij beschikt over het benodigde netwerk. De ambassadeur is daar-
naast het aanspreekpunt vanuit PerspectieF landelijk. 

PerspectieF heeft een menukaart klaarliggen waar verscheidene 
activiteiten op staan die zo kunnen worden uitgevoerd. Dit alle-

Marlieke van den Engel
Bestuurslid Lokaal
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Foto verslag ACTIE Eerlijke kleding! 
Vrijdag 24 mei 2013 was het precies een maand geleden dat Rana 
Plaza in Bangladesh in elkaar stortte, terwijl er op dat moment 
meer dan 2000 mensen in het gebouw aan het werk waren. Het 
tegen de grond gaan van de slecht gebouwde kledingfabriek eiste 
van 1127 mensen het leven. Nadien hebben veel kledingmerken 
een akkoord getekend, waarbij werd afgesproken te investeren 
in betere veiligheidsomstandigheden in kledingfabrieken. Helaas 
gingen veel bedrijven nog niet mee. PerspectieF en Schone Kleren 
Campagne (SKC) lanceerden de 24e een campagne op de Dam in 
Amsterdam.

Doel
Het doel van de campagne was het win-
kelend publiek een podium te geven om 
schone kleren te eisen. PerspectieF gaf het 
winkelend publiek de mogelijkheid een 
kaartje te sturen naar de modebranche. 
Daarnaast kon ook online een kaartje wor-
den ondertekend. 

Resultaat
580 kaarten werden ondertekend op de 
Dam en vele zullen nog volgen!

Maarten van Ooijen:

“De consument heeft een spil-
functie. Als klanten van kleding gaan 
aangeven dat ook  hun kleding eer-
lijker moeten worden, dan kunnen 
de achterblijvers over de streep 

worden getrokken.”

Niki Janssen van Schone Kleren Campagne: 

“Nog steeds wachten de slacht-
offers en nabestaanden op compen-
satie. Zij raken nu in de schulden, 
omdat merken hun beloften niet 
nakomen en er nog geen geld over 

de brug is gekomen.” 

Tweede Kamerlid Joël Voordewind 
schaarde zich ook achter de actie: 

“Schone en eerlijke 
kleding. Dat moeten 
bedrijven gaan garan-
deren door leefbare 

lonen en veilige werkom-
standigheden. Een ramp 
als in Bangladesh willen 

we nooit weer.”

foto’s Timo Visser
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interview 
JOËL VOORDEWIND 

Binnen de Tweede Kamer is Joël Voordewind
erg actief als het gaat om het verdedigen 
van mensenrechten. Onlangs is hij naar Syrië 
en China geweest voor werkbezoeken en is 
er een initiatiefnota ingediend voor het ge-
bruiken van een ranglijst om godsdienst-
vrijheid in kaart te brengen. Tijd voor Per-
spectieF om hem te vragen naar zijn motiva-
ties, werkzaamheden en bevindingen. 

“We zijn zo gezegend als 
christen en het is een 
rijkdom te mogen uitdelen.”

We zien dat u veel doet voor gerechtigheid in deze wereld, is dat 
is uw motivatie geweest om de politiek in te gaan? 
Als zoon van een dominee in Amsterdam heb ik veel meegekre-
gen van het werk van mijn vader en dit ging verder dan alleen 
preken in de kerk. Hij deed veel voor zwakkere groepen in de samen-
leving, denk bijvoorbeeld aan drugs- en alcoholverslaafden, zwervers, 
daklozen enz. Ik ben toen politicologie gaan studeren en tot geloof 
gekomen. In die tijd heb ik ook gezien dat mensen helpen breder 
is dan alleen maar kijken naar armoede of verslavingen, maar dat 
er ook vaak een geestelijke nood achter zit. Mijn vrouw en ik heb-
ben in Irak gewerkt tijdens de eerste Golfoorlog en in Brazilië met 
straatkinderen. Daarna ben ik gaan werken bij hulporganisatie 
Dorcas en uiteindelijk ben ik hier bij de ChristenUnie terecht gekomen.

nieuws te proberen? Geen van beiden is per de-
finitie goed of fout. Het bestuur heeft gekozen 
voor een verandering in de structuur van de 
organisatie, omdat de huidige niet naar wens 
functioneerde. Of de nieuwe structuur dat wel zal 
doen moeten we nog maar zien. Het toont wel lef 
om zoiets groots door te voeren en het bestuur 
zal moeten afwachten of hun opvolgers dit op de 
manier aanpakken zoals zij bedoeld hebben.

Hoe dan ook, weer iets nieuws voor mij. Ik houd 
wel van veranderingen. Een nieuwe fiets, een 
nieuw kapsel of gewoon vanavond een nieuw 
gerecht uitproberen. Voor mij zijn zulke dingen 
belangrijk om niet in een sleur te raken en ik 
denk dat dat ook precies de reden is waarom de 
vernieuwing binnen PerspectieF nu plaatsvindt. Ik 
ben benieuwd!

Afgelopen periode heeft PerspectieF een ver-
nieuwing doorgemaakt. Maar wanneer is iets 
nieuw? Wanneer het er nog nooit is geweest? 
Of kan iets ook gewoon nieuw zijn wanneer ik 
het nog nooit heb meegemaakt? In dat geval zit 
mijn leven vol vernieuwing. De eerste keer dat ik 
een full time stage loop, dat ik een scriptie schrijf, 
meedoe aan een boot camp, smoothies maak en 
mezelf een keer positief uitlaat over de dienst-
regeling van de NS.

Eigenlijk vernieuwt PerspectieF constant. Elk jaar 
zijn er weer nieuwe gezichten van nieuwe leden 
en af en toe van een nieuw bestuurslid. Nieuwe 
speerpunten en nieuwe activiteiten, vaak bepaald 
door de actualiteit. Deze constante vernieuwing 
zorgt misschien wel voor minder structuur.

Is vernieuwing altijd beter? Wel of niet houden 
van veranderingen wordt vaak gezien als een 
karaktereigenschap. Ben je iemand die het graag 
bij het oude houdt, omdat je weet dat dat goed is?

Of ga je voor verandering, omdat ik je denkt 
dat het beter kan? Omdat je het fijn vindt iets 

Het regent, het waait, het stormt, het vriest en het hagelt. In 
principe geen nieuw fenomeen in Nederland, maar wel wan-
neer dit eind mei plaatsvindt. En alsof de crisis nog niet genoeg 
uitwerking heeft gehad, zorgt dit weer er ook nog eens voor 
dat wij als consument minder besteden.

Marjolein Koster
Redacteur PerspeX

column

NIEUW
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U bent pas geleden ook in China ge-weest, kunt u daar meer 
over vertellen? 
In China hebben we gekeken naar mensenrechten, maar ook naar 
de handelsrelatie met Nederland en naar godsdienstvrijheid. Ik 
heb daar een niet-geregistreerde kerk bezocht. Dat was bijzonder, 
want volgens mij is er nog niet eerder een kamerlid of politicus in 
staat geweest dit te doen. We werden goed in de gaten gehouden 
en moesten erg op onze woorden letten. Een paar maanden 
geleden heeft een Bijbelverspreider nog drie jaar celstraf gekre-
gen. Christenen worden niet vervolgd voor het feit dat ze chris-
ten zijn, maar wanneer ze openbaar samenkomen of het evan-
gelie willen verspreiden kunnen ze flink in de problemen komen. 

PerspectieF is bezig met eerlijke kleding, waar komt  je kle-
ding vandaan en worden mensen niet uitgebuit terwijl ze 
het maken? Nu staat China bekend als een land waar dat 
vaak gebeurt. Heeft u daar ook iets van gezien?
Ik heb het niet gezien maar wel mensen gesproken die daarvan 
wisten. Het gaat dan vooral om de arbeidsomstandigheden. 
In grote steden is deze nog steeds belabberd, dat betekent dat 
arbeiders lange werkdagen maken van soms 18 uur en dat 
de veiligheid niet gegarandeerd wordt. Dat geldt vooral in de 
textielindustrie, landbouw en in de bouw zelf. Ik ben ook in 
India geweest en heb daar situaties gezien, die onacceptabel 
waren. Dat heb ik ook aangekaart bij onze multinationals en 
de Indiaanse regering. Multinationals zijn over het algemeen 
erg bereidwillig hierover te praten, ze willen immers niet nega-
tief in het nieuws komen. Op initiatief van de ChristenUnie 
kunnen multinationals nu ook een bestuurlijke boete krijgen 
als er ergens in de productieketen kinderarbeid plaatsvindt.

Joël Voordewind, een politicus die verder kijkt dan onze 
landsgrenzen en strijdt voor mensenrechten. Een politicus 
die veel bereikt heeft en hier nog lang niet klaar mee is.

“Christenen in Syrie
zijn een specifiek 

doelwit.” 

“Godsdienstvrijheid is een 
van de universele rechten 

van de mens.”  

Michael Baal  & Marjolein Koster

Strijden voor gerechtigheid doet u dus vanuit een christelijke 
motivatie. Ziet u dit als iets wat iedere christen moet doen of 
heeft uw persoonlijkheid hier ook veel mee te maken?
Ik voel me wel geroepen vanuit de Bijbel, waar meer dan 1000 keer de 
oproep staat om voor de wees, de arme en de vreemdeling op te komen. 
Vreemdelingen van nu zijn de asielzoekers, hoe concreet kan het zijn? Als 
er staat in Mattheus 25: “Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij geko-
men”, dan kijken we nu naar de asielzoekers die nu in vreemdelingede-
tentie zitten in schrijnende omstandigheden. Daar probeer ik het voor 
op te nemen. Het is niet zozeer moeten, maar wij zijn zo gezegend hier 
als christenen. Er vanuit gaande dat deze zegen van boven komt, dan is 
het rijkdom om te mogen uitdelen aan mensen die het minder hebben. 

U bent in maart in Syrië geweest. Wat heeft u daar precies 
gedaan?
Daar heb ik zowel christenen als andere vluchtelingen in de kampen 
bezocht om te kijken hoe hun situatie was. Hierover heb ik een rapport 
geschreven genaamd ‘Christenen tussen twee vuren’. Aan de ene kant 
worden ze bedreigd, ontvoerd en gemarteld door moslimextremisten 
en aan de andere kant zijn ze, net als iedereen, slachtoffer van de bom-
bardementen van president Assad. Ze zijn wel specifiek doelwit van 
de moslimextremisten. Christenen krijgen bedreigingen naar zich toe 
als “christen-hond verdwijn of sterf, we nemen je huis in dus ga eruit, 
verdwijn naar Turkije”. Wat je dan kunt doen is hulp vragen voor Chris-
tenen die niet in de reguliere kampen durven te zitten, omdat daar 
vaak ook moslims zijn door wie zij zich bedreigd voelen. Nog beter is 
het om te kijken of er een soort veilige zone kan worden gecreëerd in 
Noordoost Syrië, met een mogelijke samenwerking met de Koerden.
 

Als u het specifiek heeft over christelijke vluchtelingen in Syrië, 
vindt u daar dan ook enige steun in hier in Nederland, want het 
probleem is natuurlijk veel groter? 
 Ik heb natuurlijk ook naar de algemene situatie gekeken en vergeet 
dat zeker niet, maar christenen zijn wel specifiek slachtoffer binnen 
dit conflict. Als je kijkt naar de hele situatie, dan maak ik mij grote 
zorgen over wie de oppositie in Syrië nou precies is. Binnen die op-
positie werken extreme moslims. Wanneer zij aan de macht komen 
zal er geen ruimte meer zijn voor christenen in Syrië. Daarnaast is 
er ook de Free Syrian Army, die gedomineerd wordt door moslim-
broeders. In Egypte zijn zij aan de macht gekomen en de situatie 
van de christenen is daardoor niet verbeterd, ze is zelfs eerder ver-
slechterd. Welke uitkomst er ook is, het zal heel moeilijk worden 
voor christenen om daar verder te leven. Een democratie is niet al-
tijd de oplossing, want minderheden kunnen nog steeds in de ver-
drukking zijn. Daarom moeten mensenrechten gegarandeerd wor-
den in de grondwet en moeten verkiezingen gerechtvaardigd zijn. 

De initiatiefnota voor een ranglijst voor godsdienstvrijheid, is 
die mede naar aanleiding van uw bezoek aan Syrië?
Eigenlijk wil de ChristenUnie dit debat al jaren voeren, maar we 
werden steeds tegengehouden. Uiteindelijk is het toch gelukt. Het 
doel is om los van incidenten te kijken naar hoe we landen kun-
nen aanspreken op het schenden van de godsdienstvrijheid. Dit 
is tenslotte een van de universele rechten van de mens. Voor aller-
lei problemen zoals armoede, corruptie en vrouwenrechten ge-
bruiken wij lijstjes, maar voor godsdienstvrijheid was dit steeds 
niet het geval. Dit is een eerste stap naar verbetering op dit gebied.
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Naar aanleiding van de ‘Welkom bij PerspectieF’-dag in februari ging een 
projectgroep van start met het onderwerp ‘Uitgaansgeweld’. Op dit mo-
ment liggen de bouwstenen voor een grote campagne klaar en worden 
deze gedurende de komende maanden geleidelijk op elkaar gezet. Er is 
intensief contact met de Gemeente Utrecht en de Politie Utrecht voor 
het opzetten van een grootschalige campagne, die op dit moment wordt 
ontwikkeld door studenten van de CHE. Als alles naar wens verloopt, 
kan PerspectieF al snel resultaat zien en een groots plan tegen uitgaans-
geweld ontvouwen in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het 
enthousiasme is groot, we houden jullie op de hoogte!

Het duurt nog even, maar op donderdag 26 september 2013 zal in de 
kapel van het EO-gebouw in Hilversum het Andries Radio Symposium 
plaatsvinden. Een symposium over christelijke politiek in 2020 waarbij 
de EO uiteraard de politieke jongeren van tegenwoordig wil betrekken. 
PerspectieF mag dan ook een spreker leveren voor deze avond! Maarten 
van Ooijen zal deze taak op zich nemen en net als andere christelijke 
denkers en politici een moment krijgen om een soort Ted-talk te houden  
over zijn visie op christelijke politiek. 

VOORUITBLIK

Kwetsbaarheid. Te weinig mensen om de vele taken te doen die 
de Rijksoverheid de gemeenten opdraagt. Dat is het probleem 
waar gemeenten momenteel mee kampen. En toch worden steeds 
meer taken overgeheveld naar de lagere overheden. Volgens het 
Regeerakkoord zou deze trend van decentralisatie moeten leiden 
tot meer maatwerk en meer betrokkenheid van de burger. Maar 
voordat dat zover is moet er nog heel wat gebeuren…

Eén van de 408 gemeenten die Nederland rijk is, is de gemeente 
Stede Broec. Stede Broec ligt in de kop van Noord-Holland en heeft 
ongeveer 22.000 inwoners. Het is een kleine gemeente en voelt 
daardoor de kwetsbaarheid goed. Uit noodzaak is de gemeente 
begonnen met het organiseren van een ambtelijke fusie met de 
twee omliggende gemeenten Enkhuizen en Drechterland (SED). 

De gemeente Stede Broec heeft mij de mogelijkheid gegeven om 
een kijkje in de keuken te komen nemen en op die manier meer 
over de fusie te weten te komen. Ik mocht vergaderingen van ver-
schillende werkgroepen (Missie en Visie, Personeel en Organisatie, 
Cultuur), de projectgroep en de stuurgroep bijwonen. Tijdens de 
bijeenkomsten kwamen vragen naar voren, zoals: Hoe bereken je 
het voordeel van de fusie per gemeente (in geld  of in woorden)? 
Behoud je drie locaties of ga je over naar één gebouw? Naar wie 
communiceer je welke informatie en op welk moment doe je dat 
dan? Welke rol krijgt het huidige personeel in de nieuwe organi-
satie? 

Opvallend vond ik de grote berg werk die de drie gemeenten met 
elkaar verzetten om de fusie in goede banen te leiden. Het voor-           
oordeel dat ambtenaren alleen maar koffie drinken, kan ik bij deze 
wel ontkrachten. De planning is ambitieus en daarmee zijn tijd en 
zorgvuldigheid de grootste valkuilen volgens burgemeester Gold-
schmeding (Stede Broec). Een andere valkuil zou het cultuurver-
schil tussen de gemeentes kunnen zijn, maar volgens Goldschmed-
ing zijn kleine gemeenten flexibel en voelt iedereen de noodzaak 
van de fusie.
Burgemeester Van der Riet (Drechterland) ziet eerder een uitda-
gende component in de frictiekosten die de fusie met zich mee zal 
brengen. 

De veranderingen binnen PerspectieF brengen vergelijkbare 
valkuilen met zich mee. Zorgvuldigheid is in de komende tijd van 
groot belang. De veranderingen mogen zich niet te ver van de 
leden afspelen, wat kosten en een grote berg werk met zich mee 
zal brengen, net als bij de ambtelijke fusie tussen deze drie ge-
meenten.

Bedankt voor de gastvrijheid, SED!

PerspectieF heeft onlangs het roer omgegooid. De organisatiestructuur is veranderd en 
er wordt op een nieuwe koers aangestuurd. PerspectieF is één van de vele organisaties 
die veranderingen binnen de organisatie doorvoert. Zo kent de Rijksoverheid bijvoor-
beeld het initiatief van de 100.000+ gemeenten van Plasterk. Gemeenten moeten meer 
samengaan werken; de krachten bundelen.

Het vooroordeel dat 
ambtenaren alleen maar koffie 

drinken, kan ik bij deze wel 
ontkrachten.

In samenwerking met:

Erik-Jan Hakvoort
Bestuurslid Politiek

Jacomijn Visser
Lid werkgroep Democratie,

 Bestuur en Burgerschap (DBB)

opinie

Zorgvuldigheid is in de komende
tijd van groot belang.

Wat kan PerspectieF leren 
van een gemeentefusie?
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Wij krijgen de taak de vernieuwingen in de praktijk te 
brengen! De Politieke Focusdag van 29 juni 2013 ligt in het 
verschiet en na een lange en drukke zomer zal het nieuwe 
PerspectieF onder onze leiding een droomstart krijgen op 

de Politieke Kick-Off. Wij hebben er zin in!

Het nieuwe 
PerspectieF BESTUUR

MISSIE:
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PerspeX

Focus op het mbo: 
WAT ER ALLEMAAL 
BETER KAN

LEVE DE 
MONARCHIE! 
Of toch niet?

Wij zoeken JOU! 
Als redacteur of 
jongerenambassadeur
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Maar we kijken ook nog even terug naar Prinsjesdag. Dit keer werd 
de speech voor het eerst door de koning gegeven, in plaats van 
door de koningin. Zoals je wellicht weet heeft PerspectieF haar 
vorig jaar nog publiekelijk bedankt op het plein in Utrecht. Maar 
waarom deden we dat eigenlijk? En waarom vieren we eigenlijk 
Prinsjesdag? Je leest er meer over in deze PerspeX!

Maarten van Ooijen
Voorzitter

Beste PerspectieF’er!

Voor je ligt weer een gloednieuwe PerspeX. De PerspeX is dit keer 
onder volledige regie van onze nieuwe hoofdredacteur, Marjolein 
Koster, gevallen. Ik hoop dat ze je – net als mij – verbaast met een 
geweldig blad! 

Nu Prinsjesdag alweer even voorbij is, zijn we het nieuwe politieke 
seizoen ook echt begonnen. Ook PerspectieF gaat er daarom weer 
volop tegenaan. Bijvoorbeeld met het speerpunt mbo, waarbij we 
willen pleiten voor een imagoverbetering en we de aansluiting met 
de arbeidsmarkt verder willen integreren. Dit seizoen ga je daar-
over absoluut van ons horen! Als we het toch over een vooruitblik 
hebben – kijk dan ook even naar alle activiteiten die we de ko-
mende maanden gaan organiseren. Het belooft echt geweldig te 
worden met borrels, trainingen en de start van de Debat Academie. 
De algemene activiteiten vind je achterin dit blad. 

VOORWOORD

EN VERDER
3  PerspectieF in de media
4 Het koffertje van PerspectieF
7 Column: Protest
8   Fotopagina promotieactiviteiten  
 in de zomer
10  Lokaal: Marc Rene, jongeren- 
  ambassadeur in Rotterdam
14  Denktank
15   Aankomende activiteiten
16  Nieuwe hoofdredacteur

INHOUD
LEVE 

DE MONARCHIE!

WIJ WILLEN JOU!
als redactielid of 
jongerenambassadeur

7&10

PerspectieF 
IN DE MEDIA

6

27 juni Maarten

26 juli Erik-Jan

9 augustus Maarten

29 augustus Maarten
“Wat betreft Syrië is er maar één heilzame weg. En dat 
is de feiten afwachten. Dat betekent wachten tot de VN-
inspecteurs terug zijn en dan bepalen wat nodig is. En niet 
eerder!”

“Het aanpakken van mensenhandel, zoals in Utrecht gedaan 
is door het Zandpad te sluiten, is een goede zaak.”

BNR-nieuwsradio

PerspectieF op de voorpagina 
van de Spits: 

“Jongeren van de ChristenUnie 
trekken het land in om leeftijds-
genoten enthousiast te maken 
voor de politiek”

Focus op het mbo: 
WAT ER ALLEMAAL 

BETER KAN

12
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Maarten van Ooijen
Voorzitter PerspectieF

Wat zat er in het koffertje?

actualiteiten

Ieder jaar op de derde dinsdag van september is het weer Prinsjes-
dag. Een dag die de opening van het nieuwe politieke jaar symbo-
liseert. Traditiegetrouw presenteert het staatshoofd de plannen 
voor het nieuwe jaar aan de Staten-Generaal (Eerste en Tweede 
Kamer) door het voorlezen van de troonrede. Voor het eerst werd 
dat dit jaar gedaan door koning Willem-Alexander.

Naast alle symboliek is Prinsjesdag ook een dag die poli-
tiek gezien belangrijk is. Elk jaar presenteert de minister 
van Financiën (dit keer Jeroen Dijsselbloem) de begroting 
voor het volgende jaar. Deze begroting wordt ook wel de 
miljoenennota genoemd en zou volgens de traditie in het 
kenmerkende houten koffertje met het opschrift: “DERDE 
DINSDAG IN SEPTEMBER” zitten. In werkelijkheid is dat 
echter niet zo, want de begroting past daar helemaal niet 
in. Een digitale versie is er wel in te vinden. 

Dit jaar werd de begroting voor het jaar 2014 gepresen-
teerd, waarover het kabinet 6 miljard wil bezuinigen. De 
miljoenennota wordt altijd geheim gehouden voor de 
Staten-Generaal, de media en het grote publiek. In het 
verleden hebben de media het embargo geschonden. 
Daarom was dit jaar besloten de informatie niet eerder te 
geven dan op Prinsjesdag zelf. Het komt vaak voor dat er 
informatie gelekt wordt. Dit kan ook een strategische zet 
zijn van het kabinet of Kamerleden.

Voor het speerpunt mbo gaf PerspectieF een grote choc-
olademedaille met een 1 erop. De reden? Omdat het mbo 
wordt ondergewaardeerd en het imago veel slechter is 
dan terecht. Deze medaille dient er vooral voor om de 
positieve kanten van het beroepsonderwijs te belichten.

Voor het speerpunt eerlijke handel gaf PerspectieF een 
pakket met allemaal verschillende chocoladerepen met 
een ‘Fair Trade’ certificaat. Waarom? Maarten heeft tij-
dens de presentatie aangegeven dat  consumenten zelf 
een keuze hebben, maar het ze wel moeilijk wordt ge-

maakt met al die soorten keurmerken. Daar is de politiek 
dan voor. 

Voor het speerpunt jongerenhuisvesting  heeft Perspec-
tieF een fles champagne cadeau gegeven. De fles heeft 
een bijzondere status: hij mag niet worden gedronken 
voordat het op de woningmarkt weer beter gaat voor 
de starters. Daar hebben ze namelijk grote problemen. 
Dit is een symbool voor al die starters die niet kunnen 
toosten op een nieuw huis en een nieuwe fase in hun 
leven.

... de koning en de troonrede

Het koffertje ...
Ieder jaar op de derde dinsdag van september is het weer 
Prinsjesdag. De ChristenUnie Tweede Kamerfractie heeft 
dan een bijeenkomst met een grote groep mensen: (voor-
malig) collega’s, oud-Kamerleden, andere parlementariërs, 
bestuursleden en dergelijke. Op deze bijeenkomst zijn de 
voorzitter en de vicevoorzitter van PerspectieF ook altijd 
uitgenodigd. Een enorme eer en geweldige kans!

Bovendien heeft PerspectieF tijdens deze 
Prinsjedag-bijeenkomst altijd een bijzon-
dere rol. Net zoals de minister van Financiën 
die dag een koffertje meeneemt naar de 
Tweede Kamer, neemt ook PerspectieF elk 
jaar een koffertje mee. Daarop staat het logo 
van PerspectieF en er zitten verschillende 
voorwerpen of materialen in, die symbool 
staan voor de speerpunten die PerspectieF 
dat jaar op de kaart wil gaan zetten. Op die 
manier presenteert PerspectieF zijn plannen 
voor het komende seizoen aan de Tweede 
Kamerfractie.

Afgelopen jaren heeft PerspectieF een koffer-
tje gegeven met materialen die vooral konden 
worden neergezet of uitgestald. Zo gaven we 
bijvoorbeeld vorig jaar een bouwtekening van 
een kerk ter symbolisering van het speerpunt 
godsdienstvrijheid. “Dit jaar heeft PerspectieF 
de speerpunten niet in materialen, maar met 
eten willen symboliseren”. Volgens Perspec-
tieF-voorzitter Maarten van Ooijen is het de 
bedoeling dat de speerpunten daarmee ook 
echt ‘door merg en been’ gaan.

... de voorzitter en
de speech



6 |  september 2013    |  PerspeX 7PerspeX  |  september 2013    |

Standpunt

met een republiek goedkoper uit is. Er zouden dan immers extra 
verkiezingen nodig zijn. De meest recent staatsbegroting leert 
dat het koningshuis ons €6,70 per inwoner kost. Daarnaast kan 
een monarch ook extra geld opleveren door handelsbezoeken 
in het buitenland.”

Als koning verdien je veel geld op basis van afkomst. 
Hiermee creëer je ongelijkheid.

“Het koningschap komt met een aantal privileges, maar zeker 
ook met een hoop verantwoordelijkheden. Het is een intensieve 
en publieke rol die veel vraagt van onze koning en koningin. 
Van ongelijkheid is daarom geen sprake.”

PerspectieF ziet het koningshuis als waardevol voor de Nederland-
se samenleving en zoals ze Beatrix openlijk steunde, zal dat in de 
toekomst ook gebeuren met Willem-Alexander en Maxima. 
 

Marjolein Koster
Hoofdredacteur

Ook PerspectieF deed het wat rustiger aan in de zomer-
maanden. De wisseling van het bestuur vraagt aandacht 
voor nieuwe plannen en zet de activiteiten even op een la-
ger pitje. Want laten we eerlijk zijn, promoten op het Flavor 
Festival is vooral ook erg leuk.

Terwijl in Den Haag de werkzaamheden stil lagen, leek het 
in de rest van de wereld topdrukte. Zelf heb ik wat mo-
gen meemaken van de protesten in Oost-Europa. De in-
woners van zowel Bosnië-Herzegovina als Bulgarije zijn niet 
te spreken over hun regering en laten dat op bescheiden 
wijze merken door het roepen van leuzen en het omsingelen 
van het parlementsgebouw. Ook de onrust in de Arabische 
wereld bleef aanhouden. Demonstraties op het Taksimplein 
in Istanbul, de strijd om macht in Egypte en intensivering 
van de burgeroorlog in Syrië. 

Reden voor een deel van de Tweede Kamer om de parel-
witte stranden met palmbomen vaarwel te zeggen en terug 
te komen naar Nederland om te debatteren over de rol van 
Nederland in het conflict in Syrië. Blijkt die vakantie ineens 
toch niet zo leuk te zijn, maar vooral veel flexibiliteit en ver-
antwoordelijkheid te vragen.

Langzaamaan start het politieke jaar, met Prinsjesdag als 
belangrijk ritueel. Hier laat het bestuur van PerspectieF zich 
ook zien. Maar zijn wij als leden het eigenlijk wel eens met 
hun plannen? Volgt het bestuur onze wensen? En is die 
verkiezing wel zo democratisch?

Ik zoek dit tot op de bodem uit en houd jullie op de hoogte 
via social media. 

De foto’s van barbecuende politici flitsen 
voorbij in de media. Nog even gezellig 
doen, want dat kan de komende tijd niet 
meer. Wat een leven, zo’n baan in de poli-
tiek. Bijna twee maanden vakantie.

Marjolein Koster
@MarjoleinCK

Redacteur PerspeX

column

Protest

De PerspeX zoekt enthousiaste 
redactieleden. Wil jij je inzetten 

voor PerspectieF en vind jij het leuk 
om te schrijven over politieke en 

maatschappelijke thema’s? Of ben 
jij dol op social media en lijkt het 

jou wel wat om de PerspeX flink uit 
te breiden online?

Mail je motivatie naar 
perspex@perspectief.nu en 

wie weet staat jouw artikel in 
de volgende PerspeX!

Wij zijn 
op zoek 

naar 
JOU!

Monarchie

PerspectieF komt er openlijk voor uit groot 
voorstander van het koningshuis te zijn. De bor-
den met teksten als ‘Leve de monarchie’ en ‘Bea 
bedankt’ waren duidelijk te zien op televisie. 
Waarom eigenlijk? 

De eerste reden die Jarin van der Zande, lid van PerspectieF, 
noemt is het feit dat een koning als staatshoofd politiek kleur-
loos is. Hierdoor kan hij de Nederlandse bevolking in al haar ver-
scheidenheid vertegenwoordigen en zorgt hij voor eenheid. Daar-
naast bouwt het koningshuis goede relaties op in het buitenland, 
wat heel waardevol is voor het bedrijfsleven. “Deze waardevolle 
grensoverschrijdende relaties zijn met een tijdelijke premier in 
de regering bij lange na niet zo vruchtbaar.”

Maar het is natuurlijk ondemocratisch, zo’n koningshuis. 
Wat als een toekomstig staatshoofd niet competent 
genoeg is?

“Naast het staatshoofd is er een democratisch gekozen par-
lement en de minister president heeft de dagelijkse leiding. Een 
monarchie kan dus ook binnen een democratie als Nederland 
goed functioneren.”

Het kost allemaal maar veel geld. Al die paleizen en 
mooie auto’s.

“Het is ook goed om kritisch te blijven kijken naar de uitgaven. 
Het is echter een groot misverstand te denken dat Nederland 
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Foto verslag promotieactiviteiten afgelopen zomer

Het zomerreces van 
PerspectieF
De ideale periode om promotieactiviteiten te onder-
nemen. Het seizoen van zon, ontspanning, festivals 
en introductiedagen. Om PerspectieF als vereniging 
te promoten en om nieuwe leden te werven, ging een 
afvaardiging op de evenementen af. 

Aanwezig op de introductiedagen 

Radboud Universiteit Nijmegen.

Leuke sfeer, goede artiesten op de EO-jongerendag

Ontspanning en ontmoeting op het Flavor Festival

foto’s Timo Visser
 

Tekst Marjolein Koster 

Debatteren op de Passie in Utrecht



10 |  september 2013    |  PerspeX 11PerspeX  |  september 2013    |

PERSPECTIEF LOKAAL 

Marc Rene, 

jongerenambassadeur 
in Rotterdam

Om PerspectieF zoveel mogelijk in het land aan 
het werk te zetten, hebben we lokale afdelingen 
en werken we samen met fracties in het land. Het 
allerbelangrijkste is dat jongeren zelf actief wor-
den in hun woonplaats. Daarom is er sinds kort 
het concept van jongerenambassadeur. Marc 
Rene is zo’n ambassadeur in Rotterdam en ver-
telt over zijn activiteiten.

advertentie

Wil jij ambassadeur worden 
in jouw eigen woonplaats? 

Of wil je alles rustig nalezen over dit 
nieuwe concept? 

Kijk dan op 
http://www.perspectief.nu/nl/lokaal 

of neem contact op met 
lokaal@perspectief.nu

Theologie 
    studeren? 

Je kunt dan zien wat het onderwijs aan de TUA inhoudt en 
hoe het is om te studeren in een kleinschalige omgeving, vol 
diversiteit en dynamiek en met de Bijbel als uitgangspunt. 
Je kunt de sfeer proeven en kennismaken met studenten en 
hoogleraren. Er is voldoende gelegenheid en ruimte om je 
vragen te stellen en te spreken met studenten, docenten en de 
studieadviseur.

Meer informatie of je opgeven? Kijk op www.tua.nl

Kom een dagje TUA proberen!

twitter.com/TUApeldoornfacebook.com/TUApeldoorn

Op die plekken waar PerspectieF nog niet duidelijk aanwezig is, 
hebben we jou nodig! Waarom zou je hiervoor kiezen? Marc:  “Het 
is inspirerend om te zien dat er zoveel jongeren bezig zijn met 
christelijke politiek. Ze weten allemaal een eigen invulling te 
geven die keer op keer verrassend is. Het is een mooie kans om 
jongeren te ontmoeten die zich nog aan het ontwikkelen zijn 
en zich willen inzetten voor een groep met dezelfde waarden 
en normen.”

“Een groep jongeren, waaronder ik, werd benaderd door een 
fractiemedewerker in Rotterdam met de vraag of we namens 
PerspectieF actief wilden zijn. Deze kans liet ik niet lopen en ik 
besloot gelijk aan te sluiten.”

De werkzaamheden van een jongerenambassadeur zijn erg ge-
varieerd: “Vorig jaar hebben we een seminar georganiseerd met 
als thema “Jongeren en Schulden”. Hierbij waren mensen van 
diverse organisaties, zoals de kredietbank Rotterdam en het 
Nibud aanwezig. We informeerden jongeren hoe zij konden 
omgaan met hun schulden en hoe ze deze kunnen vermijden 
in de toekomst.” Marc vertelt dat dit jaar in het teken van ont-
moeten van anderen staat. Ze zijn aansloten bij de Rotterdamse 
Jongerenraad die maandelijks problemen aankaart bij de Rotter-
damse gemeenteraad. Daarnaast helpt Marc bij het organiseren 
van de maandelijkse borrel. Ook zijn er plannen om open avonden 
te organiseren, waar debatten gehouden zullen worden om de 
politieke interesse van jongeren te triggeren.

Marjolein Koster
Hoofdredacteur
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INTERVIEW
Michel Heenck, lid van PerspectieF, heeft stage gelopen op een mbo-school. Vanuit zijn oplei-
ding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hielp hij leerlingen met de problemen die zij 
tegen kwamen in hun dagelijks leven, variërend van financiële problemen tot moeilijke thuis-
situaties. Daarnaast heeft hij ook voor de klas gestaan. Hij ziet het mbo als belangrijkste tak in 
het beroepsonderwijs.

“Ik heb gewerkt met jongeren die een mbo-niveau 1 opleiding volgen. Dit is de ‘laagste’ beroepsoplei-
ding die je in Nederland kunt volgen. Je hebt geen diploma nodig om in te stromen. Hierdoor is dit type 
onderwijs zowel een sluitpost, als opstapje in onderwijsland. Mensen die eerder nooit een kans heb-
ben gekregen op onderwijs moeten het daar gaan maken. Aan de andere kant zijn er ook jongeren die 
vanwege gedrag of omstandigheden niet meer welkom zijn op (vaak middelbare) scholen. Als we niet 
meer investeren in deze doelgroep, wie doet dat dan wel? De sociale werkplaatsen zitten al vol en het is 
ontzettend makkelijk om geld te verdienen in het criminele circuit.”

Michel noemt twee dingen waar volgens hem de kwaliteit van het mbo van afhangt: geld en 
de passie van docenten. “Met passie kun je veel bereiken, maar voor sommige dingen is gewoon geld 
nodig.”  Hbo’s en universiteiten hebben vaak meer middelen en Michel vraagt zich af hoe eerlijk 
dit is. Deze jongeren hebben ook recht op een stimulerende leeromgeving. Daarnaast schort 
het ook wel eens aan passie bij docenten. Volgens Michel is het mbo dé mogelijkheid om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken en de ‘probleemjongeren’ weer terug het leven in te helpen. 
Met name investering in de laagste niveaus kan kwetsbare groepen sterker maken.

 “Slaag je niet op het mbo, 
dan is het heel lastig om werk te vinden. 

Kwaliteit is daarom heel belangrijk.”  

“Het imago van het mbo moet 
verbeteren en snel.” Michael Baal

Redactielid

gestraft door het ministerie voor te veel uitval van studenten. 
Bijkomende gevolgen zijn diploma’s die weinig waard zijn en 
dat mbo’ers die doorgaan naar het hbo sneller uitvallen in het 
eerste jaar. 

Een veel voorkomend probleem is ook het vinden van een 
stageplek. Zeker voor studenten op de kleinere opleidingen is 
dat lastig. Zij krijgen veel concurrentie van de hbo-studenten. 
Daarnaast leert de ervaring dat roc’s weinig hulp bieden met 
zoeken naar een stageplek. Natuurlijk zul je studenten niet ho-
ren klagen: die halen met twee vingers in hun neus de opleiding 
en zijn blij dat ze van school zijn. Maar ben je dan wel echt met 
je toekomst bezig? Hogerop kom je door te presteren, te leren 
en met je tijd mee te gaan. Dit moet een school doen, een oplei-
ding, een docent maar ook de student. 

Daar gaat Perspectief mee helpen het komende seizoen. Betere 
opleidingen, meer banen en meer stages. Het imago van het 
mbo moet verbeteren en snel. Mbo’ers zijn de ruggengraat van 
Nederland en zonder hen zou Nederland niet zijn wat het nu is. 
Dus met oog voor de toekomst van de student, docent en Ned-
erland gaat Perspectief hiervoor strijden.

Focus op 
het mbo

Begin 2012 maakte Nederland kennis met de campagne 
van ‘Dit is mbo’ met de slagzin “Mbo’ers de ruggengraat 
van Nederland”. Het doel hiervan was om het imago van 
het mbo te verbeteren door Nederlanders te laten inzien 
dat we deze mbo’ers nodig hebben. Zonder hen zouden 
veel van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zoals een 
fiets of mobiel, er niet zijn. Echter heeft deze campagne 
tot op de dag van vandaag nog geen verschil gemaakt. 
Genoeg redenen voor Perspectief om het mbo één van de 
politieke speerpunten te maken voor het aankomende 
politieke jaar.

Ruim 20% van de Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 
jaar zijn op dit moment bezig met een mbo-opleiding. Veel 
van hen lopen tegen problemen aan. Zo kregen we afgelopen 
jaar te maken met het failliet gaan van scholengemeenschap 
Amarantis. Dankzij dit faillissement zaten duizenden studenten 
lange tijd in onzekerheid over het afronden van hun opleiding. 
De schuldvraag werd al snel beantwoord: het bestuur had zich 
schuldig gemaakt aan dubieuze financiële praktijken. Naar aan-
leiding hiervan kwam er een niet verplichte eed voor schoolbes-
turen, waarin zij kunnen uitspreken dat de student altijd voorop 
staat. 

Het is verontrustend dat een eed als deze nodig is. Maar er is 
meer dan alleen corrupte schoolbesturen. Want ook het niveau 
van het mbo gaat steeds verder omlaag, zodat zoveel moge-
lijk studenten hun diploma halen en de roc’s dus niet worden 



14 |  september 2013    |  PerspeX 15PerspeX  |  september 2013    |

door Bob Lapajian en Femke van der Kolk
Werkgroep Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

colofon

HOOFDREDACTIE
Marjolein Koster

EINDREDACTIE
Job Wieles

REDACTIE
Michael van Baal
Erik-Jan Hakvoort
Marjolein Koster
Job Wieles
                                   

DESIGN / OPMAAK
Job Poutsma

FOTOGRAAF
Timo Visser

REDACTIEADRES
PerspeX
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
perspex@perspex.nu

PerspeX wordt uitgegeven door: 
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

15PerspeX  |  september 2013    |

OKTOBER
7 oktober Sireneborrel
14 oktober  Pro Rege Avond 2
28 oktober  Pro Rege Avond 3
Oktober  Welkom bij PerspectieF-dag
Eind oktober Start debatacademie 

NOVEMBER
4 november Sireneborrel
8 november (ovb)  Masterclass Waarde(n)volle zorg
11 november  Pro Rege Avond 4
November Excursie Straatsburg
November Excursie KLM
November Aanmelding leiderschapstraining

DECEMBER
1 december Sireneborrel
    

Voor verdere informatie,  zie website www.perspectief.nu

Activiteiten 

Ik houd van mooie woorden en van visionaire personen, 
maar ik houd ook van mensen die hun daden laten over-
eenstemmen met die visie. Ik twijfel dan ook of de visio-
naire woorden van Rutte zijn overgekomen aan Nederland. 
PerspectieF gaat een nieuwe tijd tegemoet op politiek, or-
ganisatorisch en lokaal niveau. Drie speerpunten, nieuwe 
excursies en trainingen en veel meer lokale samenwerk-
ing en ontwikkeling: drie visies waarmee PerspectieF zich 
weer helemaal wil richten op het betrekken van jongeren 
bij de politiek. En waar blijft het  vermogen van PerspectieF 
om te reageren? PerspectieF probeerde altijd te reageren 
op actuele vraagstukken in de landelijke politiek, of bij de 
ChristenUnie of binnen de organisatie, maar wie gaat dat 
dan vanaf nu doen? Juist, de denktank. Om te zorgen dat 
PerspectieF in haar bezigheid om jongeren te betrekken 
niet vergeet te reageren op wat er gebeurt in de wereld en 
niet vergeet na te denken over wat er zou moeten gebeur-
en, zullen tien personen, elk met een eigen portefeuille, 
zorgen dat de samenhang tussen de bezigheden van Pers-
pectieF en de ChristenUnie en de realiteit onder de aan-
dacht blijft. Zij houden de standpunten van PerspectieF 
up-to-date en kunnen die op elk gewenst moment uitdra-
gen binnen én buiten de organisatie. 

Ik ben bang dat de samenhang binnen de politiek vandaag 
de dag ontbreekt. Misschien hebben jullie ooit de uit-
spraak van Ruud Lubbers “waar de samenhang in de politiek 
gaat ontbreken, komt het volk om” wel eens gehoord. Een 
mooie verwijzing naar bovenstaande Spreuk, die ons leert 
dat PerspectieF moet blijven reflecteren op haar visie en 
wat ze daar mee doet. Ik wens de experts van de denktank 
plezier en wijsheid toe!

Premier Rutte had deze Spreuk misschien 
wel in zijn achterhoofd toen hij zijn le-
zing voor een gevulde Amsterdamse Rode 
Hoed begon. Begin september probeerde 
hij een overkoepelende politieke visie te 
presenteren aan een onrustig Nederland 
en sprak hij over een Nederland dat de cri-
sis over een aantal jaar te boven komt en 
een overheid die zorgt voor “goed onder-
wijs, de beste gezondheidszorg, etc.”

 ‘Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder’ 
Spreuken 11:14

Erik-Jan Hakvoort
Bestuurslid Politiek

opinie

Vergeet niet te reageren 
PerspectieF!
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Nieuwe HOOFDREDACTEUR 

22 jaar  /  Rotterdam

Bachelor International 
Communication and Media aan de 
Erasmus Universiteit, 

Master Politieke Communicatie 
aan de Universiteit Antwerpen.

Marjolein Koster

“Een nieuwe uitdaging 
waar ik veel zin in heb.”

“Online kan de PerspeX 
gaan fungeren als 

discussieplatform.” 

“De PerspeX zal 
moeten meegaan in de 
digitalisering van de 

media.”
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Maak je 
vrienden lid 
van PerspectieF! 

Fotopagina: 
Eerlijke 
kleding 2.0

PerspectieF’ers
en de gemeenteraads-
verkiezingen

Interview

Antonie 
Fountain
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contract en Ixora Balootje (bestuurslid Lokaal) was volop in het 
nieuws vanwege haar tweet over discriminatie. Ook onze politieke 
acties waren dus weer volop in het nieuws.

Graag wens ik je een heel goed, gelukkig en gezegd 2014 toe. En 
op naar een mooi nieuw jaar met christelijke jongeren die zich druk 
maken over de politiek. Op naar een nieuw jaar met PerspectieF!

Maarten van Ooijen
Voorzitter

Beste PerspectieF’er!

Vlak voor het jaar bezorgen we je weer de laatste nieuwtjes van 
PerspectieF. Afgelopen maanden hebben we zeker niet stil gezeten! 
We hadden een prachtige masterclass Ethiek in de Zorg in samen-
werking met Pro Life. Een samenwerkingsprogramma, met een 
organisatie die in hun visie op zorg erg dichtbij ons staan. Maar ook 
de afronding van onze Pro Rege cursus en de wedstrijd ‘Het Beste 
Idee voor Nederland’ hadden we in het eerste kwartaal van dit 
seizoen. Mooie activiteiten, waar ik als voorzitter echt trots op ben!

Politiek hebben we ook weer op verschillende manieren van ons 
laten horen. We zijn op bezoek geweest bij CoolCat om ze te mo-
tiveren ook het Veiligheidsakkoord te ondertekenen, in samen-
werking met de Tweede Kamerfractie lanceerden we het starters-

VOORWOORD

EN VERDER
3  In de media
10  Opinie: geloofsvrijheid
11 Column: Protest
14  Verslag Masterclass
15  Activiteiten
16 Maak je vriend of vriendin lid 
 van PerspectieF

INHOUD
Interview

Antonie 
Fountain

Fotopagina

Eerlijke 
kleding 2.0

PerspectieF 
IN DE MEDIA

4

Joel Voordewind legt uit waarom hij met 
PerspectieF CoolCat bezoekt.

“Na de ramp van april wisten we: nu moet het echt 
beter gaan. Heel veel bedrijven hebben het convenant 
getekend. Maar CoolCat bleef nog achter.”

Maarten van Ooijen n.a.v. bezoek CoolCat

“Daarom roep ik consumenten op om vooral bij de 
kassa te vragen wat het bedrijf doet aan eerlijke 
arbeidsomstandigheden. Dat soort zaken sijpelen 
altijd door naar boven.”

Ixora Balootje n.a.v. tweet

“De brief die mijn neefje Jeffrey heeft gekregen laat 
zien dat discriminatie in Nederland nog steeds bestaat. 
Ik wil de ogen openen van andere Nederlanders.” 

NOS

TROUW opinie pagina  
Ideale partij van Spruyt is 
bovenal conservatief

“Is er dan werkelijk 
geen sprankje hoop te 
ontdekken in de nieuwe 
plannen van Teeven?” 

Christelijk 
weekblad 
opiniepagina 
Teeven hanteert bij 
asielbeleid verkeerde 
uitgangspunt

“De conservatieve 
partij van Spruyt 
zal wel een heel 
waterig mengsel 
zijn van christen-
dom, liberalisme 
en rechts denken.”

8

12
 PerspectieF’ers

lokaal aan de macht 
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interview

‘’Nou wat je kan doen, Eber- 
hard, is naar Den Haag gaan 
en zeggen dat dit zo niet 
langer kan.’’ Op de werk-
kamer van Eberhard van 
der Laan in het stadhuis 
van Amsterdam zit Antonie 
Fountain. De burgemeester 
heeft hem net verzuchtend 
gevraagd wat hij kan doen 
om het vluchtelingenpro-
bleem in zijn stad op te los-
sen. En zo komt Antonie, 
een gepassioneerde lobby-
ist voor mensenrechten, bij 
meer hoogwaardigheids-
bekleders in de lokale en 
Haagse politiek. 

Antonie Fountain (1978) was de afgelopen zeven jaar directeur 
van Stop the Traffik Nederland, een organisatie die zich inzet 
tegen mensenhandel. Sinds enkele maanden is hij lobbyist voor het 
VOICE Network, een netwerk van organisaties dat zich hard maakt 
voor eerlijke handel in de cacao-industrie.  Daarnaast behartigde hij 
de belangen van de bewoners  van de Vluchtkerk in Amsterdam en 
probeert hij de politiek te overtuigen van de noodzaak een betere 
oplossing te vinden voor de manier waarop Nederland met vluchte-
lingen omgaat. PerspeX spreekt met hem in de voormalige pastorie 
waar de kleine leefgemeenschap waar hij deel van uitmaakt is ge-
vestigd.  

Bevlogen. Het woord lijkt voor Antonie Fountain uitgevonden te zijn; 
een beter woord om zijn verschijning te typeren is er niet. Vol vuur 
praat hij over het onderwerp dat hem bezighoudt: mensenhandel. 
In Nederland denken we hierbij vooral aan prostitutie, maar een 

groot deel van de verhandelde mensen op deze planeet 
is werkzaam in productieketens van voedsel dat wij eten 
en van kleding die wij dragen.  Daar moeten we meer van 
weten.

Antonie vertelt: ‘’Hoe ik erin ben gerold is kindslavernij in de 
chocolade-industrie. Jongens van tien tot dertien jaar wor-
den met mooie beloftes vanuit allerlei buurlanden gelokt 
naar Ivoorkust en Ghana, waar het gros van onze cacao van-

daan komt. Ze werken daar jarenlang als slaaf op plantages. 
Dat was voor mij de aanleiding om me met Stop the Traffik te 
gaan bemoeien hier in Nederland. De internationale handel 
in voedsel, kleding, grondstoffen, werkt heel goed, maar al-
leen voor een heel klein clubje mensen die bovenaan de ke-
ten staan. Zij verdienen hieraan veel geld, door het uitbuiten 
van de mensen onderaan die keten. Daar dragen wij aan bij 
door onze consumptie, doordat we eigenlijk niet voldoende 
betalen voor wat we kopen. We betalen zo weinig voor onze 
producten, dat iemand onderaan de keten geen leefbaar 
inkomen kan overhouden, dat de milieuvoorschriften niet 
kunnen worden nageleefd of dat de brandveiligheid van 
een kledingfabriek in Bangladesh niet kan worden gega-
randeerd. De werkelijke kosten van het product worden dus 
voor een deel op een andere plaats of op een later moment 
betaald.’’ 

Meer Europa
Het oplossen van dit probleem is ingewikkeld, omdat een 
klein aantal bedrijven de markt domineert. ‘’Het gros van 
het eten dat we eten komt bij misschien tien tot vijftien 
bedrijven vandaan. Mondiale bedrijven hebben veel te veel 
macht in handen. Ze opereren op een internationale ba-
sis, er is geen landelijke wetgeving meer die daar iets over 
te zeggen heeft.’’ Antonie predikt een radicale oplossing. 
‘’Bedrijven moeten gewoon veel kleiner worden. Ik denk dat 
alleen de EU dat voor elkaar kan krijgen. Dat is ook waarom 
ik een flink ander standpunt dan de CU inneem op het ge-
bied van de EU. Ik vind dat we een veel sterker Europa nodig 
hebben, op andere onderwerpen dan nu. Er moeten bonus/
malus-regelingen komen die bedrijven die inzetten op eer-
lijke productie belonen en andere bedrijven bestraffen.‘’

Antonie Fountain
lobbyist voor 
rechtvaardigheid

‘’De internationale handel in 
voedsel, kleding, grondstof-

fen, werkt heel goed, maar al-
leen voor een heel klein clubje 
mensen die bovenaan de keten 
staan. Met onze consumptie 

dragen we bij aan uitbuiting van 
mensen onderaan de keten ,door-

dat we eigenlijk niet genoeg 
betalen voor wat we kopen.’’ 

‘’Bedrijven moeten veel kleiner 
worden. Ik denk dat alleen de 

EU dat voor elkaar kan krijgen.’’
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Ook voor Antonie is het maar de vraag of hopen op een 
Europese oplossing reëel is. Maar: ‘’Anders moeten we ge-
woon van onderop die boel een beetje omver gaan duwen. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een goed startpunt: pro-
test, campagnes, mensen die zeggen: jongens, het moet 
gewoon anders. In Nederland lopen we best wel voorop in 
bepaalde commodity’s, bijvoorbeeld cacao: voor 2025 is alle 
chocolade die wij in Nederland eten gecertificeerd. Dat heeft 
te maken met een aantal verschillende factoren, maar niet 
in de minste plaats dat een aantal ambtenaren op het min-
isterie van Economische Zaken zich hier erg hard voor heeft  
gemaakt. Dat is ook een manier waarop je het kan doen: 
ambtenaren die zich oprecht ergens voor inzetten.’’ 

Eerlijke chocolade
Nog een woord dat bij Antonie lijkt te passen is gastvrijheid. 
Zijn zorg voor vluchtelingen past onder deze noemer. Hij 
woont in een leefgemeenschap met een bevriend echtpaar, 
en vertelt dat hij geregeld gasten ontvangt in de voormalige 
pastorie. Tijdens het interview krijgen we meerdere keren 
een groot stuk chocolade aangeboden. Eerlijke chocolade, 
uiteraard.

Helpt het nou, als wij consumenten producten kopen met 
een certificaat, bijvoorbeeld van UTZ of Max Havelaar? ‘’Ik 
zeg echt niet dat certificering het verhaal helemaal oplost, 
maar je hebt in ieder geval middelen waarmee je problemen  
in de keten kunt signaleren en oplossen, zoals audits op de 
boerderijen en trainingen voor de aangesloten boeren. Dat 
kan nog veel beter dan nu, maar het is in ieder geval een 
beginpunt.’’ In het bijzonder is Antonie gecharmeerd van 
chocolademerk Tony’s Chocolonely. ‘’Tony’s is opgericht om 
dit probleem op te lossen, niet in de eerste plaats om een 
chocoladebedrijf te zijn. Er zijn meer bedrijven die er mee 
bezig zijn, maar er is geen enkel bedrijf dat het echt zo in de 
kern van zijn identiteit heeft neergezet.’’

Rechtvaardigheid
Over vluchtelingen spreekt Antonie mogelijk nog gepas-
sioneerder dan over eerlijke handel. Hij vindt het niet te 
pruimen hoe we in Nederland met vluchtelingen omgaan 
en noemt het zelfs ‘onze apartheid’, hét civil rights-issue van 

Antonie noemt het een gotspe dat de PvdA de strafbaarstel-
ling steunt, maar ook dat de andere twee christelijke partijen 
zo’n andere houding tegenover vluchtelingen hebben dan 
de ChristenUnie. Zijn verklaring hiervoor is ontnuchterend: 
‘’Ik ben bang dat zij op dit punt gewoon opgehouden zijn de 
Bijbel te lezen. Want als er één ding is dat keer op keer op keer 
terugkomt in de Bijbel dan is het: zorg voor de weduwen, de 
wezen, de vreemdeling. Zo’n beetje elk boek in de Bijbel gaat 
over vreemdelingen recht doen. Dat valt me erg tegen van 
de SGP, een ploeg mensen die zichzelf zo waarheidsgetrouw 
noemt dat ze vinden dat vrouwen niet eens op een kieslijst 
mogen staan. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat je voor de 
vreemdeling moet zorgen staat wél in de Bijbel. Het lijkt als-
of ze zo vast zitten in hun verworvenheden dat ze vergeten 
zijn dat het christendom eigenlijk een heel erg slordig geloof 
is. Er zitten rafelige randjes aan, en je wordt er heel snel vies 
van als je erbij betrokken raakt. Jezus ging om met hoeren 
en tollenaars, niet met de machtshebbers. En de machtheb-
bers met wie hij omging durfden niet met hem en plein pu-
bliek gezien te worden. Wat dat betreft vind ik het heel erg 
mooi dat de ChristenUnie zich voor dit onderwerp heel hard 
maakt, ondanks het feit dat er ook een hele achterban is die 
vindt dat het kader toch wel ver op de troepen vooruit loopt. 
Ik denk dat dit gevoel vooral ook komt door onwetendheid. 
Want het gros van de Nederlandse bevolking denkt nog al-
tijd dat procedures jaren duren. En dat je eindeloos door kan 
procederen. Maar als je afgewezen wordt, dan kan je niet 
eens op inhoudelijke grond bezwaar aantekenen. De rech-
ter mag  alleen kijken of de procedure volgens de IND-regels 
netjes is verlopen.’’

deze tijd. Het probleem ligt volgens hem vooral bij het kabi-
netsbeleid, onder aanvoering van staatssecretaris Teeven 
die als persoonlijke ambitie lijkt te hebben om Rita Verdonk 
te doen vergeten als hardste staatssecretaris van Justitie in 
de naoorlogse jaren. De strafbaarstelling van illegaliteit lijkt 
inmiddels evenzeer een prestigekwestie geworden als een 
inhoudelijk standpunt. ‘’Ik ben niet zo’n fan van de VVD, dat 
mag inmiddels wel duidelijk zijn. Dat vind ik omdat ze hun 
ouderwetse liberale principes totaal overboord hebben ge-
gooid en nu, samen met D66 op bepaalde gebieden, echt 
het summum is van het dienen van de mammon. Het gaat 
echt alleen nog maar om geld. Terwijl als je Mark Rutte zou 
vragen: ‘wat is het meest belangrijke in je leven?’, dan zegt 
hij niet: ‘geld’. Waarom is het dan zo dat al onze beleidsprin-
cipes, zeker in Den Haag, in de regel gebaseerd zijn op het 
BBP? Het BBP is een heel slecht instrumentarium om te ver-
woorden wat wij het belangrijkste vinden.’’ Het probleem 
gaat dieper dan de instrumenten die de politiek kiest. ‘’In 
principe hebben wij met onze economie het monster van 
Frankenstein gecreëerd. Wij staan in dienst van de economie, 
technologische vooruitgang en de consumptiemaatschap-
pij, in plaats van andersom. Dat is natuurlijk absurd. Net als 
de farizeeërs vroeger regels hadden gefetisjeerd ten opzich-
te van God, hebben wij dat met de economie gedaan. Het is 
ons gouden kalf geworden.’’

Aanbidding
Waar komt de drive van Antonie vandaan? Een klein deel van 
het antwoord zit misschien in de volgende anekdote. ‘’Ik ben 
vroeger aanbiddingleider geweest. Maar toen ik ging lezen, 
kwam ik nergens in de Bijbel aanbidding in combinatie met 
liedjes tegen. En de enige keer dat ik het wel tegenkwam was 
in Amos 5, waar staat: ‘Ik kan het geluid van jullie liederen 
niet meer aanhoren, ga weg met jullie erediensten, maar 
laat gerechtigheid vloeien als een brede rivier.’ Voor mij is 
dat gewoon zo’n belangrijk punt geworden.’’ Wij vragen hem 
of het hem dan niet moedeloos maakt om te zien dat er zo 
weinig verandert. Antonie: ‘’Ik ben er pas een jaar mee bezig, 
en ik zie wel verandering. Want een jaar geleden had ik dat 
gesprek met Van der Laan in zijn kantoor (zie inleiding, red.). 
Het heeft een jaar geduurd, maar nu heeft hij zijn punt ge-
maakt richting Den Haag. En hij heeft die mensen opvang 
geboden.’’ Het succes is iets om tevreden en dankbaar voor 
te zijn. We bedanken Antonie voor het gesprek en laten hem 
achter met zijn Tony’s en een goed boek. Op richting de vol-
gende werkdag; op naar een volgende overwinning. 

Antonie in de ChristenUnie-fractie?
Zien we Antonie over enkele jaren op de kieslijst voor de 
Tweede Kamer? En voor welke partij dan? Lees het hele 
interview op PerspeX Online. Hierin spreken we Antonie 
nog veel uitgebreider over het vluchtelingenprobleem, 
zijn werk voor de Vluchtkerk en hoe hij aankijkt tegen de 
Nederlandse politiek in het algemeen en de ChristenUnie 
in het bijzonder.             

Job Wieles & 

Michael van Baal

 ‘’Certificering kan nog veel
beter dan nu, maar het is in ie-
der geval een goed startpunt.’’                  

‘’Met onze economie hebben we
het monster van Frankenstein 
gecreeerd. Het is ons gouden 

kalf geworden. Het draait alleen 
nog maar om geld.’’

 ‘’Ik ben bang dat CDA en SGP
vergeten zijn de Bijbel echt te 
lezen. Want als er een ding is 
dat keer op keer op keer te-
rugkomt in de Bijbel dan is 
het: zorg voor de weduwen, 
de wezen, de vreemdeling. Het 
christendom is eigenlijk een 

heel slordig geloof, met rafelige 
randjes.’’
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Foto verslag

foto’s Willem Dijkstra Tekst Marjolein Koster 

Vrijdag 15 november heeft de 
projectgroep Eerlijke Kleding sa-
men met ChristenUnie Tweede 
Kamerlid Joël Voordewind en Niki 
Janssen van de Schone Kleding 
Campagne honderden kaarten 
aangeboden aan kledingbedrijf 
CoolCat. Nog steeds blijft de dis-
cussie rondom eerlijke kleding 
lopen.

 
De Jong (directeur CoolCat): “We onderschrijven het ak-
koord echt. We vinden het zelfs goed dat deze er is. Maar er 
zitten nog te veel onduidelijkheden in het akkoord om nu 
te tekenen.” 

Maarten van Ooijen (voorzitter PerspectieF): “Als alle mid-
delgrootbedrijven zich zo opstellen tegenover dit akkoord, 
zal er nooit één de eerste zijn. Ze moeten hier als een col-
lectief achterstaan. Wanneer dat gebeurt, hoef je je geen 
zorgen te maken over alleen opdraaien voor de kosten als 
er iets mis is in één van de fabrieken. Dat is namelijk hun 
grootste angst.”

Eerlijke kleding 2.0
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In Den Haag hebben we het afgelopen jaar religie als noemer 
gebruikt zien worden voor wijkproblematiek. De ‘shariawijk’ 
werd een trending topic. Staat het al in de Van Dale voor 2014? 
Religieuze jongeren in de hoek. Au. Pijnlijk werd de maatschap-
pij weer geconfronteerd met de excessen van religie. Debatten 
over integratie op politiek niveau, debatten over religie tussen 
mensen onderling. Geloven? – kan je beter mee stoppen. Kijk 
wat het doet! Je kunt niet eens meer fatsoenlijk door de Vail-
lantlaan lopen zonder te horen dat je mini-skirt wel erg hoog 
opgetrokken is.

Die debatten over geloof en gelovigen zijn lange tijd buiten 
ons om gevoerd. Hoe gaan wij daarmee om? Te lang hebben 
we het gehad over de stap naar samen leven. Ik wens een Den 
Haag, en een Nederland, waarin we samen kunnen werken. 
Om die reden organiseert PerspectieF Lokaal in Den Haag op 
30 januari een discussieavond. Een avond om niet te vergeten. 
Een avond om niet te vervreemden.

We willen samen met anders-religieuzen om de tafel gaan en 
kijken hoe we niet alleen samen kunnen leven, maar ook sa-
men kunnen werken. Handen uit de mouwen en tonen dat re-

ligie een positief effect heeft op ons leven. Religie hoef je niet weg 
te moffelen. Religie stigmatiseren tot veredelde chargeringen als 
‘shariawijk’ is daarnaast niet erg verrijkend. 

In samenwerking met een aantal andere religieuze verenigingen 
gaan we nadenken over een actieplan. Niet over het maken van 
een vuist, maar over het toekeren van een wang. En wat voor één. 
Geloof is prachtig. Zo voelen vele anders-religieuzen dat ook. Als 
we dat dan delen, waarom zouden we dat dan stil houden? 
30 januari. Den Haag. Block it.

Wist je dat moslims, christe-
nen, hindoes en sikhs heel wat 
gemeen hebben? We delen de 
kern van ons leven: we geloven. 
Geloof. Niet het meest specta-
culaire onderwerp van de dag. 
Helaas, vinden wij jongeren in 
Den Haag. Geloof lijkt steeds 
vaker te worden weggedrukt 
in een hoekje. “Geloof jij? Leuk 
man”. Nee, daar doe ik het niet 
meer voor. Daar doen wij het 
niet meer voor.

Anil Chaudhary Kumar

opinie  Geloofsvrijheid

“ Voorkomen is beter dan 
vervreemden ”

Nederland telt percentueel gezien veel postma-
terialisten. Alleen de Finnen hechten nog meer 
waarde aan immateriële zaken dan dat wij dat 
doen (zoals Finland ons in alle lijstjes voorbij 
streeft). Volgens deze theorie hechten de jong-
eren geen waarde meer aan kekke gadgets. De 
naoorlogse generatie wil vooral inspraak, wil par-
ticiperen.

Ik wil ook graag inspraak, die loting lijkt me wel 
wat. Dan zorg ik er gelijk voor dat de studie-
financiering behouden blijft en dat alles voor stu-
denten gratis is. Boetes voor op de stoep fietsen 
worden afgeschaft, sigaretten worden compleet 
verboden en voortaan mogen er alleen vrouwen 
aan de top. Wat zal mijn leven prachtig zijn. Voor 
even dan.

Het begrip democratie is relatief. Kun je wel spre-
ken van een democratie als de ouderen oververte-
genwoordigd zijn ten opzichte van de jongeren 
wat betreft het uitbrengen van de stem? En zijn 
het niet weer vooral de hoogopgeleiden die in 
het kabinet zitten en uiteindelijk de beslissingen 
nemen? Misschien zitten we eigenlijk nog steeds 
vast in een aristocratie?

Echter, de keuze voor deze vorm van regeren 
is heus wel doordacht. Mensen eenmalig een 
beslissing laten maken kan er namelijk voor zor-
gen dat er vooral korte termijn plannen komen. Je 
kunt immers niet nog een keer verkozen worden, 
dus het zal je een worst wezen of je goede besliss-
ingen maakt of niet. Alles voor het eigenbelang. 

Daarnaast is het meerdere keren aangetoond dat 
wanneer een bepaald maatschappelijk onder-
werp besproken wordt, 80% van de individuen 
geen idee heeft waar het over gaat. Wanneer er 
geloot wordt, komt het er dan niet alsnog op neer 
dat die 20% die wel verstand van zaken heeft de 
leiding neemt?

Met fascinatie staar ik mijn docent aan. Een werke-
lijke democratie door middel van loting. Het is David van 
Ruybrouck die hiermee komt aanzetten. Hij baseert zijn 
ideeën op die van de filosoof Aristoteles. Willekeurig mensen 
selecteren die beslissingen voor een land maken, daardoor 
krijg je zeker een betere representatie van de bevolking en 
worden alle meningen vertegenwoordigt.

Marjolein Koster
Redacteur PerspeX

column

Postmaterialisme
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Marjolein Koster
Hoofdredacteur

Gertieme hoopt als ondersteuning van een ge-
meenteraadslid binnen de fractie te functioneren, 
zodat ze op die manier kan werken aan wat de 
ChristenUnie in Nijmegen voor ogen heeft. Heel be-
langrijk vindt ze maatschappelijke projecten waarin 
mensen iets voor elkaar kunnen betekenen. “Het 
gemeentelijk beleid moet overeenstemmen met de 
visie dat ieder mens van waarde is en de gemeente 
moet faciliteren in de mogelijkheid te zorgen voor 
elkaar.” Voor de komende periode staan prostitu-
tie en mensenhandel, vrijwilligersbeleid en wonen 
centraal bij de ChristenUnie in deze gemeente.

De cijfers laten zien dat jongeren minder vaak stem-
men, wat een gebrek aan interesse suggereert. 
Gertieme geeft aan dat te betreuren, maar bena-
drukt dat dat voor iedere groep geldt die zich niet 
betrokken voelt. “Voor studenten is het misschien 
wel leuk dat er iemand van hun leeftijd betrokken is. 
Waarschijnlijk ben ik voor die categorie Nijmegena-
ren wel meer benaderbaar.”

Af en toe komt er ineens een jongerenpartij op. Anil is hier geen 
voorstander van en benadrukt dat politiek bedrijven het nationaal be-
lang moet bevorderen. “Je maakt deel uit van een partij die bestaat uit 
verschillende leden, die allemaal hun eigen vakgebied en specialisme 
hebben. Samen vul je elkaar aan.”.

Anil en Gertieme zijn een voorbeeld voor hun generatie. Het is be-
langrijk om betrokken te zijn bij wat er om je heen gebeurd. Anil 
benadrukt dat hij juist geïnspireerd raakt door jongeren die niet in de 
politiek zitten. “Jongeren zitten zelf in verschillende vormen van crisis. 
Politiek kan daar een antwoord op geven. “ Die desinteresse komt onder 
andere doordat veel problemen in de politiek jongeren niet aanspre-

ken. Zodra dit wel het geval is zie je duidelijk een 
opkomst in actieve politieke participatie, zoals bij-
voorbeeld tijdens de discussie rondom de langstu-
deerboete.  “Zodra het over jongeren gaat, wordt 
het voor jongeren ook interessant om te gaan stem-
men.”

Op 19 maart 2014 kun jij je stem uit-
brengen. Juist in jouw gemeente wor-
den er dingen besloten die jou aan-
gaan. Laat jij als jongere zien dat je wel 
betrokken bent? 

PerspectieF’ers 
lokaal aan de macht
Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jongeren en politiek, dat is niet altijd een vanzelfspre-
kende combinatie. Gelukkig zijn er uitzonderingen, ook 
zeker onder PerspectieF’ers. Anil en Gertieme zijn beiden 
actief in de lokale politiek en staan voor de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend jaar maart op de lijst 
voor de ChristenUnie. Wat zijn hun beweegredenen en 
idealen? 

Dat lid zijn van PerspectieF stiekem toch een opstap is naar andere vormen 
van politieke participatie blijkt maar. Mede doordat Anil en Gertieme lid waren 
van PerspectieF werden ze door de lokale CU-fractie benaderd. Anil besloot 
op de uitnodiging van de ALV te reageren. “De opkomst was zo dramatisch, 
daar moest verandering in komen.” Nu hoopt hij die verandering te bren-
gen. Gertieme geeft aan politiek altijd al boeiend te vinden en na actief te 
zijn geweest bij PerspectieF, ziet ze het als een uitdaging te ontdekken of er 
in de plaatselijke politiek een plek is waar zij werkzaam zou kunnen zijn: “Je 
kan ook goed werk doen in je plaatselijke omgeving. Ik vind het interessant om te 
kijken wat ik hier kan betekenen.”

Het is voor beide kandidaten niet vanzelfsprekend dat ze daadwerkelijk een 
plek in de gemeenteraad veroveren, toch hebben ze op hun eigen manier een 
bepaald doel voor ogen. Anil: “Het is zeker niet de verwachting dat we de vier 
zetels te gaan halen, maar ik ga ervoor om met voorkeurstemmen alsnog in 
de gemeenteraad te komen. Ik denk dat ik wel kans maak.” Hij geeft aan een 
behoorlijke achterban te hebben die voornamelijk bestaat uit allochtone jong-
eren. Hij wil ze bereiken door met hen in gesprek te gaan, zoveel mogelijk op 
een creatieve manier. “Ik wil gaan proberen door verschillende activiteiten 
jongeren en ondernemerschap, jongeren en verschillende culturen en jong-
eren en religie te combineren.” 

artikel  

Anil Chaudhary Kumar

22 jaar
South Asian Studies / 
Leadership programme
4e op de lijst in Den Haag

“Met al die verschillende 
culturen en al die verschil-
lende religies in gelijkheid 

en gelijkwaardigheid samen-
werken.”

Gertieme Fahner

23 jaar
Student rechten
3e op de lijst in Nijmegen

“Dat elke inwoner zich 
gewaardeerd mens voelt en in 
verbondenheid met anderen een 

goed leven kan leiden. “
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JANUARI

Maandag 6 januari  Nieuwjaarsborrel
Maandag 6 januari is de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van PerspectieF in Amersfoort! 
Op de borrel kunnen de leden elkaar de wensen voor 2014 geven en wordt de 
Engel van het Jaar 2014 bekend gemaakt. Dit is een jaarlijkse prijs voor de politi-
cus/politica die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de belangen die voort-
vloeien uit de christelijk-sociale traditie of de belangen van jongeren, zonder een 
vertegenwoordiger te zijn van een christelijke politieke partij.

Stadscafe de Observant, Stadshuisplein 7, Amersfoort, vanaf 19:30uur tot en met 
22:30uur

Dinsdagavond 14 januari  Eerste trainingsavond Fellows

Donderdag 16 januari  Eerste trainingsavond Leiderschapstraining

Woensdag 22 januari  Bezoek aan KLM Royal Dutch Airlines
Woensdag 22 januari 2014 willen wij met PerspectieF een bezoek aan KLM breng-
en. KLM staat op de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index al een aantal jaar 
op de eerste plaats in de sector transport. Dat KLM duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord bezig is, spreekt ons aan en is een reden voor bezoek. We krijgen daar 
een rondleiding in en om een vliegtuig om te zien van welke techniek KLM gebruik 
maakt. Daarnaast is er gelegenheid voor een gesprek.

Dit een uitstekende kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Het bezoek zal 
ongeveer 2 à 3 uur duren. Meld je aan via de site!

Donderdag 23 januari  Meet, Greet and Eat in Tweede Kamer 

FEBRUARI

Start Debatacademie

Maandag 3 februari
Sireneborrel Utrecht

Vrijdag 7 februari – 
zaterdag 8 februari
Actieve Ledenweekend

Vrijdag 21 februari
Bezoek Leger des Heils

Dinsdag 25 februari – 
woensdag 26 februari
Excursie Straatsburg

MAART

Maandag 3 maart
Sireneborrel Rotterdam

Zaterdag 29 maart
Christelijke politiek voor dummies

Donderdag 23 januari is het zover. PerspectieF organiseert 
deze ‘Meet, Greet & Eat’ speciaal voor leden. In samenwerk-
ing met de ChristenUnie kun jij een rondleiding door de 
Tweede Kamer krijgen, in gesprek gaan met een Kamer-
lid en een plenaire vergadering bijwonen. De dag begint 
om 11.00 uur en is afgelopen om 13.30. Dit bieden we je 
gratis aan, alleen de reiskosten zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden kan via de site. Geef je snel op, want er is plaats 
voor 20 personen

Activiteiten 

Vrijdagavond 8 november orga-
niseerde PerspectieF in samen-
werking met zorgverzekeraar 
ProLife een exclusieve master-
class over al dan niet christelijke 
waarden in de zorg. Nadat we 
met elkaar een maaltijd genut-
tigd hadden stak Abwin als man-
ager van ProLife van wal met zijn 
visie op de zorg in Nederland, hoe 
we de kosten van de zorg moeten 
en kunnen terugdringen, en bood 
oplossingen aan vanuit het per-
spectief van de zorgverzekeraar.

Vervolgens gaf Carla Dik haar visie 
op zorg voor mensen, de zorg als zor-
genkindje en benoemde een aantal 
heel actuele zorgthema’s waar het op 
het moment over gaat in Den Haag. 
Als afsluiting werd er geborreld waar-
bij beide sprekers tot op het laatst 
aanwezig waren. Zodoende ontston-
den er ook op de borrel nog een aan-
tal interessante gesprekken over wat 
er in de avond was langs gekomen.

We kijken terug op een zeer 
geslaagde avond met boeiende 
bijdragen van Carla Dik en Abwin 
Luteijn en gezelligheid bij de borrel 
in een schitterend pand. Wie weet 
wat voor gevolg we hier aan gaan 
geven...

De contributies voor 2014 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2013. 
Door de invoering van SEPA (een uniform Europees betalingssys-
teem) verandert de wijze van inning wel. Als lid merk je daar vrij 

De contributie van PerspectieF-leden wordt door PerpsectieF 
geïncasseerd. Je herkent een incasso van PerspectieF op je bankaf-
schrift aan het volgende incassanten-ID: NL92ZZZ320823190000. 
Ben je combilid (dus ook lid van de ChristenUnie), dan incasseert 

Wilt je meer informatie over SEPA? Kijk op www.christenunie.nl/geven

weinig van. Betaal je per acceptgiro? Dan ontvang je vanaf 2014 
voortaan een contributiefactuur. Betaal je per automatische incas-
so? Dan verandert er niets. Graag informeren we je over het incas-
soschema. Dat ziet er als volgt uit:

de ChristenUnie de contributie. De ChristenUnie heeft een ander 
incassanten-ID: NL06ZZZ320805510000. Bij de omschrijving van 
de incasso op je bankafschrift kun je ook je unieke machtigings-                  
kenmerk zien.  

Tom Overbeeke
Penningmeester PerspectieF

Verslag Masterclass en SEPA

Masterclass PerspectieF 
& ProLife een succes!

Contributie-inning 2014

 PerspectieF-lid Combilid Wanneer?

jaarbetaling € 12,50 € 34,50 rond 27e jan

kwartaalbetaling - 4 x € 8,62 rond 27e jan / apr / jul / okt
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Maak een vriend lid 
van PerspectieF
en win een bioscoopbon! 
Gerianne ging je al voor en heeft Saskia en 
Jantine lid gemaakt.

Saskia Sybrandi  

Ik ben lid geworden van PerspectieF omdat ik me in wil zetten 

voor gerechtigheid voor mensen die door ons, westerlingen, 

worden uitgebuit in de kledingindustrie. Daarom heb ik me 

aangesloten bij de projectgroep ‘eerlijke kleding’.

Jantine Brandemann

Christelijke politiek staat steeds meer onder druk, terwijl het 

enorm belangrijk is. Bij PerspectieF staan wij als jongeren 

samen sterk in deze wereld en kunnen we het geloof een 

stem geven. Bij zo’n organisatie sluit ik me graag aan!

Gerrianne Pennings

Ik heb Saskia en Jantine aangemeld, omdat zij alle-
bei zich net hebben aangesloten bij de projectgroep 
‘eerlijke kleding’ waar ik voorzitter van mag zijn. Ik 
vind het belangrijk om deze enthousiaste meiden 
een goede start te geven binnen PerspectieF als ac-
tieve leden.

Ga naar www.perspectief.nu 
en meld je vrienden aan!
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