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Verder hebben we natuurlijk ook lekker campagne gevoerd met 
al die jongerenkandidaten! In Apeldoorn lanceerden we samen 
met kandidaten Jarin van der Zande en Dico Baars een manifest 
voor betere startershuisvesting. En onze MBO-tour naar scholen in 
Utrecht en Gouda was voor veel MBO-leerlingen hun eerste kennis-
making met politiek. En dat hebben wij gefikst. Geweldig! 

Maarten van Ooijen
Voorzitter PerspectieF  

Beste PerspectieF’er!

Wat heeft de ChristenUnie een geweldige uitslag geboekt bij 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen! Voor PerspectieF is het 
natuurlijk geweldig om mee te maken dat zoveel jonge mensen 
zijn gekozen. Dico Baars in Zederik, Sander van ’t Foort in Rens-
woude, maar ook Mart Keuning in Leiden betekent jong bloed op 
lokaal niveau. Helaas haalden andere jonge kandidaten het niet. 
In Nijmegen lukt het voormalig bestuurslid Marijn Gunnink niet 
om een zetel te bemachtigen, en ook Bas de Groot in Am-
sterdam lukte het op 160 stemmen na niet om een plekje 
in de Amsterdamse gemeenteraad te bemachtigen. Maar 
bij beiden was sprake van groei en in Amsterdam zelfs his-
torisch groot. Kortom, alle reden om dankbaar te zijn!
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Maarten van Ooijen

“In debatten heb ik ook soms het gevoel 
dat we als politici elkaar aan het bezig-
houden zijn. Je kan beter je eigen publiek 
opzoeken”

( 3x ) 

Sander van ’t Foort 

“De zoon haalt een zetel ten 
koste van zijn vader”

ND 
opinie 

“De ChristenUnie was al-
tijd tegen referenda. Maar de 
Tweede Kamerfractie kiest nu 
ineens voor een raadplegend 
referendum, omdat er ‘geen 
andere drempels’ zijn tegen 
het overdragen van bevoeg-
dheden aan Europa. De CU-
jongeren vinden dat daarover 
eerst wel eens een debat mag 
plaatsvinden binnen de partij.”

Christel Monrooij  

“Jongeren en ouderen aan elkaar verbin-
den, dat is mijn missie.”

Trouw & RTV Utrecht

Schepper en Co

RTV Apeldoorn   

Jarin van der Zande

“Met deze campagne vragen we 
aandacht voor twee actuele the-
ma’s: de leegstand van panden in 
Apeldoorn en het grote tekort 
aan starterswoningen. En daar-
mee bieden we meteen een con-
crete oplossing aan.”

Dico Baars

“In plaats van iets te roepen, dat 
ook te doen!”

8

12

Rectificatie
In het infomagazine van Pers-
pectieF staan op pagina 6 twee 
dames op de foto met Herman 
Wegter. Deze foto is zonder hun 
toestemming gebruikt. Zij wil-
len niet gerelateerd worden aan 
PerspectieF of de ChristenUnie. 
Bij deze onze excuses.
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Interview

Rinze Broekema is lid van Perspec-
tieF, 27 jaar en daarmee de jongste 
kandidaat op de ChristenUnie-lijst 
voor de Europese verkiezingen. Hij is 
net afgestudeerd en vol ambitie om 
jongeren meer te betrekken bij de 
politiek. 

Was je altijd al geïnteresseerd in de (Europese) politiek?
“Mijn hart ligt bij geschiedenis en dat ben ik ook gaan studeren. In mijn 
masterfase koos ik voor Geschiedenis van Internationale Betrekkingen 
en voor Public International Law. Het interessante van de buitenlandse 
politiek is de dynamiek die daar plaatsvindt. Uiteindelijk draait het om 
relaties tussen mensen. Het beleid dat we samen in de Europese Unie 
maken heeft ook weer invloed op het nationaal beleid. Politiek is vloei-
bare geschiedenis, heb ik wel eens gelezen.”

Hoe ben je op de EU-lijst terecht gekomen?
“Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie 
en daar is het vlammetje voor de ChristenUnie echt gaan branden. 
Vanuit de gedachte dat ik nog jong ben en graag andere jongeren 
enthousiast wil maken voor Europa en het verhaal wat de Christen-
Unie daarover heeft te vertellen, heb ik gesolliciteerd voor een plek op 
de lijst. Ik was blij verrast met de mooie plek die de selectiecommissie 
mij vervolgens heeft gegeven.”

Hoe kijken jongeren volgens jou tegen de Europese Unie 
aan?
“Onze generatie vindt het allemaal vanzelfsprekend. We weten niet 
anders dan dat de EU bestaat. Jongeren hebben vaak onterecht het 
idee dat de ChristenUnie negatief tegenover de EU staat. De Christen-
Unie weet wat jongeren ook weten: samenwerking in Europa is goed 
en ook nodig om vrede en veiligheid te garanderen. Die samenwerk-
ing wil de ChristenUnie graag in stand houden en sterker maken.”

Welke onderwerpen houd jij je mee bezig?
“Allereerst mensenhandel, voornamelijk het benadrukken van de ernst 
ervan en het belang van het zoeken naar oplossingen in Europees ver-
band. Het is niet voor te stellen, en het zijn koude getallen, maar bin-
nen de Europese Unie worden honderdduizenden mensen verhandeld 
en vaak gedwongen bepaald werk te doen. Daarnaast wil ik me bezig 
houden met het buitenlands beleid van de Europese Unie en welke 
rol zij heeft in de wereld. Doordat Polen bijvoorbeeld lid is van de EU 
bemoeit dit land zich nu in Europees verband, en niet rechtstreeks, 
met de Russische inmenging in Oekraïne. Verder focus ik me graag op 
thema’s die jongeren raken, zoals onderwijs en jeugdwerkloosheid. 
Beiden zijn meer nationale aangelegenheden, maar Europa heeft hier 
zeker invloed op. De mogelijkheid om in het buitenland te studeren is 
bijvoorbeeld erg mooi en kan ook zorgen voor een verbetering van het 
onderwijs.”

Is er een kloof tussen jong en oud en de visie op de 
Europese Unie?
“Niet per definitie een kloof. Wel heb ik het idee dat ouderen - als je die 
verdeling wilt gebruiken - het sneller hebben over ‘Brussel’, wat impli-
ceert dat de macht zich alleen daar afspeelt. De term superstaat wordt 
vaak gebruikt, ook door de ChristenUnie. Ook ik ben niet voor het cen-
traliseren van de macht, maar deze term kan een angstbeeld opwek-
ken. Jongeren praten sneller over ‘Europa’, wat impliceert dat het gaat 
om de samenwerking.”

Opkomstpercentages onder jongeren zijn erg laag, ook 
voor de Europese verkiezingen. Wat zou je willen zeggen 
tegen die groep jongeren die niet gaan stemmen?
“Het is zeker een probleem dat jongeren dus blijkbaar het belang van 
stemmen niet inzien. De oplossing moeten we bij de jongeren zelf 
zoeken. Ze moeten zich laten informeren als ze vinden dat ze te weinig 
weten. Informatie is inderdaad niet altijd beschikbaar en ook de media 
geven weinig aandacht aan hoe Europa in elkaar zit, maar dat neemt 
het voorrecht van stemmen niet weg. Het is een morele plicht om naar 
de stembus te gaan.”

Is het ook niet een taak van Europarlementariërs om de 
kiezer te informeren?
“Jazeker wel. Ik voel me daar ook persoonlijk verantwoordelijk voor. 
Het probleem met de EU is dat het een abstract begrip is en het las-
tig concreet te maken is. Het gaat vaak namelijk om de grote lijnen. 
Een concreter voorbeeld is bijvoorbeeld het feit dat er een universele 
telefoonadapter komt. Dankzij deze Europese regelgeving is er straks 
geen gestoei meer met opladers die niet passen. Of als je kijkt naar 
mensenhandel. Zodra de grenzen met Oost-Europa open gingen is 
het aantal prostituees in Nederland met deze afkomst enorm geste-
gen. De oorzaak en het gevolg zijn lokaal, maar de oplossing van deze 
moderne slavernij ligt in de samenwerking tussen de overheden van 
de betreffende landen.”

Wat vind jij persoonlijk belangrijk aan de Europese Unie?
“Vrede. Het is niet iets vanzelfsprekends en we moeten er zeer dank-
baar voor zijn. Uiteindelijk is dat de reden dat de Europese Unie is op-
gericht. Economische samenwerking zorgt voor afhankelijkheid van 
elkaar, wat er weer voor zorgt dat landen elkaar niet aanvallen. Dat 
vergeten we nog wel eens. We delen geschiedenis en toekomst met 
elkaar. Soms lijkt het een praatclub die niet zoveel bereikt, maar ik ben 
ervan overtuigd dat als we niet praten, we veel minder bereiken.”
            

Rinze Broekema

“De oorzaak en het gevolg zijn
lokaal, maar de oplossing ligt in 

de samenwerking.”

“We delen geschiedenis en 
toekomst met elkaar.”

Marjolein Koster
Hoofdredacteur
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In 1999 bereikte de opkomst in Nederland een historisch 
dieptepunt van 30%. Dit werd vooral veroorzaakt door de 
perikelen binnen het kabinet-Kok II met als gevolg dat in de 
verkiezingscampagne nauwelijks aandacht werd geschonken 
aan de Europese thema’s. In 2004 was de opkomst met 39,1% 
een stuk hoger, maar in vergelijking met de rest van Europa 
alsnog vrij laag. De voorbereidingen van het Nederlands elf-
tal op het EK voetbal in Portugal had bij een groot deel van de 
bevolking meer belangstelling dan de Europese verkiezingen. 
De lage opkomst in Nederland bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement valt niet te wijten aan de thuisblijvende 
kiezer zelf. Net als bij gemeenteraadsverkiezingen worden 
Europese verkiezingen veelal gekaapt door landelijke thema’s 
en worden deze verkiezingen gebruikt als graadmeter voor 
de populariteit van bepaalde partijen. Bij het slotdebat van 
de verkiezingen in 2009 zag de kijker de politieke kopstukken 
van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PVV en VVD ruzie maken over 
landelijke onderwerpen en de vraag welke consequenties het 
kabinet-Balkenende IV aan de verkiezingsuitslag zou moeten 
verbinden. 

Er zijn echter wel degelijk talloze duidelijk grensoverschrij-
dende (lees: Europese) problemen. De klimaatproblematiek 
kent letterlijk en figuurlijk geen grenzen. De asielproblematiek 
is een kwestie die heel Europa aangaat. Om uit de Eurocrisis te 

komen zullen er Europese oplossingen moeten komen. Het op-
komen voor mensenrechten wereldwijd is vele malen effectiever 
wanneer dit op Europees gebied met één stem gebeurd. Daarnaast 
staat de bevolking van de inmiddels 28 lidstaten voor de vraag wel-
ke kant het met de EU op moet. De discussie wordt nog weleens 
geframed als een strijd tussen eurosceptici en eurofielen; een strijd 
tussen voorstanders van een zogenaamde Europese superstaat en 
voorstanders van een drastische uittreding van Nederland uit de 
EU. 

De verkiezingen gaan echter (gelukkig) niet over dergelijke 
etiketplakkerij, maar zijn veel fundamenteler van aard. Hoe moet 
het verder met de Eurozone? Moet de EU ook gaan over pen-
sioenen, onderwijs of gezondheidszorg? Moeten er meer bevoegd-            
heden overgeheveld worden naar Brussel of moet er juist minder 
Europese regeldruk zijn? Over al deze zaken kun jij je uitspreken op 
22 mei bij de verkiezingen voor het Europees Parlement!

Voor meer informatie over de geschiedenis en werking van de EU, en 
het verkiezingsprogramma van ChristenUnie-SGP verwijzen we je 
naar de website van PerspectieF. 

Wetsvoorstel
De Europese Commissie (EC) is eigen-
lijk het dagelijks bestuur van de Eu-
ropese Unie. Zij doet voorstellen voor 
nieuwe wetgeving.

Hoofdlijnen
De Europese Raad bepaalt op hoofdlijnen (en bij grote crises) de richting van de Europese Unie.

Besluitvorming
•	 Als	de	EC	een	voorstel	heeft	in-
gediend, wordt erover gesproken 
in het Europees Parlement (EP). Zij 
kunnen wijzigingen voorstellen 
en stemmen uiteindelijk over het 
voorstel.
•	 Als	het	EP	instemt	met	het	voor-
stel, moet de Raad van de Europese 
Unie nog akkoord gaan..Zij kunnen 
ook besluiten om wijzigingen voor 
te stellen aan EP

Uitvoering
De EC is  verantwoordelijk voor de uit-
voering van besluiten en voor de nalev-
ing van wetgeving.

opinie

De Europese 
Parlementsverkiezingen 
waarom we 
moeten stemmen!

Hoe werkt de Europese Unie?

Jan-Hendrik van Sligtenhorst
Gastredacteur

Europese Commissie
•	 ‘Regering’	van	Europa.	Doet	voor-	
 stellen voor nieuwe wetgeving. 
 Verantwoordelijk voor beheer van  
 de begroting, uitvoering van w et 
 geving en controle op de naleving. 
•	 Bestaat	uit	28	commissarissen:	uit		
 elke lidstaat één. Zij worden echter  
 geacht niet namens hun lidstaat,  
 maar in het algemeen belang te  
 werken. 
•	 De	commissie	wordt	door	de	lid-	
 staten benoemd, na goedkeuring  
 van Europees Parlement. 
 Voorzitter is op dit moment de  
 Portugees Barroso. Namens Neder- 
 land bekleedt Neelie Kroes de por- 
	 tefeuille	‘Digitale	agenda’.	

Raad van de Europese Unie
•	 Besluit	(samen	met	het	Europees		
 Parlement) over de invoering van  
 nieuwe wetgeving.
•	 Dé	Raad	van	de	Europese	Unie		
 bestaat eigenlijk niet. Dit orgaan  
 bestaat uit ministers van de ver- 
 schillende lidstaten. 
•	 De	samenstelling	is	elke	keer	
 anders, afhankelijk van het onder- 
 werp. Wordt er bijvoorbeeld ge-  
 sproken over landbouwbeleid,   
 dan komen alle ministers van land- 
 bouw bij elkaar.
•	 Wordt	ook	wel	Raad	van	Ministers		
 genoemd.

Europese Raad
•	 Wordt	gezien	als	het	belangrijk-	
 ste onderdeel van Europa. 
•	 Ook	wel	de	Europese	Top	ge-	
 noemd. 
•	 De	Europese	Raad	gaat	over	de		
 grote lijn van Europa, bepaalt  
 de algemene politieke beleids- 
 lijnen en prioriteiten van de 
 Europese Unie.
•	 Vergadert	minstens	vier	keer		
 per jaar, en soms vaker 
 (bijvoorbeeld vanwege de 
 eurocrisis, of de situatie op de  
 Krim).
•	 Bestaat	uit	de	regeringsleiders		
 van de 28 lidstaten. De verga- 
 deringen worden voorgezeten  
 door een onafhankelijke voor- 
 zitter, op dit moment de Belg  
 Herman van Rompuy.

Europese Parlement
•	 Het	Europees	Parlement	(EP)	be-	
 sluit (samen met de Raad van  
 de Europese Unie) over de invoer- 
 ing van nieuwe wetgeving, con- 
 troleert de Europese Commissie en  
 stelt de begroting van de Europese  
 Unie vast.
•	 Bestaat	uit	766	rechtstreeks	ge-		
 kozen Europarlementariërs. Het  
 aantal parlementsleden per land  
 hangt af van het aantal inwoners.
•	 In	Nederland	kan	worden	gestemd		
 op lijsten van Nederlandse kandi- 
 daten van Nederlandse partijen  
 (grotendeels dezelfde partijen als  
 in de Tweede Kamer). 
•	 De	kandidaten	(uit	partijen)	die		
 worden gekozen, vormen samen  
 met ideologisch verwante partijen  
 uit andere landen een fractie in het  
 EP. Zo is er een liberale fractie, waar  
 de VVD en D66 samen in zitten met  
 liberale partijen uit de andere 
 Europese landen.
•	 De	Europarlementariër	van	de		
 ChristenUnie, Peter van Dalen,  
 maakt deel uit van de Groep van 
 Europese Conservatieven en 
 Hervormers (ECR). De partijen in  
 deze fractie delen de visie van onze  
 partij op Europa: 
	 ‘Samenwerking	JA,	Superstaat	NEE’.	

In 1979 werden de leden van het 
Europees Parlement voor het 
eerst in de geschiedenis recht-
streeks gekozen door het volk. 
Destijds bestond de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) 
nog slechts uit negen lidstaten. 
De Nederlandse opkomst was met 
58,1% aanzienlijk hoger dan bij 
de verkiezingen in 1999, 2004 en 
2009.
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Foto verslag

De gemeenteraadsverkiezingen zitten erop. 
Veel PerspectieF’ers stonden op de lokale 
lijsten en hebben campagne gevoerd. Sommi-
ge hadden zoveel succes dat ze zijn verkozen. 
Hier vind je een terugblik op de campagnes.

#GR2014
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Sommige net-afgestudeerden blijven in 
hun studentenkamer wonen. Dit komt de 
wachtlijsten voor huidige studenten niet 
ten goede en bovendien mag dit vaak 
ook niet of slechts tijdelijk. Omdat deze 
starters vaak ook niet in aanmerking ko-
men voor sociale huurwoningen en nog 
niet genoeg verdienen om een eigen 
woning te bekostigen, gaan ze terug bij 
de ouders wonen.

Het starterscontract moet mogelijk maken dat deze groep jonge 
mensen een huurcontract met een termijn van vijf jaar kunnen af-
sluiten, waarbij ze ondertussen wachtjaren opbouwen bij woning-
organisaties. Het gaat om de wat kleinere woningen, die perfect 
geschikt zijn voor deze doelgroep. 

Voorwaarde voor het starterscontract is een maximale leeftijd van 
27 jaar op het moment dat het contract getekend wordt. Daar-
naast is het contract dus tijdelijk, waardoor huurders gedwongen 
zijn	 daarna	 door	 te	 stromen	naar	 een	‘normale’	woning.	Volgens	
Carola Schouten is die doorstroming juist zo belangrijk. “Als je nu 
als starter al een woning weet te vinden, dan blijf je daar vaak lang 
hangen en dat stokt de doorstroming. De nieuwe starters komen 
dan eigenlijk niet meer aan bod.”

Het plan moet officieel nog gerealiseerd worden, maar in maart 
is	 PerspectieF	 al	 een	 campagne	 gestart.	 Kantoor	 ‘Westpoint’	 in	
Amsterdam was de locatie om deze campagne af te trappen. Doel 
van deze campagne is namelijk om leegstaande kantoren te her-
ontwikkelen tot starterswoningen. Er wordt druk gepraat over de 
precieze randvoorwaarden en mogelijkheden, maar vooralsnog 
klinken er voornamelijk positieve geluiden. 

Michael van Baal

opinie

Starterscontract

tussen verschillende personen, maar alleen vóór of te-
gen de politicus op het stembiljet stemmen. Bovendien 
wordt een tegenstem gezien als een daad van verzet 
en kan ernstig bestraft worden, waardoor alle Koreanen 
voor stemmen. Overigens zijn niet alleen de verkiezin-
gen dus een toneelstukje, ook de Opperste Volksver-
gadering zelf is slechts een flinterdun decor. Volgens 
de	grondwet	 is	het	de	‘hoogste	machtsinstantie	 in	de	
Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea’, maar 
in werkelijkheid is het een instituut zonder macht en 
bevoegdheden. Het is slechts bedoeld om Noord-Korea 
op een democratie te laten lijken.

Hoewel onze politici er regelmatig een potje van maken 
en soms iets heel anders doen dan hun kiezers hadden 
gewild,  stel ik voor dat we onze zegeningen tellen. 
We mogen kiezen wie ons vertegenwoordigdt in het 
bestuur van het land, de provincie, de gemeente. En, op 
22 mei, van Europa. Hoe vet is dat! 

In deze PerspeX vind je informatie en interviews over 
de Europese verkiezingen. Hopelijk sla je dat niet over. 
Verdiep je in de keuze die je hebt. Hou je ogen nog 
even open. Eind mei kun je beginnen aan je democra-
tische zomerslaap. 

Maar eerst nog even stemmen! 

Deze keer gaat het over Europa. Na de provinciale 
verkiezingen (die volgen over een klein jaar alweer) 
de minst interessante van het rijtje. Europa staat ver 
van ons bed, en geen politicus of campagnestrateeg 
die daar iets aan kan veranderen. Alleen Geert Wilders 
waagt een dappere poging. En… Maar zoals ik al zei: 
jullie hebben vast helemaal geen zin om zulke bespie-
gelingen te lezen. Want hoewel het natúúrlijk ons de-
mocratisch recht is om te stemmen, en het voor de cal-
vinistisch ingestelde mensen onder ons vanzelf spreekt 
dat we onze burgerplicht doen, twijfel ook ik wel eens 
aan het nut ervan. Is zelfs die paar minuten lopen naar 
het stembureau wel de moeite waard? Bereiken we iets 
met onze stem? 

Ja, onze betrokkenheid doet ertoe, hoewel je dat 
misschien niet altijd terugziet. Een democratie kan al-
leen goed functioneren als iedereen gaat stemmen: 
jongeren en ouderen, 2e en 20e generatie Nederlan-
ders, bankiers en kunstenaars, tevreden en ontevreden 
mensen. En dat we onze democratie levend houden is 
heel belangrijk. Democratie is verre van perfect, maar 
andere systemen zijn nog minder volmaakt (vrij naar 
Winston Churchill). 

Dat we blij mogen zijn met onze democratie, zie je niet 
alleen als je een willekeurig geschiedenisboek open-
slaat. Ongeveer een week voor onze gemeenteraads-
verkiezingen, waren er in Noord-Korea verkiezingen 
voor	het	‘parlement’.	Mensen	moesten	 iemand	 kiezen	
om hun district te vertegenwoordigen in de Opperste 
Volksvergadering. Ze konden daarbij echter niet kiezen 

Ik voorspel: het woord van het 2014 wordt ‘verkiezingsmoe’. Vanaf de eerste 
dag van het jaar krioelen de mieren van politiek en media ijverig door elkaar 
heen in de mierenhoop die ‘lokale’ politiek heet. De landelijke media vulden 
er dankbaar hun uitzendingen en dagbladen mee. En nu de gemeenteraads-
verkiezingen achter de rug zijn en de meeste gemeenten hopelijk binnen-
kort weer bestuurd worden, staat de verkiezingskaravaan al in de startblok-
ken voor een nieuwe krachtmeting. ‘’De democratie wacht op niemand’’, zou 
Mart Smeets zeggen. 

Job Wieles
Eindredacteur

column

Verkiezingsmoe

Haast iedere student zal het herkennen. Vroeg 
of laat komt het verlangen het ouderlijk nest 
te verlaten en de vleugels te spreiden. De zoek-
tocht naar een eigen stekje verloopt echter niet 
altijd even soepel. Hier kunnen meerdere re-
denen voor zijn, zoals lange wachtlijsten of te 
hoge huur omdat je als jongere nog niet zo veel 
verdient. Matthijs de Snoo,  actief PerspectieF’er, 
vond dit niet kloppen en kwam met het idee 
van starterscontracten. Inmiddels heeft Carola 
Schouten, Tweede Kamerlid voor de Christen-
Unie, het plan overgenomen en probeert zij 
het door de Kamer te krijgen. Maar wat zijn 
starterscontracten eigenlijk?
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Interview

Eimert van Middelkoop, voor-
malig minister van Defensie, 
Eerste en Tweede Kamerlid voor 
de ChristenUnie, was voorzit-
ter van de commissie die het 
Europees Verkiezingsprogramma 
heeft geschreven. Zijn visie op de 
Europese Unie is er één met geschie-
denis.

Waarom bent u gekozen de commissie voor te zitten?
“In mijn politieke carrière heb ik veel te maken gehad met de Europese 
Unie en buitenlands beleid. Ik ben een van de weinigen die over het 
Verdrag van Maastricht , Amsterdam en Nice heeft gedebatteerd. Ken-
nis van monetaire zaken heb ik minder, maar daarom hebben we een 
commissie waarin verschillende mensen een bepaalde expertise heb-
ben.” 

In hoeverre is de mening van de achterban meegenomen 
in het programma?
“In september heeft de ChristenUnie een congres over Europa geor-
ganiseerd. Men was daar veel positiever dan ik had verwacht. Er heer-
ste een Europa-optimisme. Ik heb altijd tot de critici behoord, maar 
ben iets meer richting Europa opgeschoven. Er wordt vaak te veel, te 
gemakkelijk en te lui gehakt op Europa. Maar wij zijn Europa. Ook 
zonder de EU en een institutionele unie hebben we wel met elkaar te 
maken. Je kunt landen niet verschuiven.” 

Wat waren thema’s die tijdens het congres naar voren 
kwamen, wat vindt de achterban belangrijk?
“Dat is heel gevarieerd en daarbij zitten ook veel belangenthema’s. 
Elke boer is belanghebbend bij het Europees landbouwbeleid. Er zijn 
altijd verschillende geluiden over het Midden Oosten-conflict, maar 
dan theologisch en politiek door elkaar. Asielproblematiek komt ook 

vaak naar voren en er is altijd aandacht voor ontwikkelingsvraagstuk-
ken en duurzaamheid. De EU heeft nu eenmaal bevoegdheden op 
bepaalde punten en op andere niet, dus daar moet je je partijpro-
gramma ook op aanpassen.”

Wat is volgens u het belang van Europa?
“Voor een klein land als Nederland geldt er maar één basisprincipe: 
Nederland heeft er belang bij opgenomen te zijn in een internationaal 
institutionele ordening, waar groot en klein op gelijke voet met elkaar 
kunnen spreken. De functie van de EU zelf is historisch: het brengen 
van verzoening na de oorlogen, en dat is echt een enorme prestatie. 
Dat mogen we nooit vergeten. Een tweede prestatie is dat na de val 
van de muur er een soepel proces van capacity building plaatsvond, 
waarbij de rechtstaat, democratie en economische ordening werden 
bevorderd, waardoor allerlei Oost-Europese landen konden worden 
geïntegreerd in de EU. Er is nu een groot gebied waar vrede is en de 
kans op oorlog verdwenen is.

In 2002 ging ik uit de Tweede Kamer en in dat jaar vond ook de toetred-
ing van een heel aantal Oost-Europese landen plaats. Al die ministers 
van Buitenlandse Zaken stonden tijdens de plechtigheid met tranen in 
hun ogen. En die tranen die herkende ik, die begreep ik. Ze waren deel 
van mijn sentiment. Je moet dat voor hen ook historisch zien. In 1991 
had ik een gesprek in Estland. Kersverse onafhankelijkheid, nog ru-
zie met Moskou. Toen zei die minister van Buitenlandse Zaken: ‘Mijne 
heren, uw land is vijf jaar bezet geweest. Ons land 50 jaar.’ Dat soort 
ontmoetingen zijn vormend geweest voor mijn politieke emoties en 
politieke analyses.”

U gaf eerder aan kritisch te zijn (geweest) op de Europese 
Unie. Hoe is dit veranderd?
“Begin jaren 90 werd het Verdrag van Maastricht getekend. Vanaf toen 
was er één interne markt. Vrij verkeer van goederen en personen, kapi-
taal en arbeid en de monetaire unie. In die tijd was vrijwel  iedereen 
kritiekloos vóór Europa. Behalve wij. Wij waren Euro-kritisch op basis 
van een serieuze politieke en institutionele analyse. Ik was niet tegen 
een interne markt, maar wel tegen een monetaire unie. Er heerste ook 
hoogmoed en dat kan leiden tot een ondergang.  

Wij blijven een Euro-kritische partij, maar alleen maar nee zeggen kan 
niet. Verantwoordelijkheden blijf je houden. We weten ons nu ged-
wongen de monetaire unie te redden omdat het anders chaos wordt.”
De verwachte opkomstpercentages zijn lager dan ooit. Onder jon-
geren nog lager dan gemiddeld. Wat zou u tegen hen willen zeggen?
“Wij leven in een vrij land met ongelofelijk veel rechten. Eén van de 
belangrijkste is het recht om te kiezen. Het is een onzedelijke vraag of 
het beter is om thuis te blijven. Het kiesrecht is zo’n fundamenteel re-
cht, dat besef je pas als je het niet meer hebt. Ik heb veel van de wereld 
gezien en ook de kwetsbaarheid van de staat en het is ongelooflijk 
waardevol om een parlementair democratische ordening te hebben, 
zoals wij die kennen met vrijheid en burgerrechten. Als je dan echt 
geen zin hebt je te verdiepen in de partijprogramma’s, kijk dan of er 
misschien een persoon of politieke groepering is die je vertrouwt. Met 
het geven van je stem geef je je vertrouwen aan iemand.”

Is dat niet juist het probleem? Dat mensen geen vertrou-
wen meer hebben in de politiek?
“Het lastige is dat het politiek systeem steeds individualistischer is ge-
worden,  mensen worden steeds grilliger in hun stemgedrag.  Politici 
gedragen zich steeds meer als marktlui. De zittende macht wordt vaak 
bij de opvolgende verkiezingen afgestraft. In de hele westerse wereld is 
dat zo. De kiezer is een ondankbaar figuur.”

Waarom zou iemand op de ChristenUnie-SGP moeten 
stemmen? Waarin onderscheidt de partij zich?
“Ik heb het recht om dit te zeggen: een stem voor de ChristenUnie heeft 
zich de afgelopen 25 jaar bewezen als een ongelooflijk nuchtere, con-
structieve en betrouwbare stem in het Europees betoog. We hebben 
helemaal gelijk gehad met die monetaire unie. We zijn nooit tegen Eu-
ropa geweest, maar hadden een ander idee van de inrichting daarvan.  
Daarnaast heeft de ChristenUnie ook praktische standpunten. Laat ik 
er twee noemen waar ik trots op ben. Onze Europarlementariërs zijn 
heel actief geweest om het onderwerp van christenvervolging aan de 
kaak te stellen. Daarnaast heeft Peter van Dalen (huidige Europar-
lementariër) veel verstand van transport en dat is erg belangrijk voor 
Nederland. 

Heeft u nog een laatste woord voor de PerspectieF’ers?
“Als voorzitter van de commissie vond ik het echt weldadig om te zien 
hoe de jongeren bezig waren. Ik vind de jongeren heel constructief en 
ze nemen hun verantwoordelijkheid. Het is belangrijke om de grote 
lijnen te bespreken. Europa is in zijn architectuur nog altijd fragiel, 
kwetsbaar. En dat moeten we niet vergeten.”

Eimert van Middelkoop

“Een stem voor de ChristenUnie
is een ongelooflijk nuchtere, 
constructieve en betrouwbare 
stem in het Europees betoog.”

“Wij zijn Europa.”

“Wij blijven een Euro-kritische 
partij, maar alleen maar nee zeg-

gen kan niet.”

Marjolein Koster
Hoofdredacteur

“De kiezer is een ondankbaar 
figuur.”
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VRIJDAG  25 APRIL  
Europadebat  welkom vanaf 19:00 uur
Het Christelijk Sociaal Jongeren Congres organiseert een Europadebat in aanloop 
naar de Europese verkiezingen op 22 mei 2014. Het debat vindt plaats in De Kar-
gadoor (Oudegracht 36, Utrecht) en je bent vanaf 19.00 welkom. Meld je aan via 
het Facebook-event. 
Het thema is: ‘Wat is de toekomst van jongeren binnen de EU?’

DONDERDAG  1 MEI  
Debattraining 1e voorbereiding op PJO-debat)

ZATERDAG  3 MEI  
Introductiedag Welkom bij PerspectieF

MAANDAG  5 MEI  
Geen sireneborrel vanwege Bevrijdingsdag

DONDERDAG  8 MEI  
Debattraining (2e voorbereiding op PJO-debat)

ZATERDAG  17 MEI  
Landelijk PJO-debat in de Tweede Kamer

MAANDAG  2 JUNI  
Sireneborrel

ZATERDAG  21 JUNI  
Jaarlijkse Focusdag (met bestuurswissel)
Elk jaar in mei organiseert PerspectieF de Politieke Focusdag. Op dit evenement blikken 
we terug op het afgelopen seizoen. Welke successen zijn behaald? Wat verliep anders 
dan gehoopt? Daarnaast kijken we vooruit naar het volgende seizoen. Het nieuwe 
bestuur wordt geïnstalleerd en we kiezen de nieuwe politieke speerpunten.

Houd de website in de gaten voor meer informatie en eventuele wijzigingen.

Activiteiten 

Elk jaar organiseert PerspectieF een 
meerdaagse studiereis naar Brussel of 
Straatsburg om met eigen ogen te zien wat 
onze Europese vertegenwoordigers daar 
eigenlijk uitvoeren. Dit jaar was Straatsburg 
aan de beurt. Aangezien de SGP en de CU 
de aankomende verkiezingen samen op 
zullen trekken, werden ook de SGP-jong-
eren uitgenodigd. Een flinke dosis gezel-
ligheid extra dus, zo bleek tijdens de reis.

Maandagnacht 24 februari vertrok de bus 
met zo’n 40 jongeren en dinsdagochtend 
vroeg kwam hij aan. Een druk maar interes-
sant programma volgde:  een bezoek aan 
de Europarlementariërs van zowel de CU 
als de SGP, een stadswandeling, een dis-
cussie in de Raad van Europa, een diner, 
een borrel en een conferentie. Kritische 
vragen en discussies over de invloed van 
‘Brussel’	werden	niet	geschuwd.

De bus vertrok woensdagavond 26 febru-
ari weer terug naar Amersfoort, om eerst 
onderweg te stoppen voor een uitgebreid 
diner bij de Duitse grens. De bejaarde Dui-
tse restauranteigenaar vraagt nadat we af-
gerekend hebben om stilte en wil nog wat 
zeggen. In het Duits: “Bijna 70 jaar al geen 
oorlog meer. Beseffen jullie hoe bijzonder 
dat is? Wat geweldig om hier tussen de jon-
geren te staan die de toekomst van Europa 
zullen zijn. Blijf jullie daarvoor inzetten”. Een 
treffender afsluiting van de reis had er niet 
kunnen zijn.

Verslag

Bezoek Straatsburg

Elk jaar organiseert Perspec-
tieF een meerdaagse studiereis 
naar Brussel of Straatsburg 
om met eigen ogen te zien wat 
onze Europese vertegenwoor-
digers daar eigenlijk uitvoeren. 
Dit jaar was Straatsburg aan 
de beurt. Aangezien de SGP en 
de CU de aankomende verkiez-
ingen samen op zullen trekken 
werden ook de SGP-jongeren 
uitgenodigd. Een flinke dosis 
gezelligheid extra dus, zo bleek 
tijdens de reis.

Janine Bontenbal
Internationaal Secretaris PerspectieF
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Zie jij jezelf al schitteren in een 
bestuursfunctie komend jaar? 

PerspectieF is op zoek naar een nieuwe voorzitter,
 penningmeester en bestuurslid lokaal. 

Meer weten? Kijk op www.perspectief.nu

PerspectieF zoekt 
een nieuw bestuur.

?

??
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Maarten
 “Een leider moet 
  visionair zijn.”

Erik-Jan
   “Een leider moet goed   

kunnen luisteren.”

Verslag 
PJO-debat

Voorstellen
Nieuwe 
bestuursleden

Verslag 
leiderschaps-
training

DUBBEL
INTERVIEW 
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Ook binnen de ChristenUnie heeft PerspectieF zich het afgelopen 
jaar nadrukkelijk op de kaart gezet. Met resoluties op de verschil-
lende congressen, de amendementen op het verkiezingsprogram-
ma voor Europa en onze opinieartikelen in de media. Op allerlei 
manieren zijn we zichtbaar en relevant. Maar andersom wil ik hier 
de ChristenUnie ook een pluim op de hoed steken. De manier 
waarop we samenwerken, het vertrouwen dat ze PerspectieF geeft 
en de persoonlijke omgang is hartverwarmend.

Maarten van Ooijen
Voorzitter PerspectieF  

Voor je ligt weer een gloednieuwe PerspeX. De laatste van het sei-
zoen 2013-2014. En daarbij schrijf ik ook voor de laatste keer het 
voorwoord van de PerspeX, omdat ik afscheid neem als voorzit-
ter. Erik-Jan Hakvoort heeft het voorzitterschap ondertussen 
overgenomen. Ik heb heel veel vertrouwen in zijn kunnen en wens 
hem daarom ook graag veel succes in zijn periode als voorzitter. 
Een  prachtige functie, een prachtig mens. Dat moet goed komen!

Nu het seizoen helemaal voorbij is, is het een goed moment om 
even terug te blikken. We hebben schitterende resultaten gehaald 
dit jaar. Ik ben bijvoorbeeld ontzettend trots op de leiderschaps-
training van afgelopen jaar, waar maar liefst vijftien deelnemers 
participeerden (en het aantal sollicitanten was nog veel hoger). 
Maar veel belangrijker dan dat: we hebben een uitstekend product 
neergezet. En wat te denken van de twee scholierenevenementen 
dit jaar, de promotie-evenementen en excursies? En natuurlijk de 
politieke acties, afgelopen maand nog, om de invoering van het 
leenstelsel – studieschuldenstelsel! – voor studenten tegen te 
houden. Een jaar vol energie, passie en bevlogenheid.

VOORWOORD

EN  VERDER
3  In de media
7  Resoluties PerspectieF op het 
 CU-congres
14  PerspectieF promoot
15  Agenda voor de zomer
16 Het nieuwe bestuur van 
 PerspectieF

INHOUD
Dubbelinterview

Maarten & 
Erik-Jan

Verslag
Leiderschapstraining

Verslag
PJO-debat

Voorstellen
Nieuwe 
bestuursleden

4

8 10/11

12
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PerspectieF 
IN DE MEDIA

“Christelijke jongeren ergeren 
zich aan D66.”

Maarten van Ooijen 
“Het is voor eens en altijd duidelijk dat D66 volstrekt 
ongeloofwaardig is als ze zichzelf nog als onderwijs-
partij profileert.” samen met Carola Schouten 

“Dit voorstel zadelt 
straks studenten op met 

een studieschuld van 
tenminste 15.000 euro. 
Dat is geen leenstelsel, 
het is een studieschul-

denstelsel.”

EO-Visie 

“Meer vrijheid voor 
mbo-studenten”

“Erik-Jan Hakvoort is bijna afgestu-
deerd als historicus en werkt als do-
cent aan middelbare school De Passie 
in Utrecht. Speciale aandacht wil de 
beoogd jongerenvoorzitter van de 
ChristenUnie voor het mbo.”

Nu.nl

ND

Reformatorisch Dagblad
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Interview Maarten & Erik-Jan

Het lijkt het einde van een tijdperk: na vier 
jaar bestuur neemt Maarten van Ooijen af-
scheid als voorzitter van PerspectieF. Erik-Jan 
Hakvoort neemt het stokje over, na anderhalf 
jaar bestuurslid politiek te zijn geweest. Hoe 
hebben zij hun bestuursjaren samen ervaren 
en wat is volgens hen goed leiderschap? 

Maarten, hoe kijk je terug op deze 
jaren? 
M “Het is een fantastische functie, laat ik 
daarmee beginnen. Het is echt heel erg leuk 
om te doen. Ik heb enorm veel geleerd. Maar 
het is nu wel mooi geweest. De koek is op. Het 
is niet dat ik er geen zin meer in heb, want ook 
de laatste weken ben ik nog keihard aan het 
knokken. We blijven gewoon doorgaan, maar 
op een gegeven moment is het klaar en heb je 
weer nieuwe uitdagingen.”

Zijn de plannen die je een aantal jaar 
geleden had gelukt?
M “Toen ik voorzitter werd wist ik heel du-
idelijk wat ik wilde: een vernieuwd Perspec-
tieF. De schwung moest terugkomen. Met dat 
idee trad ik aan. De structuur en de cultuur 
belemmerden ons om optimaal te presteren. 
Ik wilde die belemmeringen weghalen. De 
constante bestuurswisseling is daar een 
voorbeeld van. Het hele jaar door waren we 
bezig met nieuwe bestuursleden te vinden 
en afscheid te nemen van de oudere. Het 
hele jaar! We kwamen niet toe aan dingen 
die we eigenlijk moesten doen. Nu bouw je 
echt een team op en de verwachtingen zijn 
duidelijker. De werkgroepen waren ook meer 
praatclubjes waar niet zoveel uit kwam. Nu 

hebben we projectgroepen die veel meer naar 
buiten gericht zijn en aansluiting vinden met 
maatschappelijke organisaties. Wat dat bet-
reft zijn mijn plannen wel gelukt. Iets anders 
dat ik voor ogen had is niet gelukt: het verho-
gen van het ledenaantal. Ik zag het als vrucht 
op die vernieuwing. Als je die belemmeringen 
weghaalt moet dat ergens zichtbaar worden. 
Dat is niet gebeurd.” 

Nu is het de beurt aan jou, Erik-Jan. 
Hoe zie je komende jaar voor je?
EJ “Toen ik in het bestuur kwam viel ik met 
m’n neus in de boter: de vernieuwing was 
in volle gang. De volgende stap is om alle 
mensen mee te nemen in dit proces. De struc-
tuur is veranderd, maar uiteindelijk gaat het 
ook om de cultuur. De belangrijkste vraag 
die we als bestuur moeten gaan beantwoor-
den is: hoe krijg je mensen zo ver dat ze met 
dezelfde bril als wij naar PerspectieF gaan kij-
ken, dat ze gaan zien wat wij voor ons zien.’’

Zijn jullie nu waar jullie willen zijn?
EJ “Ik denk dat je moet willen zijn waar je 
bent, dat moet je accepteren. De vernieuwing 
gaat niet sneller dan dit en eigenlijk gaat het 
nog sneller dan ik dacht. De grote uitdaging 
voor volgend jaar is om de leden mee te ne-

Maarten van Ooijen 

Visionair leiderschap 
met een luisterend oor
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men in het grote verhaal. We zetten daarbij 
wel in op actievelingen. Hoe vang je ze op, 
hoe houd je ze warm? Hoe lang ben jij ac-
tief geweest Maarten? Vijf jaar? Dat zou een 
mooi doel zijn. Dat mensen de mogelijkheid 
hebben en dat we de interesse bij ze wekken 
om vijf jaar actief te blijven.“

Is dat de focus voor jouw komende 
jaar als voorzitter?
EJ “We moeten teruggaan naar de kern en 
onszelf de vraag stellen: waarom bestaan 
we? We zijn een politieke jongerenorganisa-
tie. Uiteindelijk raken mensen geïnteresseerd 
in ons omdat we een bepaald politiek punt 
hebben en jongeren denken: ‘ja, dat vind 
ik ook’. Ik wil niet alleen harde acties, maar 
als bestuur de bron zijn van actualiteit. We 
moeten allemaal scherp op de hoogte zijn 
van wat er speelt in de maatschappij en daar 
op inhaken. Je kunt altijd wijzen naar jezelf, 
maar ik zou het fijn vinden om zoveel moge-
lijk leden te betrekken en te motiveren. Dat is 
waarmee ik mezelf wil bezig houden.” 

Jullie zijn goede vrienden geworden, 
maar zijn er afgelopen jaren ook me-
ningsverschillen geweest? 
EJ “Onenigheid hebben we nooit gehad, 
maar Maarten ligt soms voor op ons. Zijn ge-
dachten zijn vaak al veel verder en dan moet 
hij terugkijken omdat wij het niet snapten.”
M “Ik kan soms al drie straten om de hoek zijn 
gegaan en mensen denken dan: ‘waar loopt 
die jongen?’ Maar verschil van mening heb-
ben we niet echt gehad.”

Is het ooit een uitdaging geweest om 
als bestuur op een lijn te blijven?
M “Met Erik-Jan niet, maar het bestuur in z’n 
geheel bij elkaar houden is wel een kunst. 
Dat zal Erik-Jan nog wel gaan merken. Je 
bent politiek leider, je bent organisatorisch 
leider, maar tenslotte ook de voorzitter van je 
bestuur en dat is misschien wel de belangrijk-
ste functie. Dus je moet teamgeest scheppen 
en eenheid brengen. Dat is lastig soms. Het 

helpt wel dat we (sinds de vernieuwing) in de 
zomer met elkaar beginnen en seizoensplan-
nen schrijven.”

Welke eigenschappen moet een 
leider volgens jullie hebben?
M “Een leider moet visionair zijn. Hij moet 
een idee hebben over hoe het in de toekomst 
zou moeten. Niet kijken hoe het nu gaat, 
maar hoe het over een tijd kan. Als hij dat 
niet heeft koerst hij op niks. Daarnaast is het 
heel bijzonder als je als leider in staat bent de 
mensen om je heen te motiveren en te stim-
uleren, en tegelijk moet je ze ruimte geven en 
corrigeren. Je moet ze een plek geven waar ze 
graag willen werken, waar ze actief kunnen 
zijn en waar ze dat met liefde kunnen doen.’’ 
EJ “Ik ben het daarmee eens maar ik wil er 
ook nog wel wat aan toevoegen. Ik denk 
namelijk dat een leider in de eerste plaats 
moet kunnen luisteren. Aan de hand daar-
van moet hij kunnen aanvoelen welke rol hij 
moet pakken. Je kunt inderdaad altijd vision-
air zijn, maar je moet ook beweeglijk zijn en 
je kunnen laten beïnvloeden. Een leider moet 
niet bang zijn om soms een stapje opzij of 
juist een stap voorwaarts te zetten. Dus durf 
te luisteren en daar ook naar te handelen.”

Is dit verschil ook te merken in jullie 
leiderschapsstijl?
EJ “Ik vind dat Maarten heel goed kan luis-
teren, maar ik denk ook dat Maarten dat vi-
sionaire veel meer heeft dan ik. Ik kan die rol 
wel aannemen, maar bij Maarten is het veel 
meer onderdeel van zijn persoonlijkheid.”
M “De kracht van Erik-Jan is de omgang met 
en het motiveren van mensen. Ze betrekken 
bij de club en ze er vol commitment voor lat-
en gaan. Dat is echt wat nu nodig is binnen 
PerspectieF en Erik-Jan kan daar geweldig op 
inspelen. Er zit dus een accentverschil tussen 
ons leiderschap.”
EJ “Dat is ook de reden dat ik voorzitter wilde 
worden. Politiek gezien heb ik nog veel te le-
ren, maar  het motiveren van mensen is nu 
prioriteit nummer 1.” 

Maarten van Ooijen 

Visionair leiderschap 
met een luisterend oor

Erik-Jan Hakvoort 
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Marjolein Koster
Hoofdredacteur

Interview 
Maarten & Erik-Jan

M “Ook andere eigenschappen zijn belang-
rijk voor het voorzitterschap van PerspectieF: 
je moet een uitstekend politiek gevoel heb-
ben, actualiteit creatief kunnen vertalen naar 
je leden, maar je moet ook echt een goede 
‘fixer’ zijn: je moet snel en goed dingen kun-
nen regelen.” 

Welke leiderschapskwaliteiten vin-
den jullie er bij elkaar uitspringen?
M “Ik vind dat Erik-Jan heel goed kan omgaan 
met mensen en dat is cruciaal nu. Ten tweede 
kan hij echt dingen fixen. Dat heeft hij in zich. 
Daarnaast is ook het netwerken belang-
rijk. Erik-Jan kan heel makkelijk contact met 
mensen te maken.” 
EJ “Visie maakt dat Maarten steengoed is als 
het gaat om politiek. Hij is gedegen, hij weet 
waarover hij het heeft. Dat is wel het belang-
rijkste. Je kunt je punt wel willen doordrukken, 
maar dat moet je op een sexy manier doen. 

Zijn jullie allebei natuurlijke leiders?”
M “Ja, alleen als je wat jonger bent heb je 
dat niet door. Als ik terugkijk was dat wel een 
beetje zo. Leiderschap kan ook groeien hoor. 
Bijvoorbeeld bij Harry Paul, inspecteur-gene-
raal van de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit, die een lezing gaf bij de leider-
schapstraining (zie verderop in deze PerspeX, 
red.). Die was vroeger helemaal geen leider, 
maar iemand die zo integer is en zo zorgvul-
dig zijn pad kiest, daar heb ik heel veel respect 
voor.”
EJ “Ik ben de oudste van een gezin met acht 
kinderen. Je groeit dan op met een verant-
woordelijkheidsgevoel, maar dat heb ik ei-
genlijk nooit tot uiting gebracht. Ik was altijd 
een nerd. Tot de vijfde klas behoorde ik tot 
het groepje dat een laptop mee naar school 
nam en spelletjes speelde in de pauze. Op een 
bepaald moment hebben een vriend en ik 
toen besloten: nu is het klaar. We stappen uit 
dit leven en gaan normaal doen. Mijn eerste 
biertje dronk ik bijvoorbeeld pas toen ik naar 
de universiteit ging. Ik was een beetje een gek 
ventje. Ik kwam langzaam op gang.” 

Voorzitterschap betekent ook dat je 
met mediaoptredens te maken hebt. 
Hierbij is charisma erg belangrijk. 
Moet dat in je zitten of kun je dat ook 
leren?
M “Charisma kun je niet leren, het gaat om 
een bepaald gevoel dat je uitstraalt naar de 
media, nog meer dan om wat je zegt. Toen ik 
bij radio 1 zat en Jeroen Pauw me interviewde 
was ik eerst gespannen, maar toen dacht ik: 
‘wees rustig, ik ga gewoon wat vragen beant-
woorden’.” 
EJ “Ik heb veel geoefend en ik zie het met ver-
trouwen tegemoet. Ik heb geleerd hoe belan-
grijk het is om een aantal punten in je hoofd 
te stampen en die te benadrukken. Het loopt 
altijd anders dan je wilt, maar de focus moet 
duidelijk zijn.” 

Wat zijn jullie valkuilen?
EJ “Twee valkuilen zie ik nu. De eerste is dat 
ik soms te snel iets zeg zonder het echt goed 
doordacht te hebben. Daarnaast ben ik heel 
snel tevreden. Niet zozeer bij mezelf, maar 
meer bij anderen.”
M “Ik ben een enorme kletskous. Soms moet 
ik gewoon m’n mond houden en even luis-
teren. Ik kan ook in mijn enthousiasme te 
makkelijk getriggerd worden om iets te gaan 
doen. Voordat ik er goed over nagedacht heb 
ben ik al onderweg om het te regelen. Wat 
ook een valkuil is: ik denk heel analytisch. 
Alles moet in schema’s en blokken en dat kan 
soms zo ver doorgaan dat ik tot sint juttemus 
structuurtjes en actiepuntenlijstjes bedenk.”
EJ ‘’Je moet die Google Drive zien joh. Om 
gek van te worden.’’
M ‘’Het lijkt een goede eigenschap, maar 
het wordt een valkuil als je op een gegeven 
moment niet meer aan het algemene be-
lang denkt maar vastzit in je structuur. Ik 
heb bijvoorbeeld een systeem bedacht om 
documenten te bewaren. Ik geloof er heilig in, 
maar het bestuur denkt: ‘wat is hij allemaal 
aan het doen?’’’
EJ ‘’Ik geloof er ook wel in. Het is handig als 
iets goed geordend is, maar op het moment 

dat je zes stappen moet nemen voordat je 
eindelijk het actiepuntenlijstje gevonden 
hebt werkt het niet meer.’’ 

Het nieuwe bestuur is erg mannelijk. 
Denken jullie dat leiderschap meer 
iets voor mannen is?
M “Nee, ik vind het echt heel erg jammer 
dat er zo weinig vrouwen in zitten. Voor een 
bestuur is het erg waardevol als er vrouwen 
inzitten, maar uiteindelijk moet je kiezen op 
kwaliteit. Het zou hartstikke leuk zijn als er 
een vrouwelijke voorzitter komt.”
EJ “We hebben nu een topbestuur, maar ik 
had wel meer vrouwen gewild ja.”
M “Kwaliteit is uiteindelijk belangrijker dan 
diversiteit. Het lijkt een cultureel dingetje. 
Misschien moeten vrouwen meer uitgedaagd 
worden. Als een man de vacature bekijkt en 
ziet dat hij de helft van de kwaliteiten heeft 
denkt hij: ‘Ik heb toch al de helft’. Een vrouw 
denkt: ‘Ik heb maar de helft’. Perspectief zou 
daar in haar wervingsbeleid meer op kunnen 
inzetten.’’ 
EJ ‘’Ik wil me daar wel persoonlijk voor 
inzetten: vrouwen aanspreken en een hart 
onder de riem steken.’’

Hoe gaat het komende jaar eruit 
zien?
M ‘’We hebben afgelopen jaar politiek in-
houdelijk mooie successen geboekt. Per-
spectieF moet doorgaan met de focus op 
aansprekende thema’s waarmee we jon-
geren raken. We moeten profiel scheppen. 
Echt middenin de ontwikkelingen in de sa-
menleving staan en daar jezelf voor inzetten. 
Dat moet PerspectieF blijven doen, dat is mijn 
grote wens.’’
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Het congres nam afscheid van Maarten als voorzitter van PerspectieF. Partijvoorzitter Piet Adema 
blikte terug op de geode relatie die zij ontwikkeld hadden in de afgelopen jaren, en toonde zijn 
dank door Maarten een boek van Tim Keller cadeau te geven.

Later op het congres werd er gestemd over drie resoluties, alle drie ingediend door PerspectieF:

1  Leenstelsel NEE, inspraak JA:
[Het Ledencongres van de ChristenUnie …] spreekt uit dat de ChristenUnie zich blijft uitspreken 
tegen het studieschuldenstelsel, maar zoveel als mogelijk het onderdeel betreffende het instem-
mingsrecht steunt, en gaat over tot de orde van de dag.

2  Inzetten tegen de bezuinigingen op 
Ontwikkelingssamenwerking:
[…] spreekt uit dat de ChristenUnie bij eventuele toekomstige onderhandelingen zich met prioriteit 
inzet om de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zoveel mogelijk te temperen of terug te 
draaien, en gaat over tot de orde van de dag.

3  ECR-fractie blijf bij je leest:
[…] spreekt uit dat de ChristenUnie zich binnen de ECR-fractie uitspreekt tegen de komst van de 
Zweedse Centrumdemocratische partij in de ECR-groep.

Het Landelijk Bestuur geeft bij resoluties altijd een zogenaamd ‘pre-advies’, en adviseerde de leden 
in dit geval bij elke motie voor te stemmen. Bij de stemming werden alle moties met overwel-
digende meerderheid aangenomen. 

Zo leverde PerspectieF opnieuw overtuigend bewijs van haar positief-kritische 
bijdrage aan de partij! 

Het congres nam afscheid van Maarten als voorzitter van PerspectieF. Partij-
voorzitter Piet Adema blikte terug op de geode relatie die zij ontwikkeld had-
den in de afgelopen jaren, en toonde zijn dank door Maarten een boek van Tim 
Keller cadeau te geven.

Op zaterdag 21 juni vond het Unie- en Ledencongres 
van de ChristenUnie plaats. 

Job Wieles
Eindredacteur

Verslag

Unie- en Ledencongres 
ChristenUnie
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Verslag PJO-debat

Voorbereiding is het halve werk
PerspectieF had zich goed voorbereid. Een week tevoren was de 
fractie (twintig enthousiaste leden) bijeen gekomen om de ver-
schillende onderwerpen te bespreken en de taken te verdelen. Vijf 
Kamercommissies zouden gaan spreken over vijf thema’s:
- De commissie Onderwijs, met als thema jeugdwerkeloosheid
- Zorg, over euthanasie
- Veiligheid en justitie, over de balans tussen veiligheid en privacy
- Energie, met diverse vernieuwingsvoorstellen op de agenda
- En buitenlandse zaken, over de toekomst van de Europese Unie

De fractie van PerspectieF moest zich dan ook verdelen in vijf 
groepjes, die de fractie zouden vertegenwoordigen in deze ver-
schillende commissies. In de vers gevormde groepjes werden ver-
volgens de cases doorgesproken. Voorzichtig werden eerste stand-
punten geformuleerd, en nog geen half uur later gepresenteerd en 
verdedigd tegenover de rest van de fractie. 

Er volgde een drukke week, waarin elke ‘deelfractie’  (de groepjes 
per thema) zich gedegen voorbereidde op een scherpe confron-
tatie met de andere fracties. Er werd ijverig nagezocht wat de jon-
gerenorganisaties en hun moederpartijen van bepaalde onder-
werpen gezegd hadden, en onderbouwing gezocht voor de eigen 
politieke lijn. Het belangrijkste was uiteindelijk het overleg, veelal 
via Skype, waarin samen werd gezocht naar het politieke verhaal 
dat de fractie uiteindelijk zou moeten gaan verdedigen en na-
streven.

Debatten, 
onderhandelingen 
en akkoorden 
in het jongeren-
parlement

‘’Geachte voorzitter, namens de fractie 
van PerspectieF wil ik graag verdedigen 
waarom wij zo blij zijn met dit akkoord.’’ 
Op 17 en 18 mei was het PJO-debat: een 
simulatie van de Tweede Kamer, geor-
ganiseerd door (bijna alle) politieke jon-
gerenorganisaties. 
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Onderhandelen, onderhandelen en nog eens
onderhandelen
Het PJO-debat begon op vrijdagochtend. In de fractie presen-
teerde elke groep haar standpunten en werden door de overige 
fractieleden kritische  vragen gesteld en waardevolle tips meege-
geven. Vervolgens begonnen de commissievergaderingen. Al snel 
bleek dat PerspectieF op alle thema’s voorspelbare en soms ook 
wat meer onverwachte medestanders had. Toen de commissiever-
gadering afgelopen was, begonnen het gesprek ‘in de wandelgan-
gen’. PerspectieF bleek in alle onderhandelingen een belangrijke 
speler te zijn, die SGPj, JOVD en soms CDJA met elkaar kon verbin-
den.

’s Middags in de commissievergaderingen was er een laatste kans 
voor partijen die eerder afstand hadden gehouden (speelden ze 
‘hard to get’, of zaten ze te slapen?) om alsnog aan te haken en in-
vloed te hebben op de compromissen die werden gesloten. Tijdens 
het diner, in een restaurant in het centrum van Den Haag, werd het 
nuttige met aangename verenigd. Leuke gesprekken tussen con-
collega’s van verschillende partijen ontstonden, maar ook ging aan 
diverse tafels ging het onderhandelen. Tot diep in de nacht, tijdens 
het borrelen, bleef het oppassen dat een andere partij geen strate-
gische actie uithaalde om meer uit de onderhandelingen te slepen, 
of je een hak te zetten in een coalitie. Ook enkele kopstukken van 
PerspectieF (Dico Baars en Jarin van der Zande waren eerder op de 
dag gekozen tot bestuur van de fractie) haalden hun grootste poli-
tieke vernuft naar boven om de volgende dag trots de beoogde 
akkoorden te kunnen verdedigen.

Hoe leuk dat spel ook bleek te zijn; tijdens de borrel ging het over 
meer dan politiek. Zo leverde de nieuwsgierigheid van een JOVD-
dame naar de overtuigingen en levenshouding van enkele man-
nenbroeders van onze fractie en de SGPj een interessant gesprek 
op. 

Het slotdebat in de plenaire zaal
Zaterdagochtend meldde iedereen zich fris en fruitig weer in de 
fractie, om de collega’s te informeren over de per thema gesloten 
akkoorden. Ook werd hier uitgewisseld welke moties en amende-
menten er verwacht werden, en hoe PerspectieF zich zou gedra-
gen in de stemmingen hierover. In enkele commissies bleken zelfs 
mogelijkheden om het akkoord nog wat dichter bij het ‘verkiezing-
sprogramma’  van PerspectieF te brengen, door een amendement 
in te dienen om het akkoord aan te passen.  Opvallend genoeg zat 
PerspectieF in elk van de vijf commissies in de coalitie, steeds met 
de hierboven genoemde partijen.

’s Middags stonden dan eindelijk de plenaire slotdebatten gepland. 
Het moment waar iedereen naar uitkeek: plaatsnemen in een van 
die blauwe stoeltjes in de Tweede Kamer. Glansrijk werden de ak-
koorden verdedigd, en moedig werden partijen die minder verant-
woordelijkheid hadden genomen kritisch bevraagd aan de inter-
ruptiemicrofoon. De sfeer was kritisch maar vrolijk, en ook leden 
van PerspectieF kregen vanaf het spreekgestoelte of van achter de 
interruptiemicrofoon meerdere keren de lachers op hun hand.  

Uiteindelijk kon de zeer jonge fractie tevreden zijn over de afgelo-
pen twee dagen. PerspectieF behoorde tot de grootste fracties 
(de drie christelijke partijen hadden zelfs een meerderheid van de 
zetels), speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van alle 
akkoorden, en liet zich van zijn beste kant zien in de commissiever-
gaderingen en het plenaire debat. De fractie heeft zich twee dagen 
lang serieus met echte problemen bezig gehouden, en tegelijker-
tijd is er enorm veel lol gemaakt en toenadering geweest tussen de 
deelnemers (zowel binnen of buiten PerspectieF). Het PJO-debat 
was dus een mooi en succesvol initiatief, dat hopelijk een vervolg 
krijgt!

Job Wieles
Eindredacteur
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Ik ben geboren en deels getogen in Utrecht. 
Het doet me goed te mogen wonen in mijn ge-
boortestad. Enkele eigenschappen die ik bezit 
zijn: enthousiast, betrokken en ondernemend. 
Deze eigenschappen vertalen zich in het feit dat 
ik graag mag borrelen, op die manier verbreed ik 
mijn visie op de maatschappij. 

Waarom wil je penningmeester worden?
Het spreekt mij aan om een praktische taak in 
het bestuur te mogen vervullen. Hierbij hoef 
ik namelijk geen conceptuele problemen op te 
lossen maar kan ik direct aan de slag met een 
‘hands-on’ mentaliteit. Daarnaast vind ik het 
geweldig om vanuit deze positie onderdeel te 
mogen zijn van het bestuur, en dat ik de overige 
leden mag ondersteunen in lastige situaties.

Waarom ben je lid van PerspectieF?
Er word nog wel eens geklaagd over de politiek, 
de media is hier vol van. Persoonlijk ben ik van 
mening dat je pas ergens over mee mag praten 
als je er zelf ook betrokken bij bent. Daarom ben 
ik lid van PerspectieF, om inzicht te krijgen in de 
processen van de politiek. Ik hoop tijdens mijn 
lidmaatschap waardevolle ervaring op te doen 
van waaruit ik in de toekomst misschien wel in-
vloed mag uitoefenen op de Nederlandse poli-
tiek!

Nieuwe bestuursleden

Seth Snel   
penningmeester

22 jaar   
Student Informatica

Voorstellen
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Naast mijn studie werk ik als fractievertegen-
woordiger voor de ChristenUnie in de gemeen-
teraad van Apeldoorn. Ook mag ik als voorzitter 
de kar trekken binnen de jongerenorganisatie 
Saltshaker. Persoonlijke voorkeuren zijn de band 
U2, mooie horloges en foeksandijvie met extra 
spekjes.

Waarom wil je bestuurslid lokaal worden?
Lokale politiek wordt steeds belangrijker de ko-
mende jaren! Veel verantwoordelijkheden uit 
Den Haag komen nu al naar de gemeenten toe. 
Toch blijft lokale politiek altijd wat op de achter-
grond, en dat is jammer. In maart heeft de Chris-
tenUnie in veel gemeenten zetels gewonnen, 
en veel PerspectieF’ers zijn actief geworden in 
gemeenteraden, besturen en campagneteams. 
De komende periode wil ik deze lokale jongeren 
verbinden en nieuwe jongeren de kans geven 
om lokale politiek te leren kennen. Opleiding en 
ontmoeting zijn wat mij betreft de twee kern-
woorden voor mijn bestuurstijd.

Waarom ben je lid van PerspectieF?
Iets meer dan twee jaar geleden begon ik in de 
werkgroep Veiligheid en Justitie omdat ik mij 
druk maakte over onderwerpen als vreemdeling-
endetentie en privacy. Voor mij was Perspec-
tieF natuurlijk ook de ideale plek om samen met 
nieuwe vrienden mijn politieke vaardigheden te 
ontwikkelen. Dat is volgens mij ook precies wat 
PerspectieF te bieden heeft de komende jaren: 
bagage voor de toekomst, en een hele toffe tijd 
met elkaar.
 

Nieuwe bestuursleden

Jarin van der Zande   
bestuurslid lokaal

21 jaar   
Student Crime Science

Komend jaar zijn er twee ‘nieuwe’ gezichten in het bestuur van PerspectieF: 
Seth Snel en Jarin van der Zande. Beiden zijn al op verschillende manieren 
actief geweest, maar gaan dit nu nog serieuzer aanpakken. 
Een voorstelrondje: 
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Verslag leiderschapstraining

Vrijdagavond 23 mei: ongeveer twintig jonge christenen schuiven aan voor 
het diner in Kasteel De Vanenburg op de Veluwe. Dat heeft in de afgelo-
pen eeuwen veel verschillende groepen langs zien trekken: middeleeuwse 
boeren, een Antirevolutionair Kamerlid voor het district Tiel en gevangen-
genomen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Ook in dat weekend 
in mei zat er een bijzondere groep op het landgoed, dat tegenwoordig 
dienstdoet als hotel en evenementenlocatie. De leiderschapstraining van 
PerspectieF hield er namelijk zijn slotweekend. In deze Perspex blikken 
we terug op het weekend en op de leiderschapstraining, samen met deel-
neemster Jetske Gerkema.

Onbewoond eiland
De leiderschapstraining trapte in december 2013 af met de zogenaamde start-
dag, die vooral was gericht op kennismaking en teambuilding bij de deelne-
mers. Inspirerend waren de TED-talks over leiderschap. Op de startdag bleef het 
niet bij theorie: er werd ook gelijk toepassing gezocht. De deelnemers speelden 
een spel waarbij ze moesten onderhandelen over welke voorwerpen er mee 
mochten naar een onbewoond eiland. De startdag was kortom een leuke ma-
nier om kennis te maken met het nadenken over en spelen met leiderschap.

Na de startdag volgde een zestal trainingen van verschillende mensen uit 
het bedrijfsleven en de politiek. Uiteraard moesten de cursisten zich hier op 
voorbereiden: ze kregen literatuur over leiderschap, en iedere avond moesten 
twee van de ongeveer vijftien deelnemers hier kritisch op reflecteren. 

Jonge leiders 
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Aandacht voor het moment
Op een van de avonden sprak Ine Voorham van het Leger des Heils. 
Haar stelling was dat visie en gedrevenheid twee noodzakelijke 
handvatten zijn voor goed leiderschap. Ook raadde ze alle leiders 
(in spe) aan om iemand in hun omgeving te zoeken die hen re-
gelmatig een kritische spiegel voor kon houden. Jetske Gerkema 
vond het een interessante avond: ‘’Ik vond het een goed advies om 
een kritische sparringpartner te hebben, die niet per se een goede
vriend van je is. Dat lijkt me een goede tip voor ‘later’, als ik in een ver-
antwoordelijke positie kom. Maar ik herken wel dat het fijn is om af en 
toe eens feedback van anderen dan je vrienden te vragen over je ge-
drag. Dan krijg je ook leuke reacties terug, en hoor je misschien dingen 
die je niet direct had verwacht.’’

De belangrijkste les die Jetske heeft meegenomen uit de leider-
schapstraining is om echt aandacht te hebben voor het moment. 
Dat betekent dat je tijdens een gesprek met iemand niet toegeeft 
aan de neiging om bezig te zijn met wat je daarna nog moet doen, 
maar in plaats daarvan je probeert open te stellen voor je gespreks-
partner. Jetske: ‘’Dat is niet heel concreet te maken, maar ik merk dat 
het proberen alleen al gesprekken soepeler laat verlopen. Na een van 
de avonden zat ik in de trein, en besloot ik eens een keer niet op mijn 
telefoon te kijken maar te proberen in gesprek te komen met mede-
reizigers. Diezelfde treinreis nog had ik al met vier mensen gepraat, 
zowel met studenten als met senioren!’’  

Persoonlijke coaching
Iedere deelnemer kreeg ook een persoonlijke coach toegewezen. 
Met hem of haar voerde je  enkele gesprekken over leiderschap en 
leiderschapskwaliteiten. Jetske: ‘’Mijn coach was Els van Dijk van de 
Evangelische Hogeschool. Leiderschap gaat over jezelf. De gesprek-
ken met Els waren dus ook heel persoonlijk. Ze gingen over waar ik in 
mijn dagelijks leven tegenaan loop en hoe ik daarmee om zou kunnen 
gaan.’’ 

De coachingtrajecten en de trainingsavonden kwamen prachtig 
samen tijdens het slotweekend van de cursus. Op vrijdagavond 
kregen de deelnemers de opdracht om in een speech hun visie 
voor de toekomst van Nederland te beschrijven, en moesten zij 
deze toespraak vervolgens voordragen voor de groep. Op zaterdag 
kwamen alle coaches naar De Vanenburg, en gingen de deelne-
mers in groepjes met hen in gesprek. De cursus eindigde door in 
tweetallen te bespreken wat je van de cursus had geleerd. 

Het laatste woord is aan Jetske: ‘’Het slotweekend was echt super-
leuk. Bij de gesprekken met de coaches was de eerste vraag vaak al 
genoeg om spontaan door te praten. En in de tweetallen kwamen 
mooie ervaringen naar boven. Ook bleek duidelijk hoeveel mensen 
verschillen:  iedereen nam weer iets anders mee van de cursus, terwijl 
we toch grotendeels dezelfde dingen hebben meegemaakt. Ik vond 
het echt gaaf om mee te doen aan de leiderschapstraining, en wil het 
iedereen aanraden.’’

Job Wieles
Eindredacteur
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Fotoverslag

EO-jongerendag: 
gezellige drukte, een heuse fotostudio en veel 
nieuwe leden!

Scholierenevenement: 
debatteren op de Driestar

Actie leenstelsel: 
Samen met andere PJO’s protesteren 
tegen de plannen van de overheid 
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JULI / AUGUSTUS

JULI  
Bangladesh-reis
In het kader van de schone kleren campagne zullen enkele PerspectieF’ers 
afreizen naar Bangladesh om daar in gesprek te gaan met medewerkers van 
de kledingfabrieken.

SEPTEMBER

VRIJDAG  5 SEPTEMBER  
Politiek Café met Gert-Jan Segers en Peter van Dalen

ZATERDAG  13 SEPTEMBER  
Kick-Off (jaarlijkse start nieuwe seizoen)
Om het nieuwe jaar af te trappen organiseert PerspectieF een Kick-Off. Op 
deze dag zijn sprekers aanwezig rondom de politieke speerpunten en daar-
naast presenteert het bestuur haar plannen voor het nieuwe seizoen. Binnen-
kort kun je jezelf opgeven via de website.

Houd de website in de gaten voor meer informatie en eventuele wijzigingen.

Wil jij jezelf komend jaar actief 
inzetten voor PerspectieF? 

Voor ieder lid is er een plek om dit te doen! Ga naar http://
www.perspectief.nu/nl/actiefworden en geef aan waar 
jouw interesses liggen. Een politiek punt maken we graag 
samen en daarvoor kunnen we ieders hulp goed gebruiken.

Activiteiten 

+ Wordt  actief! -
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Het 
NIEUWE BESTUUR
van PerspectieF
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PerspeX

“Merken zetten druk op de fabriekseigenaren, 
daarom werden arbeiders gedwongen om 

te werken, hoewel het gebouw 
niet veilig was.”

Reisverslag Israël
“Er is altijd vrees 
voor terreur en 
oorlog”

Bekijk de vacatures
en word actief bij 
PerspectieF

Politieke speer-
punten 2014/2015 
bekendgemaakt
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ing ontwikkeling en professionalisering. Op de Kick-Off merkten 
we het al: samen werken en ervaren met andere PerspectieF’ers 
is geweldig. Daar wil ik mij als bestuurder de komende tijd voor 
inzetten: het faciliteren van dat samenzijn. Als PerspectieF’ers sa-
men zijn ontstaan de ideeën, ontstaat de discussie, de reuring en 
kan PerspectieF het best haar relevantie tonen ten opzichte van 
de ChristenUnie, van de samenleving en van elkaar. Samen debat-
teren tijdens borrels en politieke cafés, de nodige kritiek leveren 
op de ChristenUnie en politieke ontwikkelingen in de samenleving 
nauwlettend in de gaten houden. Laten we er voor gaan!

Schrijf de activiteiten, borrels en acties in je agenda. Nodig 
vrienden en kennissen uit en geef hen een kijkje in de keuken van 
PerspectieF. Veel leesplezier!

Erik-Jan Hakvoort
Voorzitter PerspectieF  

Het seizoen is weer gestart! Plannen zijn gemaakt, projectgroepen 
zijn ingericht, de jaarkalender is gevuld en voor je ligt de eerste 
PerspeX van seizoen 2014-2015. We kunnen uitzien naar een jaar 
vol acties, activiteiten, trainingen en excursies. Als politieke focus 
koos de ALV drie speerpunten: MBO, Jong Sociaal Ondernemen 
en Mensenhandel. Onder leiding van een nieuw bestuurslid poli-
tiek zullen PerspectieF’ers een relevante bijdrage gaan leveren aan 
deze drie thema’s om daarmee hun impact op de politiek gener-
eren. Om meer en meer jongeren te laten ontdekken wat politiek is, 
wie er mee bezig zijn en waarom het zo belangrijk is om er ook als 
christelijke jongeren een rol in te spelen, trekken we komend sei-
zoen het land in en zetten we in op lokale initiatieven. We zetten de 
jongerenambassadeurs en de afdelingen in de spotlight en gaan 
voor lokale betrokkenheid. PerspectieF hoort vertegenwoordigd te 
zijn in heel ons land!

Ik heb ongelooflijk veel zin in komend seizoen. Ik heb zin in 
PerspectieF-hoogstandjes als de leiderschapstraining, het gezel-
lige ledenweekend en de politieke acties. Nieuwe initiatieven als 
de politieke training liggen in het verschiet: grote stappen richt-
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PerspectieF 
IN DE MEDIA

Erik-Jan Hakvoort 
‘Volop kinderarbeid in Bengalese fabriek-
en die onze kleding maken’

Gerrianne Pennings

‘Er zitten kinderen van 
12 en 13 jaar achter 
een naaimachine’

RISE society

‘RISE and PerspectieF 
find Jack & Jones in Rana 
Plaza rubbles’

‘Timmermans, ga op de bres staan 
voor vervolgde christenen!’

Henriëtte Rikkoert
‘Er is genocide, bewuste volkeren-
moord, aan de gang in Irak. Dat kun-
nen en mogen we gewoon niet ac-
cepteren’

AaltensNieuws

Koffietijd

EO
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Reisverslag

The brand is God
In april 2013 stortte in Dhaka (Bangladesh) een acht verdiepingen tel-
lende kledingfabriek in elkaar. 1127 mensen kwamen die dag om het 
leven. Naar aanleiding van deze gebeurtenis besloot de werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking zich, onder andere in samenwerking met 
de Schone Kleren Campagne, op deze barre arbeidsomstandigheden in 
kledingfabrieken te richten. Dit jaar werd er onder de projectgroep Ee-
rlijke Kleding nog specifieker ingezet op het bewust maken van de con-
sument en het aanspreken van merken op hun verantwoordelijkheid. 
De afgelopen twee jaar hebben veel PerspectieF’ers bijgedragen aan 
deze acties, zoals het inzamelen van handtekeningen en het afleggen 
van een bezoek bij Coolcat. Voor ons op kleine schaal succesvolle acties, 
maar de uitwerking op de arbeidsomstandigheden in Bangladesh zelf, 
daar wisten we minder van. Daarom is het idee ontstaan om af te reizen 
naar Bangladesh om daar zelf getuige te zijn van de omstandigheden, 
fabrieksmedewerkers te spreken en mensen te ontmoeten die zich in 
Bangladesh – ondanks bedreigingen – inzetten voor verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. De reis in een paar speerpunten.                        
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RISE
In november 2012, vlak nadat de kledingfabriek Tazreen was 
afgebrand, is de Bengaalse organisatie RISE Society opgezet. 
RISE Society staat voor Research Initiative for Social Equity 
Society, en de oprichters zijn de freelancers Sahaly en Kashef. 
De motivatie voor het oprichten van de organisatie was het 
creëren van bewustwording en activisme. RISE doet onderzoek 
en schrijft daar reporten en blogs over, focust op lokale scho-
len en steunt vakbonden die gericht zijn op de kledingindus-
trie. RISE begeleidt ons in onze zoektocht naar de kennis, ver-
halen en beelden van en achter het maken van onze kleding. 

Fabrieken
Zaken doen met een fabriekseigenaar is soms heel makkelijk, 
merken we als we bij de fabriek Khan Fashion & Garments naar 
binnen kunnen. We doen alsof we toekomstige opkopers zijn. 
Als we vragen aan de fabriekseigenaar of het mogelijk is dat 
de productiesnelheid omhoog gaat , is hij heel flexibel. De 
arbeiders kunnen ook dertien à veertien uur per dag werken, 
het constante antwoord is: ‘geen probleem’. Een kijkje bij de 
naaimachines laat zien dat we te maken hebben met kinderar-
beid. Een meisje van een jaar of twaalf zoomt broekzakken in 
elkaar voor 40 Taka, ongeveer 40 eurocent. Een paar mannen 
staan haastig te strijken, zonder enige bescherming. Naast een 
tafel waar een paar vrouwen draadjes afknippen, zitten drie 
meisjes op de grond. Ze maken labels van H&M aan de broeken. 
Ook voor Mexx wordt hier geproduceerd. Volgens Sultana, een 
vrouw die zelf tien jaar in de kledingindustrie heeft gewerkt en 
nu bij een vakbond actief is, is dit één van de ergste fabrieken. 
Er zijn twee brandblussers, maar er is geen beschermende 
kleding. Nu lachen een aantal meisjes verlegen naar ons, maar 
hier wordt geslagen, geschreeuwd en geïntimideerd. 

Naast de ontmoeting met fabriekseigenaren die niet kunnen 
of willen opkomen voor hun medewerkers, is er ook de ont-
moeting met medewerkers die opgestaan zijn en vakbonden 
hebben opgericht om verbetering te eisen voor henzelf en 
hun collega’s. We ontmoeten een federatie genaamd RMG-
club, met daarin verschillende vakbonden verenigd. In totaal 
representeren zij honderdduizend fabrieksarbeiders. We kri-
jgen een flyer in handen gedrukt met daarop de eisen van 
de RMG-club, zoals arbeidswetten, een veilige werkplaats en 
zes maanden zwangerschapsverlof. Een belangrijke vraag die 
wij meegenomen hebben uit Nederland is of er naar aanlei-
ding van de ramp en de internationale commotie ook daad-
werkelijk iets is veranderd. Het antwoord is minder positief 
dan wij hadden gehoopt. Vlak na de ramp bij Rana Plaza zijn 
er een aantal veranderingen doorgevoerd. Er zijn echter ook 
veel merken weggebleven uit Bangladesh, waardoor veel fab-
rieken moesten sluiten en arbeiders werkloos raakten. Ook de 
vluchtige controles leiden er vaak toe dat fabrieken moeten 
sluiten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de fabriek zelf, 
maar ook voor de fabrieken onder subcontracten. De leden 
van de RMG-club drukken ons dan ook op het hart dat het niet 
de bedoeling is dat investeerders en merken vertrekken. Want 
geen investeerders betekent geen werk, en geen werk betek-
ent voor duizenden mensen geen eten. De Bengaalse overheid 
moet ook meer verantwoordelijkheid nemen, maar dit is las-
tig omdat veel parlementsleden tevens fabriekseigenaar zijn. 
Naar aanleiding van wat wij gezien hebben in de bezochte 
fabriek, brengen we het onderwerp kinderarbeid ter sprake. De 
verontwaardiging over deze omstandigheid is even groot als 
wanneer je dit in Nederland ter sprake brengt, maar nu komt 
ook het realisme om de hoek kijken. Natuurlijk is kinderarbeid 
slecht en ondanks de regels die de overheid heeft ingesteld, 
worden deze niet nageleefd. Dit heeft ook te maken met het 
loon van de moeders, die vaak in dezelfde fabriek werken. Als 
de moeder leefbaar loon zou verdienen, zou ze haar kinderen 
niet mee hoeven nemen naar de werkvloer maar naar school 
kunnen sturen. 
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Coendert Slendebroek & 
Jantine Brandemann

Reisverslag

Macht van de merken
De schakel met de meeste macht in de kledingindus-
trie én met de meeste verantwoordelijkheid, is het 
merk. Dit was heel duidelijk te zien bij de ramp met 
Rana Plaza: “Merken zetten druk op de fabrieksei-
genaren, daarom werden arbeiders gedwongen om 
te werken, hoewel het gebouw niet veilig was”, zegt 
Roy Ramesh, algemeen secretaris van de vakbond In-
dustriAll Bangladesh. De orders die de merken aan de 
fabriekseigenaren geven, moeten binnen de deadline 
af zijn anders wordt de bestelling afgezegd. Dit zorgt 
vaak voor een hoge werkdruk en arbeiders moeten 
vaak overwerken.

Wat kun jij doen?
Geen kleding meer kopen is geen oplossing, omdat de 
fabrieksarbeiders dan geen werk meer hebben. Vraag 
bij je favoriete merk hoe zij omgaan met hun arbeiders. 
Door jouw vraag worden anderen aan het denken 
gezet. De klant is koning, dus als veel consumenten 
de merken laten weten dat ze veranderingen willen, 
moeten de merken dit ook waarmaken.

Wat je ook kan doen, is kleding kopen die niet moeilijk 
in elkaar zit. Wij zijn in Nederland gewend om per uur 
betaald te worden, maar in de kledingfabrieken krijgen 
de arbeiders betaald per kledingstuk dat ze af hebben. 
Dit betekent dat ze heel veel kledingstukken per uur 
moeten naaien en amper de tijd kunnen nemen om 
naar het toilet te gaan. Overigens, heel vaak wordt de 
kleding door veel verschillende mensen in elkaar ge-
naaid. De een naait de mouwen, de ander de kragen 
en weer een ander zet de knopen. Dit betekent dat de 
arbeiders afhankelijk zijn van de snelheid van de ander. 
Als een vrouw langzamer gaat, zal de volgende vrouw 
ook langzamer moeten gaan, wat dus ook invloed 
heeft op haar loon. 

Tot slot: 
 Google gewoon eens op fair trade kleding, je zult zien
hoeveel fair trade kleding er te koop is!
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Henriette Rikkoert & 
Maarten van Ooijen

Samen met andere verte-
genwoordigers van poli-
tieke jongerenorganisaties 
maakten wij een reis door 
Israël en de Palestijnse ge-
bieden. Door in gesprek te 
gaan met zowel Israëliërs 
als Palestijnen probeerden 
wij meer over het conflict 
te weten te komen en een 
beter inzicht te krijgen in 
het conflict.

Reisverslag

Tussen Israël en de Palestijnen is er tot nu 
toe nooit echt vrede geweest. Er is altijd 
vrees voor terreur en oorlog en dat brengt 
veel angst, terneergeslagenheid en wraak-
gevoelens met zich mee. Zelf maakten wij 
ook de dreigingen van het conflict mee. 
Het begon al met veiligheidscontroles en 
ondervragingen op Schiphol. In Israël en 
de Palestijnse gebieden passeerden we 
verschillende checkpoints. Een aantal keer 
ging het luchtalarm af en moesten we op 
zoek naar een schuilkelder.

Jeruzalem
Een mooie en zeer indrukwekkende stad. 
De gids leidde ons door Jeruzalem heen 
vertelde ons over de historie van de stad 
en waar de verhalen uit de bijbel zich heb-
ben afgespeeld. De vele orthodoxe joden 
met traditionele kleding geven de stad 
een bijzondere sfeer. Ook nam de gids ons 
mee naar net buiten Jeruzalem met uitz-
icht op Bethlehem. Wat direct opviel was 
de enorme muur die rondom de stad staat. 
Een muur die er voor zorgt dat de inwoners 
alleen via speciale poorten de stad in of uit 
kunnen. Volgens Israël zorgt de muur voor 
meer veiligheid.

Vluchtelingenkamp Jalazone
Bij een vluchtelingenkamp verwachtten wij 
een kamp met tenten. Dat bleek niet het 
geval te zijn. Het vluchtelingenkamp be-
stond uit allemaal kleine huizen die samen 
een dorp vormden. Het kamp bestaat al 
sinds 1948 en de inwoners komen uit gebie-
den in westelijke Jordaanoever. Ondanks 
dat de vluchtelingen hier al lang wonen 
beschouwen zij dit vluchtelingenkamp als 
tijdelijk en hebben zij voor ogen om ooit 
terug te keren naar hun woonplaats. De 
situatie in het kamp is erg uitzichtloos. Er is 
een slechte infrastructuur, tekort aan water 
en er is ongeveer 45-50% werkloosheid.

Hebron
Hebron is een Palestijnse stad met on-
geveer 150.000 inwoners. Het opmerkeli-
jke is dat er in het centrum van deze stad 
een Israëlische nederzetting is gesticht. 
Ongeveer 600 joden zijn hier gaan wonen, 
aangezien Abraham daar begraven zou zijn. 
Deze nederzetting wordt beveiligd door 
ongeveer 2000 Israëlische militairen. Bij 
het bezoeken van deze nederzetting kre-
gen wij een plattegrond uitgereikt waarop 
staat vermeldt in welke straten Palestijnen 
niet mogen komen en bij bepaalde wegen 
stond aangegeven dat er soms Israëliërs en 
soms Palestijnen mogen komen.
De Palestijnse winkels in de nederzetting 
moesten worden gesloten en de ramen zijn 
beschermd door metalen frames tegen ste-
nen. Er wonen nog wel Palestijnen boven 
de winkels, maar hun vrijheid is beperkt.

Over twee jaar wordt er weer een vergelijk-
bare reis georganiseerd en we hopen dat er 
dan weer verdere stappen zijn gezet richt-
ing daadwerkelijke vrede!

Wil je meer weten over de situatie in 
Israël en de Palestijnse gebieden en wil je 
meer weten over het conflict? Houd dan de 
(social)media en de agenda in de gaten!

Politieke 
rondreis 
Israël
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Verslag

Speerpunten
PerspectieF heeft het komende jaar drie speerpunten: mensenhan-
del, het mbo en jong sociaal ondernemen. Het bestuur had voor 
ieder speerpunt een spreker uit de praktijk uitgenodigd.

Voor het eerste speerpunt, mensenhandel, kreeg Frits Rouvoet 
het woord (inderdaad, de broer van). Frits Rouvoet doet al jaren 
werk om dames uit de prostitutie te halen. Hij is ervan overtuigd 
dat prostitutie eigenlijk altijd onvrijwillig is. Ook als dames zeggen 
dat ze het met plezier doen, zit daar altijd een diepere aanleiding 
achter. De tip van deze spreker was om je niet in te zetten voor de 
grote aantallen, maar je te laten raken door dat ene persoonlijke 
verhaal. Als je van een dame hoort hoe haar achtergrond en ge-
schiedenis is, zal dat je waarschijnlijk meer overtuigen dat er iets 
moet veranderen in de situatie van deze mensen, dan als je in al-
gemene termen hoort spreken over de grote groepen mensen die 
in die situatie zitten.

Pieter Sterrenburg, docent aan de Leidse Instrumen-
tenmakersschool (LIS), hield daarna een pleidooi voor 
het mbo en het belang van vakmanschap in de samen-
leving. Mbo’ers zijn, in tal van sectoren, hard nodig om 
de boel draaiende te houden. Met alleen algemene ken-
nis komen we er niet, want ‘’een wo’er weet niet hoe hij 
brood moet maken’’. Het opleiden van mbo’ers gaat nu 
nog niet goed. Shell en ASML leiden zelf mensen op, om-
dat er niet genoeg goede mbo-krachten uit het onder-
wijs komen. Tegelijkertijd realiseren wo’ers zich vaak na 
twintig jaar pas dat ze vooral bijdragen aan een papie-
ren werkelijkheid en nooit iets zullen maken dat echt 
werkelijkheid wordt en tastbaar is. Om deze ontwikkel-
ing beter te sturen is er volgens Pieter Sterrenburg een 
aantal dingen nodig: goede docenten op het mbo, al op 
de basisschool technisch talent ontdekken (in de cito-
toets zit nu niks handvaardigs), minder algemeen vor-
mend onderwijs (avo) en meer kleinschalig vakonder-
wijs (met een op een contact tussen docent en leerling 
over zijn loopbaanontwikkeling), en het ‘afnemend veld’ 
(bedrijven) moet aangeven waar behoefte aan is: het 
tekort dat dreigt aan technische leraren is ook een ver-
antwoordelijkheid van de technieksector.
Het derde speerpunt, jong sociaal ondernemen, werd 
ingeleid door Petra Kroon. Zij is journalist en onderne-
mer en vertelt graag verhalen over sociale innovatie. 
Sociaal ondernemen is een vorm van ondernemen die 
niet in de eerste plaats gericht is op winst maken, maar 
op maatschappelijke problemen te lijf gaan. Een sociale 
onderneming moet, afhankelijk van de definitie die 
je kiest, gedeeltelijk of helemaal zijn eigen broek kun-
nen ophouden. Petra Kroon gaf een hoop mooie voor-

Op zaterdag 13 september begon Perspec-
tieF het nieuwe politieke seizoen met de 
Kick-Off. In de sfeervolle Winkel van Sinkel 
in Utrecht kwam PerspectieF’ers bij elkaar 
om te praten over de speerpunten van het 
komende jaar. Ook vertelde het nieuwe 
bestuur over haar plannen met Perspec-
tieF.

Job Wieles 
Eindredacteur

Kick-Off 
zaterdag 

13 september 2014
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beelden van sociale innovatie door sociaal 
ondernemers. Dat deed ze om aandacht te 
vragen voor het probleem dat innovatie altijd 
voor loopt op de regels, maar zich daar tege-
lijkertijd wel aan moet houden. De overheid 
moet hier meer op inspelen. Zo noemt ze het 
voorbeeld van de website thuisafgehaald.nl, 
waar je eten kunt delen met andere mensen 
tegen een kleine vergoeding. Petra Kroon legt 
uit dat mensen die koken voor die site volgens 
de huidige regels uitgebreide belastingaan-
giftes moeten doen, maar dat dat de aantrek-
kelijkheid en laagdrempeligheid van het con-
cept aantast. De oproep aan PerspectieF is om 
te gaan praten met sociale vernieuwers, om 
vervolgens met hun wensen naar de politiek in 
je eigen gemeente, provincie of in Den Haag te 
gaan. 

Politieke training
Na de presentaties over de speerpunten nam 
het bestuur de tijd om haar eigen plannen 
met PerspectieF voor het komende jaar uit te 
leggen. De meest opvallende daarvan is een 
politieke training, die er globaal hetzelfde 
uit zal zien als de leiderschapstraining, maar 
dan draait om politieke vaardigheden zoals 
speechen, debatteren, politieke teksten schrij-
ven. Naast de inhoudelijke bijeenkomsten zul-
len de deelnemers begeleid worden door een 
ervaren coach.

Wil je meer weten over de politieke train-
ing? Kijk dan op de website van Perspec-
tieF. Daar vind je ook meer informatie 
over de speerpunten en het politiek pro-
gramma.

Ach, de Nederlandse politiek is zo gek nog niet. Bovenstaand verhaaltje 
klinkt misschien wat simpel en een beetje belachelijk, maar probeer de Eu-
ropese Unie maar eens op zo’n manier te beschrijven. Daar kom je niet uit, 
en als je er al uitkomt krijg je het niet uitgeschreven van de slappe lach. En 
toch staan er nog mensen te springen om in de Europese ‘regering’ te gaan 
zitten. Waar het Europees Parlement vaak wordt gezien als een effectief 
zijspoor voor lastige politici, is de Europese Commissie afgelopen maand 
volgestroomd met allerlei Grote Namen uit obscure Europese democra-
tieën.

Nee, neem dan België. In het land waar ze regelmatig enkele jaren doen 
over het vormen van een regering, naderen ze nu na vier maanden al een 
akkoord. Klein probleempje: ze kunnen niemand vinden die premier wil 
worden. Wat dat betreft is een stukje trots op Nederland, dat begin vol-
gend jaar nieuwe Provinciale Staten kiest, toch niet misplaatst. De provin-
cie is de minst aansprekende bestuurslaag, maar het CDA heeft twee van 
haar bekendste Kamerleden op het wedstrijdformulier gezet om de Slag 
om hun eigen provincie te winnen. Twee maanden na de provincieverkiez-
ingen wordt de Eerste Kamer gekozen. Vanaf dat moment kan de politieke 
situatie ook in Den Haag opeens weer helemaal anders zijn. Wij volgen het 
op de voet, doe je mee? Handen uit de mouwen! Leve de democratie!

Democratieën zijn een merkwaardig fenomeen. Het idee is 
best goed: met z’n allen houden we een eerlijke stemming 
wie de boel voor ons regelt. Diegene moet vooraf maar even 
vertellen wat voor dingen hij dan gaat regelen, en hoe hij dat 
van plan is. In de praktijk moeten de mensen die wij kiezen, 
bijvoorbeeld de 150 in de Tweede Kamer, eerst vooral veel 
met elkaar praten, zodat ze het op hoofdlijnen eens worden 
met een groep die groter is dan de helft. En omdat ze zoveel 
bezig zijn met denken en praten, stellen de mensen die wij 
gekozen hebben weer andere mensen aan om hun werk voor 
te bereiden en uit te voeren. Die mensen noemen we dan de 
regering, en we doen met z’n allen alsof die heel machtig is. 
(Ik stel me een vader voor die een kinderverhaal voorleest 
over een verre planeet. In het verhaal wordt beschreven hoe 
gek die planeet zijn bestuur heeft georganiseerd. Pas na een 
tijdje dringt tot de vader door dat het over een willekeurige 
westerse democratie op de aarde gaat. Zoiets.)

Job Wieles
Eindredacteur

column

Het wonder van 
de democratie

Job Wieles 
Eindredacteur
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Achtergrond

Ze zijn schaars. Niet alleen in de Tweede 
Kamer, ook binnen politieke jongeren-
organisaties is het hard zoeken naar 
mensen met een mbo-achtergrond. 
Dit jaar heeft PerspectieF het mbo 
weer als speerpunt binnen het politiek 
programma. Mbo’ers zijn belangrijk 
en ze moeten extra waardering krij-
gen, vertelt het bestuur aan de leden. 
Maar waarom worden zij niet lid? Ligt 
dat aan hen of aan ons? Of misschien 
aan de maatschappij als geheel? Is het 
een probleem of niet? Zo ja, hoe gaan 
we dat aanpakken? Politiek actieve 
mbo’ers aan het woord over deze kwes-
tie.

Allerlei factoren spelen mee in het al dan niet 
actief politiek participeren. Politieke socialisa-
tie bijvoorbeeld. Zijn jouw ouders geïnteress-
eerd in de politiek? Wie zijn de mensen in jouw 
omgeving? Is jouw buurman toevallig raadslid? 
Gijs was al op jonge leeftijd politiek actief en 
zat in zijn tweede jaar als eerste vmbo’er in de 
medezeggenschapsraad. “Het was een mooie 
en leuke tijd waarin ik veel geleerd heb. Zo leerde 
ik onderhandelen, opkomen voor leerlingen en 
hun belangen te behartigen. Klasgenoten von-
den mijn werk maar vreemd. Ik heb hen verteld 
dat ik mij inzet voor hen, zodat zij een stem heb-
ben bij de directie.”

Veel jongeren worden lid van een politieke jongerenorganisatie 
op het moment dat ze gaan studeren. Mbo’ers beginnen daar op 
jongere leeftijd mee dan hbo’ers en academici. Volgens Michael 
ligt daar een deel van de oorzaak: “Het lijkt mbo’ers niet heel erg te 
interesseren, tenzij ze mogen stemmen. Je hebt ook geen politieke of 
internationale studies op het mbo. Als je een opleiding tot automon-
teur doet, ga je je daarnaast (uitzonderingen daargelaten) minder snel 
inzetten voor de politiek, dan wanneer je bijvoorbeeld rechten stu-
deert.” Gijs geeft ook aan dat er weinig mogelijkheden voor politiek 
actief jongeren zijn op het mbo. Daarom werd hij lid van Perspec-
tieF. “Ik vond het belangrijk dat ik tijdens de verkiezingen lid zou 
zijn van een christelijke politieke partij. Dit om mijn geloof in Jezus 
als Verlosser ook in de politiek te laten doorklinken.” Ook Michael 
zag het belang van een goed christelijk geluid in de politiek. “Daar-
naast past het ook bij mijn studie en interesses. Ik heb havo 5 gedaan, 
dus ben ook wat ouder dan de gemiddelde mbo’er.” Gijs geeft aan dat 
veel mbo-studenten denken dat hun stem er niet toe doet. “Mbo-

Mbo’ers in de politiek

Michael

19 jaar  

MHBO 
Journalistiek en 
Communicatie
MBO Utrecht
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studenten vinden stemmen niets opleveren. Wat 
doet één stem op een paar miljoen? Ook willen 
veel de moeite niet nemen om naar de stembus 
te gaan. Ze vinden het te ver fietsen of zonde van 
hun tijd.”

Politieke desinteresse. Dat is vaak het eerste 
antwoord dat gegeven wordt. Deze mensen 
willen met hun handen werken, niet met hun 
hoofd. En dat is toch echt wat er in de politiek 
gedaan wordt: nadenken over wat beter kan, 
anders moet. Het feit dat mbo’ers praktischer 
ingesteld zijn betekent natuurlijk niet dat 
zij niet geïnteresseerd zijn in de politiek, dat 
het hen niets kan schelen dat de elite in Den 
Haag beslissingen maakt over hun leven. Gijs 
benoemt nog een ander probleem. “Ik denk dat 
veel mbo-studenten vinden dat er teveel moe-
ilijke woorden en termen gebruikt worden in de 
politiek.” Moeten we de oorzaak van deze zo-
genaamde ‘desinteresse’ dan niet ook deels bij 
politici zelf leggen?

Het imago van politieke jongerenorganisat-
ies (pjo’s) is ook een reden dat mbo’ers niet lid 
worden. Pjo’s zijn een soort subcultuur gewor-
den die van oudsher gedomineerd wordt door 
universitair geschoolden. Het heeft ook wel 
wat weg van een studentenverenigingen. Een 
gemiddeld bestuur staat netjes jasje dasje op 
de foto en tijdens ALV’s komen er mores voor-
bij en spelen tradities een rol. Michael denkt 
dat hbo’ers en wo’ers daardoor sneller met een 
pjo’s in aanraking komen. Bij studentenvereni-
gingen zijn mbo’ers niet welkom. Misschien 
voelen zij zich dan ook niet welkom bij pjo’s. 

Dat pjo’s een kweekvijver zijn voor volwassen politieke carrières 
is geen geheim meer. Gijs ziet de ondervertegenwoordiging van 
mbo-geschoolden onder Kamerleden wel als een probleem. “We 
hebben mbo’ers nodig om de stem van jongeren te laten horen.“ Het 
is een probleem waar geen directe oplossing voor is. De oplos-
sing begint wel bij de bekendheid van pjo’s onder de mbo’ers. Wat 
wordt dan nu de volgende stap? Michael merkt terecht op dat Per-
spectieF mbo’ers de ruggengraat van Nederland noemen. “Dan is 
het logisch dat ook zij een stem hebben.“ Gijs vindt dat actief leden 
werven onder deze doelgroep nog geen oplossing is. “Laten we ons 
als pjo’s eerst bekend maken bij mbo’ers. We moeten vaker naar mbo-
instellingen om te laten zien wat we in huis hebben. Ik ben er trots op 
dat PerspectieF hier een speerpunt van heeft gemaakt.”

Marjolein Koster 
Hoofdredacteur

Gijs

21 jaar  

Theologie
Evangelische 
Theologische Faculteit 
te Leuven (België)
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Opinie

Stel je eens voor. Je zit met je partner in de wacht-
kamer en wacht met spanning op de uitslagen van 
de scan. Het is inmiddels twee jaar geleden dat je 
behandeld bent voor een kwaadaardige aandoen-
ing. Sinds die tijd hebben jullie het leven weer op-
gepakt. Elk half jaar moet je naar het ziekenhuis 
komen voor controle. Je zit in spanning en je hele 
leven lijkt dan te draaien om de uitslag van die ene 
scan. Zodra je binnengeroepen wordt weet je al 
hoe laat het is. En inderdaad: ‘’Ik vrees dat ik slecht 
nieuws voor u heb. De tumor is teruggekomen. 
Opnieuw bestraling of een operatie zou misschien 
iets kunnen doen, maar genezing is uitgesloten.’’ In 
je verwarring weet je nog te vragen of ze het wel 
goed hebben gezien. En nu?

Marieke en haar zoon Stijn in het ziekenhuis, 
vlak voordat hij de PEG sonde kreeg. 
Marieke: “Ik word altijd heel vrolijk van deze 
foto. Hier zie ik een dapper mannetje.”

Ieder jaar komen veel mensen in een vergelijkbare situatie. Moeilijke diagnoses 
worden gesteld, onmogelijke keuzes moeten gemaakt worden. Vrijwel ieder-
een heeft een mening over veelbesproken thema’s als abortus en euthanasie. 
Maar de vraag hoe ver te gaan met een behandeling wanneer genezing uitge-
sloten is, lijkt moeilijker te beantwoorden.

Hoewel deze vraag vaak gesteld wordt op de poli oncologie (de zorg rondom 
kwaadaardige aandoeningen), zijn er meer situaties waarin dergelijke moei-
lijke vragen aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan de Intensive Care, het 
verpleeghuis, bij de huisarts. Maar ook binnen kindergeneeskunde kan je in 
zo’n situatie terecht komen. 

Marieke, moeder van Stijn, vertelt: ‘’Toen we hoorden dat Stijn SMA had (een ern-
stige spierziekte, die helaas nog niet genezen kan worden, red.), was zijn behan-
delend arts duidelijk over het feit dat Stijn niet lang zou leven. Meteen werd ons 
verteld dat we in de loop van de tijd te maken zouden krijgen met de vraag hoe ver 
we wilden gaan met beademing en andere levensverlengende handelingen. Pas 

Kunnen we 
nog stoppen?
Ethiek in de zorg 
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toen we voor het eerst met spoed naar het ziekenhuis moes-
ten, kwam het dichtbij. We wilden niet dat Stijn aan de be-
ademing kwam, maar de artsen mochten alles doen om het 
Stijn zo aangenaam mogelijk te maken. Zo kreeg Stijn eten 
via een sonde en kozen we ervoor om slijm dat in z’n neus en 
mondje zat weg te zuigen. We wilden het korte leventje van 
Stijn zo aangenaam mogelijk maken, maar het lijden hem 
besparen. Toen hij in z’n laatste dagen een longontstek-
ing kreeg, wisten we dan hij die strijd niet ging winnen. We 
hebben toen ook niet gekozen voor opnieuw een antibioti-
cakuur, maar voor morfine en dormicum (pijnverlichtende 
en rustgevende medicatie, red.).’’

Als mens zijn we geneigd te kiezen voor het leven, 
hoe langer hoe beter. Als een behandeling tegen een 
kwaadaardige ziekte daar mogelijk aan bijdraagt, dan 
stemmen we daar graag mee in. Maar, hoe zit het met de 
negatieve gevolgen van een behandeling? Nemen we dit 
mee in onze afwegingen? Wat als je door de behandel-
ing functies verliest, je energiepeil lager wordt, je een tijd 
lang moet herstellen en het maar de vraag is hoe je er 
uiteindelijk uit komt? Oftewel, wat als de kwaliteit van 
leven door een behandeling mogelijk minder wordt? Wat 
weegt er dan zwaarder?  

Een manier om hier mee om te gaan is de gedachte dat 
de dokter het wel zal weten. Vergeet echter niet dat de 
dokter geen patiënt is en dus die afweging niet voor 
jou kan maken. Als patiënt ben je degene die besliss-
ingen neemt over het wel of niet starten van een mo-
gelijke behandeling. Jij bent immers degene die weet 
welke waarden jij zelf belangrijk vindt in het leven. 
Artsen worden opgeleid om te behandelen en zijn ook 
vaak geneigd dat te doen. Uit een aantal onderzoeken 

blijkt dat artsen zelf vaak behandelingen zouden wei-
geren, maar die wel aan hun patiënten voorschrijven om 
‘maar iets te kunnen doen’. Als je eenmaal een behan-
deling gestart ben, maar daar later toch niet mee in kan 
stemmen of je twijfelt, weet dan ook dat iedere behan-
deling te stoppen is. 

Een duidelijk voorbeeld waarin de patiënt zelf de regie 
heeft over het wel of niet behandelen is de niet-reani-
meerpenning. Onlangs stelden Kamerleden van de Chris-
tenUnie en de PvdA aan de minister van Volksgezond-
heid voor om te komen tot een uniforme, onafhankelijke 
niet-reanimeerpenning. Dragers  van deze penning wil-
len niet dat hulpverleners hen helpen als hun hart ermee 
ophoudt, onder meer omdat ze eventuele ernstige gevol-
gen van de behandeling niet zien zitten. 

Hoe moeilijk het soms ook is om op voorhand een situatie 
in te schatten, iedereen heeft een keuze in het leven. Een 
behandeling weigeren is altijd mogelijk, en laat je – als je 
in een vergelijkbare situatie komt – dan ook altijd goed 
voorlichten. Laat je informeren over de voor- en nadelen 
van een behandeling en maak op grond daarvan je eigen 
besluit. Neem (zo mogelijk) de tijd er zelf rustig over na te 
denken en er over te spreken met familie, maar ook met 
bijvoorbeeld je huisarts. Verlies jezelf, je eigen waarden, 
je persoonlijke leven, niet uit het oog. Uiteindelijk heb jij 
als patiënt het laatste woord. 

Marieke Vos & 
Anne Wil Booij-Veldman

studenten van de masteropleiding geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen
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Verslag

De debaters werden omsingeld door een groep 
PerspectieF’ers die relaxt een plek gevonden 
hadden rondom de bar. Hierbij was ook een 
aantal nieuwe leden voor wie het Politiek Café 
hun eerste betrokkenheid bij Perspectief was. 
De debaters hielden allen een pleidooi over 
hun visie op Europa waarna er heen en weer 
scherpe opmerkingen en vragen gesteld 
werden. Beschouwende opmerkingen van de 
wetenschappers Geert Jan en Hans dreven de 
heren politici Gert-Jan en Peter tot verdedig-
ing.

Was er enige Europa-angst te bespeuren bij 
Gert-Jan en Peter?  Gert-Jan opperde de mo-
gelijkheid om via een referendum Europese 
macht te kunnen weren.  Peter opperde het 
idee om via een kompetenzkarte de macht van-
uit Europa te kunnen inkaderen door daarmee 
duidelijk aan te geven over welke thema’s Eu-
ropa inspraak moet hebben. Maar Gert-Jan gaf 
aan zich toch wel degelijk Europeaan te voelen 
en Peter stelde dat hij de leukste baan van de 
wereld heeft door actief te zijn in Europa.

Als een front stelden de betrokken 
PerspectieF’ers in navolging van de weten-
schappers ook kritische vragen aan de 
politici. Debatleider Maarten van Ooijen 
(PerspectieF) stookte het vuurtje regel-
matig op door flink door te vragen bij te 
gemakkelijk gegeven antwoorden. Alle 
betrokken partijen spraken van een goede 
avond die voor herhaling vatbaar was. Na 
het debat werd er onder het genot van een 
borrel nog enkele uren stevig maar gezellig 
doorgesproken. 

Politiek café

Klaas-Jan Knol 

In een knus en toch al warm zaaltje in gezellig Grand 
Café Lebowski te Utrecht werd vrijdagavond 5 septem-
ber verhit gedebatteerd over de Europa standpunten van 
de ChristenUnie door politici (Tweede Kamerlid Gert-Jan 
Segers en Europees parlementariër Peter van Dalen), 
wetenschappers (Geert Jan Spijker van het Wetenschap-
pelijk Instituut en politicoloog Hans Vollaard) en de lu-
izen in de pels van PerspectieF.  
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NOVEMBER

VRIJDAGAVOND  7 NOVEMBER
Sireneborrel (dus niet op maandag) 
(locatie later bekend)

ZATERDAG 22 NOVEMBER
Uniecongres ChristenUnie 
Locatie: congrescentrum ‘De Werelt’ in Lunteren
Belangrijke onderwerpen op dit congres zullen zijn: vaststelling van de lijst voor de 
Eerste Kamerverkiezingen, vernieuwing van de partijstructuur, fase 2 en een gesprek 
over de Uniefundering. Aanmelden is verplicht en kan via de website.

DECEMBER

MAANDAG 1 DECEMBER
Sireneborrel

WOENSDAG 3 DECEMBER
Financiële Ledenvergadering

Binnen PerspectieF is de traditie ontstaan om elk jaar een leiderschapstraining te or-
ganiseren. In een half jaar tijd krijg je de mogelijkheid om, samen met een coach uit 
de politiek of het bedrijfsleven, te werken aan jouw leiderschapscompetentie. Voor de 
één is dat (goed) leren spreken voor publiek en voor de ander is dat het vormen van een 
krachtige persoonlijke visie. In 8 of 9 avonden én een afsluitend weekend komen alle 
grote thema’s van leiderschap langs, die je als input kunt gebruiken voor de moment-
en met je coach. Dat alles wordt georganiseerd voor een zeer schappelijke prijs, vele 
malen onder de marktwaarde. De leiderschapstraining 2014/2015 begint in december, 
vanwege de interesse is er een sollicitatieprocedure. 
Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief en C.V. naar organisatie@perspectief.nu 

Daarnaast organiseert PerspectieF dit jaar ook voor het eerst een politieke training. 
Kijk op de website voor meer informatie. 

Activiteiten 
Politiek café
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Projectleider mbo
Heb jij hart voor het mbo? Heb jij ideeën hoe 
PerspectieF zich voor het mbo kan inzetten? 
Geef je op als projectleider! De projectgroep 
mbo is gericht op acties om aandacht te 
vragen voor het mbo. De projectgroep zal 
gedurende het jaar steeds andere acties 
voorbereiden en uitvoeren. De projectleider 
stuurt de projectgroep aan.

Wat vragen we van jou?
•	 Affiniteit	met	het	mbo
•	 Creatief
•	 Initiatiefrijk
•	 Kan	leidinggeven	en	
 enthousiasmeren
•	 Tijdsbesteding:	3	à	5	uur	per	week
•	 Beschikbaar	voor	een	jaar

Wat krijg je hier onder andere 
voor terug?
•	 Een	groot	(politiek)	netwerk
•	 De	kans	om	impact	te	hebben	op		
 politiek
•	 Begeleiding	bij	en	ervaring	met		
 leidinggeven

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar 
politiek@perspectief.nu.

Jongerenambassadeur
Lokale overheden krijgen steeds meer ve-
rantwoordelijkheden uit Den Haag toe-
bedeeld. Ook als PerspectieF kunnen we 
hierdoor meer bereiken op lokaal niveau. 
Als Jongerenambassadeur ben jij het eerste 
aanspreekpunt voor jongeren richting de 
lokale ChristenUnie-fractie, het College 
van Burgemeester en Wethouders en an-
dere organisaties in de gemeente. Je bent 
gemotiveerd om jongeren enthousiast te 
maken voor lokale politiek doormiddel van 
zelf georganiseerde evenementen. Je bent 
een echte netwerker en bent vastbesloten 
de mening van PerspectieF in de raadzaal te 
laten klinken.

Wat vragen we van jou?
•	 Affiniteit	met	lokale	politiek
•	 Communicatief	sterk
•	 Organisatorisch	ingesteld
•	 Echte	netwerker
•	 Tijdsbesteding:	5	à	7	uur	per	week

Wat krijg je hier onder andere 
voor terug?
•	 Een	groot	(politiek)	netwerk
•	 De	kans	om	impact	te	hebben	op		
 politiek
•	 Begeleiding	bij	en	ervaring	met		
 leidinggeven

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar 
lokaal@perspectief.nu.

Redacteur PerspeX
De PerspeX zoekt enthousiaste redac-
tieleden. Wil jij je inzetten voor PerspectieF 
en vind jij het leuk om te schrijven over poli-
tieke 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?

Wat vragen we van jou?
•	 Uitstekende	spreek-	en	schrijfvaardigheid
•	 Enthousiast	voor	christelijke	politiek
•	 Vaardig	met	moderne	communicatie-	
 middelen
•	 Tijdsbesteding:	1	à	3	uur	per	week

Wat krijg je hier onder andere 
voor terug?
•	 Een	groot	(politiek)	netwerk
•	 Ontwikkeling	van	schrijftalent
•	 De	kans	om	jongeren	kennis	te	laten		
 maken met de politieke arena door  
 woord en beeld

Mail je motivatie naar perspex@perspectief.
nu en wie weet staat jouw artikel in de vol-
gende PerspeX!

Webmaster
Weet jij hoe je een website mooi en aantrekkelijk 
maakt? Kun jij meedenken over de vraag hoe 
PerspectieF informatie op een zo helder mogeli-
jke manier via de website kan overbrengen aan 
websitebezoekers? Heb je ervaring met commu-
nicatie? PerspectieF is op zoek naar een webmas-
ter! De webmaster staat in direct contact met 
het bestuur en adviseert over de manier waarop 
bestuursleden activiteiten en acties aan de man 
proberen te brengen via de website. Herken jij 
jezelf hierin? Laat het ons meteen weten!

Wat vragen we van jou?
•	 Ervaring	met	verschillende	
 communicatie-middelen
•	 Initiatiefrijk	en	stipt
•	 Tijdsbesteding:	3	à	5	uur	per	week
•	 Bereikbaar	op	onregelmatige	tijden
•	 Beschikbaar	voor	minimaal	een	jaar

Wat krijg je hier onder andere 
voor terug?
•	 Een	groot	(politiek)	netwerk
•	 Bouwen	aan	je	politieke	en	
 communicatie-ervaring
•	 De	kans	om	impact	te	hebben	op	politiek

Interesse? Stuur snel je motivatie en cv naar 
voorzitter@perspectief.nu.

Projectleden Mbo, 
Mensenhandel of Jong 
sociaal ondernemen
Heb jij hart voor mensenhandel, het mbo of jong 
sociaal ondernemen? Wil jij meewerken aan ac-
ties, schrijven en discussiëren over deze speer-
punten? Geef je op als projectlid! De projectgro-
epen zijn er op gericht om aandacht te vragen 
voor de drie thema’s. De projectgroep zal ge-
durende het jaar steeds andere acties voorbere-
iden en uitvoeren. Een projectleider stuurt de 
projectgroep aan.

Wat vragen we van jou?
•	 Interesse	in	politiek
•	 Creatief
•	 Initiatiefrijk
•	 Tijdsbesteding:	1	à	3	uur	per	week
•	 Beschikbaar	voor	een	half	jaar

Wat krijg je hier onder andere 
voor terug?
•	 Een	groot	(politiek)	netwerk
•	 De	kans	om	impact	te	hebben	op	politiek

Interesse? Ga naar 
http://www.perspectief.nu/nl/actiefworden 
en geef je op!

VACATURES
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Daarnaast vertellen coaches binnen de leiderschapstraining over hun 
ervaringen en komt het thema mensenhandel aan de orde. Een inter-
essante greep uit de PerspectieF-activiteiten van dit moment.

Heb jij al voornemens voor het komende jaar? PerspectieF heeft ze ze-
ker en nodigt je uit om mee te doen. Laten we samen gaan voor impact 
op lokale en landelijke politiek, zeker als het draait om mensenhandel, 
jong sociaal ondernemen en het mbo! Laten we gaan voor professio-
nele activiteiten en ledengroei. Heb jij nog ideeën? Let me know!

Bij deze alvast een gezegend 2014 gewenst! 

Erik-Jan Hakvoort
Voorzitter PerspectieF  

Het einde van 2014 nadert. Hoe kijk jij er op terug? Positief? Negatief? 
Gemengde gevoelens? Het was een bewogen jaar voor PerspectieF. De 
reis naar Bangladesh is ons niet in de koude kleren gaan zitten. Aan 
de ene kant was het een geweldige ervaring om als politieke jongeren 
op deze manier op onderzoek uit te gaan naar de werkelijke herkomst 
van de kleding die in onze winkels hangt. Een primeur voor PerspectieF 
en misschien wel voor PJO-begrippen, dat geeft een kick. Het maakte 
beeldend duidelijk waarom PerspectieF zo ongelooflijk relevant is. 
Maar aan de andere kant bepaalt het ons wel bij het feit dat we elke 
dag kleding dragen die gemaakt zijn door mensen die het veel minder 
hebben dan wij en dat de kledingbranche veel te langzaam begint 
te beseffen dat het tijd is voor verandering en verbetering. Ook in het 
nieuwe jaar willen we samen gaan voor een betere toekomst! 

In deze uitgave van PerspeX kun je lezen over verschillende geweldige 
initiatieven van de leden, op lokaal niveau en binnen de landelijke 
organisatie. Op verschillende plaatsen in het land zijn jongerenam-
bassadeurs en lokale afdelingen aan het werk, dat belooft veel goeds! 
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Interview

Ziet u zichzelf als een leider?
“Het is niet dat ik gewoon mijn werk doe, dat zeker niet. Maar het 
is ook niet zo dat er  bij mij allerlei leiderschapskwaliteiten naar 
boven komen. Ik ben er in de loop der jaren achter gekomen dat 
ik het belangrijker vind om dingen door te geven dan ze te ver-
zamelen. Je moet ook wat ouder zijn om die ambitie te krijgen. Ik 
wil daarin graag met jongeren samenwerken, omdat ik wil dat 
zij een beter fundament en omgeving krijgen dan ik zelf destijds 
heb gehad. Toen ik studeerde kreeg ik geen feedback op vragen 
als: hoe vorm ik mezelf en wat doe ik met de christelijke waarden 
in de praktijk? Ik nam er ook niet de tijd voor.”

Is dat de reden dat u dat wel aan jongeren 
nu wilt geven? 
“Ja. En ze in een veel vroeger stadium te interesseren voor het 
stukje extra vrijheid dat je krijgt als je je als christen wilt ontwik-
kelen. Want ik merk dat heel veel jongeren in de klem zitten van 
carrièredrang, geld, voldoen aan verwachtingen van mede-
studenten en ouders. En dat is nu juist niet wat ik graag zie bij
 jongeren. Ik wil juist dat ze ontplooien en vrij zijn.”

Heeft u het over verwachtingen van de maat-
schappij of van de christelijke omgeving? 
“Beiden is niet nodig. Vrijheid is het mooiste dat we krijgen 
als christen. We zijn veel vrijer dan degenen die geen geloof 
hebben. Omdat we onze identiteit niet ontlenen aan onze 
achtergrond of werkomgeving, maar aan het zijn van een ge-
liefd kind van Christus. Dat neemt niemand je af en daar kan 
niemand je op afrekenen.”

Is er dan een verschil tussen christelijke en
 niet-christelijke leiders?
“Ik denk dat een niet-christelijke leider het veel moeilijker 
heeft omdat hij wel afhankelijk is van de verwachtingen van 
de maatschappij en de eigen omgeving.”

Wat is het belangrijkste om een goede leider
te zijn?
“Ik denk inspirator. De waarde uit een ander halen, of te laten 
zien dat de ander zodanige waarde heeft dat die ander daar-
mee tot ontplooiing komt. En een visie. Ik zie het als een kunst. 
Leiderschap is inspiratie en transpiratie. Je moet het leren, 
maar een van de mooiste dingen die je hebt is dat er mensen 
zijn die van zichzelf die kwaliteiten hebben. Die eigenschap-
pen moet je dan wel ontdekken. Ik wil daarmee niet zeggen 
dat ik een leider ben, maar ik heb mezelf bepaalde leider-
schapskwaliteiten eigen gemaakt.  Dat wel.”

Het is als jong persoon wel lastig om op die 
manier goede leider te zijn.
“Het is moeilijk om die vaak weinig genuanceerde kritiek van 
de maatschappij langs je heen te laten gaan. Je moet jezelf 
telkens weer overwinnen. De inspiratie blijft overeind, maar je 
twijfelt aan de manier waarop je dat vorm wilt geven. Wat ik 
zelf ook nog steeds moet leren is om dat wat je zelf in je bol 
hebt eens even achter de kaken te houden en een ander te 
bevragen, voordat je sturing gaat geven. Terwijl je wel weet 
dat jij op een gegeven moment die sturing hebt en kaders 
gaat aangeven. Binnen die kaders moet je mensen heel erg 
vrijlaten. Dan komt er over het algemeen iets beters uit dan 
wat je zelf gedacht had. 

Wilfred Veldstra
“Dat mis ik nu net. Zitten ze met 
z’n allen bij de ballentent (restau-
rant in Rotterdam, red.) te eten!” 
Wilfred Veldstra zegt het met 
een lach. Het typeert zijn leider-
schapsstijl. In dit advocatenkan-
toor moet vooral ook ruimte voor 
ontspanning en gezelligheid zijn. 
Veldstra is al vanaf het begin van 
de leiderschapstraining aanwezig 
als coach. Hij begon ooit op het 
conservatorium, werd timmer-
man en studeerde ondertussen 
rechten.  Dat bleek een goede 
keuze te zijn.

Ruud van Eijle
Directeur World Vision 

Waarom werd u coach?
“In de loop der jaren heb ik het een en ander geleerd over leiding geven. 
Dat wil ik graag delen met jonge mensen. Ik ben toentertijd benaderd 
door Maarten. Ik wilde me graag beschikbaar stellen want ik geloof in 
jonge mensen. Wij willen het zout zijn, dan is het ook belangrijk dat wij 
vanuit onze goede en strategische plekken maatschappij als toegewi-
jde christenen positieve invloed uitoefenen. In het boek Daniel staat 
geschreven: ‘Daniel was tien keer beter dan alle wijzen aan het hof.’ 
Daar moeten wij ook naar streven.“ 

Wat vindt u het mooiste van de
leiderschapstraining?
“Om het in coachende zin te doen. Niet zozeer dat ik vertel hoe het zou 
moeten, maar ik ga in gesprek met jonge mensen. Je kunt elkaar in-
spireren, de goede dingen eruit halen en vragen stellen in het gesprek. 
Ik ben misschien wel in meer dan 50 landen geweest en ik heb daar ook 
veel geleerd van de bijzondere mensen die ik daar ontmoet heb. Mijn 
thema is gaan voor een duurzaam en rechtvaardige wereld en daar 
kunnen we allemaal iets aan bijdragen. Bijna 1 miljard mensen gaan 
met honger naar bed. Wij hebben de verantwoordelijkheid daar iets 
aan te doen. Ecologisch zijn we zwaar in overtreding. Ik hoop jonge 
mensen te inspireren om dienstbaar te zijn in deze wereld” 

Wat is het bijzonderste dat u hebt
meegemaakt?
“Vorig jaar had ik waardevolle gesprekken met een student die zich 
enorm druk maakte en inzette voor kinderarbeid in kledingindustrie. 
Geweldig dat jongen mensen daarin al een voorbeeld zijn voor oudere 
mensen. Bij het afscheid kreeg ik een druivenrang, tot uitdrukking dat 
het ook waardevol voor haar was geweest. Vrucht willen dragen in het 
leven, dat is geweldig.” 

“Vrijheid is het mooiste dat 
we krijgen als christen.”
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Marjolein Koster 
Hoofdredacteur

Job Wieles
Eindredacteur

Jurjen 
Dieleman

Voorzitter

Op dit moment bestaat de denktank uit de volgende portefeuilles en personen:

Denktank Perspectief

Als je het organogram van PerspectieF 
bekijkt, zie je dat het onderdeel poli-
tiek uit twee organen bestaat: de pro-
jecten en de denktank. De projecten 
komen voort uit de speerpunten die 
PerspectieF kiest op de Focusdag 
en die van start gaan op de Kick-off. 
De denktank zorgt ervoor dat 
PerspectieF, naast de projecten, een 
brede visie ontwikkelt op de politiek en 
de maatschappij. Deze visie wordt door 
de denktank uiteen gezet in bijvoor-
beeld het politiek programma, dat dit 
jaar dus is vastgesteld, en in de vorm 
van de standpunten op de website. 

Daarnaast helpt de denktank het bestuur 
van PerspectieF om te reageren op actuele 
kwesties in de politiek en de maatschappij. 
Een voorbeeld hiervan is het artikel in het 
Nederlands Dagblad over het schulden-
stelsel, een dag voor de protesten op het 
Malieveld, geschreven door een van de 
denktankleden. Op deze manier zorgt de 
denktank ervoor dat PerspectieF kan rea-
geren op actualiteiten die niet binnen de 
speerpunten vallen.
Ieder denktanklid heeft zijn eigen porte-
feuille, binnen het vakgebied waar hij of 
zij verstand van heeft. Een keer per maand 
komt de denktank bij elkaar om na te den-
ken over welke acties er in de komende 
maand ondernomen moeten worden en 

interview Wilfred Veldstra

Is gezelligheid en informaliteit een kenmerk
van uw kantoor?
“We hebben heel bewust gezegd: het graf in overwerken, dat 
doen we niet meer. Als iemand hier te lang zit ’s avonds dan ga 
ik me afvragen of er iets mis is, in plaats van daar een compli-
ment over te geven. Op het moment dat we werken moet je 
topprestaties leveren, maar je moet je leven ook in balans heb-
ben. Na verloop van tijd heeft dit ook een positieve invloed op 
onze omzet en winst. Gewoon omdat de kwaliteit beter is en 
een gewerkt uur het waard is geweest om ervoor te betalen.”

U zegt dus de basis van goede leider zijn
is om jezelf goed kennen en te waarderen wie 
je bent. Denkt u dat daarom de leiderschaps-
training voor iedereen goed is om te volgen?
“Wil je een inspirerend mens worden, dan wordt er een goede 
basis gelegd door daar met elkaar mee bezig te zijn. Als je 
daar dan nog een groepje belegen lieden omheen hebt zitten, 
die al wat meer vlieguren hebben, dan is dat helemaal lekker 
meegenomen. Als je iets leuks met de anders deelt vergroot dit 
ook weer jouw vreugde. De interactie zorgt ervoor dat je iedere 
keer weer een stukje opbouw hebt. De deelnemers hebben al-
lemaal een verschillend niveau, doel en beeld, maar ze hebben 
allemaal wel iets waar ze vurig van worden. Als je dat vuurtje 
even laat ontvlammen, dan zie je dat de hele groep daar iets 
aan heeft. Dat is de grootste waarde van de leiderschapstrain-
ing.” 

Harry van Haaften
Managementconsultant

Wat is uw motivatie om coach te zijn?
“Ik heb ervaring met coachen en het leek me erg leuk. Ik ben telkens 
weer zeer onder de indruk van kandidaten. Stuk voor stuk mensen met 
veel mogelijkheden, capaciteiten en ambities.” 

Wat is het bijzonderste dat u hebt meegemaakt?
“Ik heb nu al zeven jaar meegedaan, dat is vanaf het begin. Het is bij-
zonder om te zien welke keuzes de deelnemers maken. Ik herinner me 
iemand met veel ambitie, maar die persoon had ook echt een passie 
om les te geven en heeft er toen voor gekozen om daarmee door te 
gaan. Exemplarisch voor de relatie van coach en deelnemer is samen 
op pad gaan. Jaren later zie je dan ook dat het pad geeffectueerd is. 
Dat iemand gewoon gedaan heeft wat je toen samen besloten hebt. 
Het plan ligt niet alleen op de tekentafel, maar is ook gerealiseerd. Dat 
vind ik echt heel gaaf.” 

Wat is uw leiderschapstip?
“De leiderschapstraining is een erg goed concept: er zijn goede spre-
kers en het programma zit goed in elkaar. De coaches zijn erg verschil-
lend. Mijn coaching is er op gericht succes over te dragen door reflectie. 
Maar je kunt droogkoken door alleen maar te praten over leiderschap. 
Het is ook belangrijk om gewoon te oefenen. De tip is dus: zorg dat je 
iets te leiden hebt. 

“Je moet je leven in 
balans hebben.”

Tijdens de Kick-off aan het begin van dit politieke seizoen werden 
niet alleen nieuwe projectgroepen ingesteld, maar werd ook het 
politiek programma vastgesteld, dat in het jaar daarvoor door 
de denktank was geschreven. Tijdens deze Kick-off bleek dat een 
boel PerspectieF’ers de denktank helemaal niet kenden. Tijd om 
de bekendheid van de denktank te vergroten dus! 

Democratie, Bestuur en 
Burgerschap en 
voorzitter denktank: 
Jurjen Dieleman

Arbeid en Sociale Zaken: 
Lieke Franken

Ruimtelijke Ordening en 
Duurzaamheid:
Mark Zandvoort

Onderwijs:
Gerben Bosscha

Justitie:
Hanneke Palm

Zorg en Welzijn:
Arie Barendrecht

Buitenlandse Zaken:
Henk Lok

Ontwikkelingssamen-
werking en Buiten-
landse Handel: 
Bjorn Lous

Christelijke Filosofie:
Werner Westering

door te spreken over de brede visie van 
PerspectieF. Daarnaast wordt er veel 
onderling gecommuniceerd  via de mail 
en WhatsApp over actualiteiten. Zowel bij 
onze vergaderingen als bij discussies over 
actualiteiten kunnen wij rekenen op de 
ondersteuning van Henriëtte als bestuurs-
lid Politiek en Erik-Jan als voorzitter. Zo 
geeft de denktank het bestuur input en 
helpt het bestuur om de in de denktank 
besproken zaken ook echt op de kaart te 
zetten. Daarnaast kunnen jullie, als leden 
van PerspectieF, natuurlijk ook altijd met 
vragen over standpunten van PerspectieF 
bij ons terecht. 

Ik hoop dat we jullie hiermee duidelijk heb-
ben kunnen maken wat de denktank is en 
wat wij doen. Mochten jullie vragen of sug-
gesties voor de denktank hebben, neem 
dan gerust contact met ons op! Onze con-
tactgegevens staan op de website. 
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Lokaal

Waar is PerspectieF Utrecht zoal mee bezig?
“PerspectieF Utrecht, dat ben ik dus. Een eenkoppig bestuur. Jarin 
(bestuurslid lokaal, red.) benaderde mij of ik plannen had binnen Pers-
pectieF. Alle politieke jongerenorganisaties (pjo’s) in Utrecht wilden 
namelijk verenigen en hij vroeg of ik mee wilde naar een bijeenkomst. Ik 
snapte er niets van, maar ik vond het wel leuk. Inmiddels zijn we onder 
de naam PolitiekFabriek Utrecht een stichting geworden. De grote 
vraag is: hoe betrek je jongeren bij de politiek? We willen binnenkort 
een avond organiseren waar we onder andere de Nationale Jeugdraad 
ook uitnodigen en daarna hebben we een afterparty. Geen borrel, dat 
woord is te liberaal volgens de jongeren van ROOD (SP).”

Je doet de lerarenopleiding geschiedenis. Trekt het 
thema onderwijs jou dan ook extra?
“Ik vind onderwijs wel echt heel erg belangrijk, ook omdat ik er nu zelf 
in zit. Er is al heel veel verbeterd als ik kijk naar de tijd dat ik zelf op de 
middelbare school zat, maar er zijn nog steeds dingen die niet goed 
gaan. Ik heb bijvoorbeeld vaak een klas van 30 kinderen voor me. Die 
kan ik niet allemaal individuele aandacht geven. Eigenlijk vind ik ge-
woon alles wat met mens en maatschappij te maken heeft belangrijk. 
Bijvoorbeeld mensenhandel, prostitutie en huishoudelijk geweld. Dat 
raakt me. Ik weet wel dat ik geen grote verandering kan brengen, maar 
je kunt wel je steentje bijdragen. Ik wil later graag in de gemeenteraad 
om dat te doen.”

Hoe is de samenwerking met de lokale 
afdeling van de ChristenUnie?
“Op dit moment brainstormen we heel veel, want in je eentje kun je 
niet zoveel. Ik werk nu veel samen met Maarten (van Ooijen, red.). Het 
leuke is ook dat ChristenUnie Utrecht heel jong is. Als jongeren dat zien 
raken ze eerder gemotiveerd. We willen komende tijd gaan werken met 

projecten en daar activiteiten aan koppelen. Dus als er een 
probleem is, gaan we dat aankaarten bij de gemeente. 
PerspectieF’ers kunnen dan voor een bepaalde tijd daar-
aan meewerken en hoeven geen groot commitment aan 
te gaan. Mensen mogen ook juist zelf met ideeën komen. 
Er zijn genoeg dingen die jongeren specifiek aangaan. Het 
gebrek aan studentenkamers bijvoorbeeld, of het probleem 
met fietsenstallingen. Maar ook als je je druk maakt over 
de eenzame ouderen kunnen we daar iets aan gaan doen.” 

Wat zijn de verdere plannen met de 
PolitiekFabriek?
“We richten ons op scholieren. We zijn politiek neutraal, 
dus je komt makkelijk overal binnen. Scholieren zijn nog 
makkelijker te porren voor activiteiten. Ze hebben het nog 
niet zo druk. Er zijn veel verschillende meningen, maar ook 
één doel. We willen een scholentoer gaan doen. Zelf kan ik 
dan niet mee, want ik sta gewoon voor de klas. Het zou leuk 
zijn als iemand anders van PerspectieF mee kan gaan. Het 
is belangrijk om naar scholieren, mbo’ers, hbo’ers en univer-
sitairen van je te laten horen.“

Wat zijn de volgende stappen
voor PerspectieF Utrecht?
“Er zijn veel plannen en ideeën en ik ga nu 
eerst afwachten hoe het loopt. Ik heb er wel 
vertrouwen in en we gaan er wat moois van 
maken. Gemeentepolitiek is dichtbij, maar 
voor veel mensen voelt dat niet zo. Als je 
ideeën en ambities voor je eigen stad hebt, 
moet je bij de gemeente zijn. Dat is echt ons 
doel: die kloof overbruggen. Dat vind ik wel 
een mooi streven. Politiek is leuk en niet heel 
ingewikkeld. Je moet de spelregels leren. Ik 
ken ze ook nog niet helemaal, maar ik doe 
wel mee.”

PerspectieF Utrecht is hard op zoek naar 
versterking. Woon jij in (de buurt van) Utrecht en 
wil jij je lokaal inzetten? 
Mail dan naar lokaal@perspectief.nu.

Woon je ergens anders en lijkt het jou wel wat om 
jongerenambassadeur te worden? 
Ook dan kun je een e-mail sturen. 

Bianca de Boer (24) is sinds kort 
jongerenambassadeur van Pers-
pectieF Utrecht. Ze had altijd al 
wel interesse in de politiek, maar 
ze wist niet zo goed wat ze ermee 
moest. Toen ze alle standpunt-
en van de partijen naast elkaar 
gelegd had kwam ze bij de Chris-
tenUnie terecht. Na haar aanmel-
ding in mei kreeg ze een telefoon-
tje of ze naar de Focusdag wilde 
komen en van het een kwam het 
ander. Nu is ze enthousiast en ac-
tief aan de slag. “Maar ik kan dit 
niet alleen doen”, aldus Bianca.

Marjolein Koster 
Hoofdredacteur

Bianca de Boer 
uit Utrecht
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Het tv-programma liet echter ook iets anders zien. Jett/Jelte heeft een 
probleem. Jett is door de muziekcarrière gewend aan media-aandacht en 
met zijn gitaar in z’n handen staat hij vol zelfvertrouwen op het podium. 
Jelte echter, was vroeger een enorm onzekere jongen en is dat eigenlijk 
nog steeds. Tegen het einde van de docu is het spelen van deze twee ver-
schillende levens, duidelijk al zwaar genoeg, zelfs niet meer voldoende. 
Jett, direct na een optreden: ‘’wat gebeurt er met me? Het podium is de 
enige plek waar ik me altijd zeker voelde, waarom ga ik me zelfs daar nu 
onzeker voelen?’’

Jett Rebel is niet de enige artiest met een enigszins schizofreen leven. Op 
een zaterdagavond in oktober was er op dezelfde zender ook een docu-
mentaire, over Robbert van de Corput, alias DJ Hardwell. Ook die film had 
twee hoofdrolspelers die het niet altijd met elkaar eens waren: de wereld-
beroemde dj Hardwell en Robbert, een gewone jongen uit Breda.

Voor zover ik weet ben jij niet zo beroemd als zij, maar misschien herken jij 
je wel in bovenstaande verhalen. Hebben we niet allemaal vaak een mask-
er op? Spelen we niet allemaal wel eens een rol, misschien de rol die van je 
verwacht wordt in een bepaalde situatie? Jett en Robert deden mij er weer 
even stil bij staan hoe belangrijk het is om te voorkomen dat je in een situ-
atie komt waar je een rol moet spelen die je niet op het lijf geschreven is. 
Misschien moet ik die oude poster van Loesje boven m’n bed hangen: wees 
jezelf, er zijn al zoveel anderen.

Op een koude zaterdagavond in november zapte ik langs 
een documentaire over Jelte Steven Tuinstra, beter bekend 
als Jett Rebel. Op zijn Wikipedia-pagina is misschien het 
meest opvallende feit zijn leeftijd: de succesvolle artiest 
is nog geen vijfentwintig. Jett Rebel is een multi-talent: hij 
schrijft, componeert en zingt zijn liedjes zelf en speelt daar-
bij gitaar en piano op conservatoriumniveau. Supermuzi-
kale mensen: het doet mij altijd dagdromen wat er van mij 
had kunnen worden als…  

Job Wieles
Eindredacteur

column
advertentie

Jett Rebel

Waarin verschilt Pro Life met een gewone zorgverzekeraar? 
Misschien kunnen we dit het beste uitleggen door onze visie met je te delen. 
Wij zien het leven als een wonder, een geschenk van God. Waardevol maar ook kwetsbaar. Als het leven als een geschenk wordt gezien, 
blijft het leven van waarde, zelfs als de gezondheid afneemt. Juist dan verdient het leven zorg, aandacht en bescherming.

Onze visie op de 
gezondheidszorg
Wij hebben een christelijke visie op gezondheid, zorg en verze-
keren. Daarom vergoeden wij geen medische handelingen die het 
leven beëindigen of ingrijpend veranderen, zoals abortus, eutha-
nasie en geslachtsveranderende operaties. Wij vergoeden verant-
woorde behandelingen op het gebied van gezinsvorming, psycho-
sociale hulpverlening en zorg rondom het levenseinde.

Christelijke zorg
Christelijke zorg komt voort uit de verwondering voor het leven. 
Voor de zorgverlener staan de waarde van het leven en naasten-
liefde centraal. Christelijke zorg is van toegevoegde waarde. Vooral 
op momenten waarop het leven kwetsbaar is. Samen met christe-
lijke zorginstellingen en zorgverleners bieden wij je de best mo-
gelijke zorg aan.

Toegang tot zorg
Pro Life maakt afspraken met reguliere en christelijke zorgverleners 
en zorginstellingen. Zo kun je gebruik maken van zorg die bij je 
past. Daarnaast ondersteunt Pro Life initiatieven als www.ikzoek-
christelijkehulp.nl. Hierdoor heb je toegang tot ruim 1.000 christe-
lijke zorgverleners, ook bij jou in de buurt.

Ethische dilemma’s in de zorg
Nieuwe medische ontwikkelingen zijn vaak een vooruitgang, maar 
stellen mensen ook voor diepgaande levensvragen. Om de identi-
teit en zelfstandigheid van Pro Life te bewaken is de Pro Life Raad 
samengesteld. Deze bestaat uit deskundigen op medisch, ethisch, 
politiek en economisch gebied. Zij beoordelen de inhoud van de 
Pro Life-polissen en adviseren over nieuwe ontwikkelingen.

Persoonlijke aandacht
Wij werken vanuit een christelijke visie. Daarom is iedereen bij ons 
welkom. Onze medewerkers onderschrijven deze visie. Vanuit onze 
kennis en ervaring ondersteunen wij je graag in jouw persoonlijke 
situatie. Ons eigen Klantenserviceteam helpt je bij praktische vra-
gen over je polis. Maar wij helpen je ook een zorgverlener te vinden 
die jouw levensovertuiging deelt.

KORTING 
voor leden van Perspectief:
Pro Life biedt 10% korting op de basisverzekering  en 15% 
korting op de aanvullende (tandarts)verzekering. Daar-
naast ontvang je  € 50,- welkomstkorting per verzekerde 
van 18 jaar en ouder, als je dit jaar overstapt naar Pro Life 
en een basisverzekering met aanvullende (tand)verzeker-
ing afsluit. 

Ga naar www.prolifecollectief.nl/
perspectiefjongeren en meld je aan.  
Je kunt ook bellen op werkdagen van 08.30 
tot 17.30 uur op 0800 77 654 33 (gratis).

Abwin Luteijn 



12 |  december 2014    |  PerspeX 13PerspeX  |  december 2014    |

Opinie

Hoe vindt u dat de Foodbattle
is verlopen?
“Ik heb nog niet het totaalplaatje gezien, 
maar de tussenstand is heel mooi re-
sultaat. De grote vraag is wel: heb je de 
mensen bereikt die je wilt bereiken? De-
genen die hier aan meedoen zijn zich 
waarschijnlijk al heel bewust van het 
onderwerp. Die zijn erg enthousiast en 
vertellen het weer tegen vrienden en 
familie. In totaal waren er 79 deelnemers 
vanuit de ChristenUnie achterban.”

Hoe denkt u dan juist die 
andere mensen te bereiken?
“Die moeten we bereiken via het voed-
selcentrum. Of door via supermarkten 
actie te ondernemen om mensen bewust 
te maken van voedselverspilling, bijvoor-
beeld door mensen een maatbekertje bij 
de boodschappen te geven. Maar het 
blijft lastig. Als je bijvoorbeeld aan de 
Albert Heijn vraagt of ze voedselverspill-
ing belangrijk vinden zeggen ze ja. Als 
je ze dan vraagt wat ze eraan doen is 
het antwoord: eigenlijk niets. Want de 
boodschappenkarretjes moeten zo vol 
mogelijk.

Heeft u zelf meegedaan?
“Ik heb zelf helaas niet meegedaan. Wel 
zijn we ons heel bewust van het probl-
eem. We gooien bijna niets weg. Zo heb-
ben we op zondag bijvoorbeeld hapje-
savond. Dan zetten we alles restjes op 
tafel.” 

Denk u dat voedselverspilling
past in de trend van oplopend 
consumentisme, of is er miss-
chien juist een trend dat mensen 
bewuster worden en er toch 
meer op gaan letten?
“Ik hoop het laatste, maar ik ben er nog niet 
zeker van. We moeten weten wat we eten. De 
groeicijfers van biologisch voedsel zijn spect-
aculair. Dus wat je wel ziet is de burger die ro-
ept om eerlijke voeding. Maar tegelijkertijd is 
deze mens ook consument in de supermarkt 
en gaat hij voor de laagste prijs. Dat is niet 
echt consistent.” 

U heeft een doestelling om in
2015 de voedselverspilling terug 
te dringen met 20%. Gaan we dat 
halen?
“Nee, dat gaan we niet halen. Die afspraak 
is samen met het bedrijfsleven gemaakt. De 
voedselalliantie denkt dat het doel te behalen 
is in 2020. Wij gaan er nog steeds voor om het 
te proberen. Om de doelstelling direct al vijf 
jaar vooruit te schuiven is wel erg kort door 
de bocht.

Wat is de volgende stap die u
gaat nemen?
“We hebben een initiatief overhandigt aan 
de staatssecretaris en daar staan veel ideeën 
in. We gaan aan de slag met houdbaarheids-
datums. De ‘tenminste houdbaar tot’ datum 
is veel te vroeg gekozen en van rijst bijvoor-
beeld kun je de datum gewoon afhalen. 
De meeste mensen denken dat ze het na de 
datum echt niet meer kunnen eten, maar 
het is meer een kwaliteitsaanduiding voor 
de smaak en kleur. Je kunt het nog prima 
eten. Er is een Europese lijst van producten 
die geen houdbaarheidsdatum hebben en 
we zijn bezig om samen met Zweden die lijst 
uit te breiden. We zijn daarbij wel afhankelijk 
van het bedrijfsleven, want die verkopen 
nog steeds appels en peren met een datum 
erop. Door die datum erop te zetten lijkt het 
product verser en verkoopt het beter. 

Hoe denkt u dat voedselverspil-
ling in de horeca eventueel kan 
worden aangepakt?
“Door bijvoorbeeld de houdbaarheidstermijn 
aan te passen. Als iets twee uur niet gekoeld 
is, dan mag je het niet meer consumeren. En-
geland heeft dit al opgerekt naar vier uur. Het 
staat ook nog steeds in de planning om de 
Good Samaritan Law te introduceren, waar-
door supermarkten niet meer aansprakelijk 
gesteld kunnen worden voor het eten dat ze 
doneren aan de voedselbank. Een ander 
probleem is dat bedrijven de hakpotjes met 
afwijkende deksels niet doneren omdat ze 
bang zijn voor imagoschade. Het zou leuk zijn 
als Nederland daar koploper in kan zijn, maar 
de Europese molens draaien langzaam.”  

Voedselverspilling 

Marjolein Koster
Hoofdredacteur

Van 27 oktober tot 16 november 
vond de Foodbattle plaats. Ver-
schillende organisaties, waar-
onder de ChristenUnie, riepen hun 
achterban op om de strijd aan te 
gaan tegen voedsel-verspilling. 
Drie weken lang werd bijgehouden 
welk voedsel in de container be-
landde en tussendoor kregen de 
deelnemers tips om dit te mind-
eren. Volgens Tweede Kamerlid 
Carla Dik-Faber, initiatiefneem-
ster binnen de ChristenUnie, gooit 
elke Nederlander gemiddeld 50 
kilo eten weg op jaarbasis. Onder 
de Christen-Unie-deelnemers was 
het gemiddelde tijdens de Food-
battle slechts 13,5 kilo. 

Tweede Kamerlid  
Carla Dik-Faber      

Wil jij ook iets 
doen tegen 
voedselverspilling? 

Dat kun je heel goed 
plaatselijk aanpakken. 
In Rotterdam heeft Perspec-
tieF in samenwerking met ge-
meenteraadslid Setkin Sies 
een middag geholpen met een 
voedselbankactie. Met een 
aantal jongeren zijn ze voor 
de supermarkt gaan staan 
en vroegen ze het winkelend 
publiek om tijdens hun inko-
pen in de supermarkt ook een 
houdbaar product te kopen 
voor de voedselbank, zoals 
bijvoorbeeld rijst, houdbare 
melk of wasmiddel. In drie uur 
hebben ze 40 volle kratten 
met eten opgehaald.

1/3 
VAN ONS ETEN

gooien we weg. 

80% 
DAARVAN IS

nog eetbaar.



14 |  december 2014    |  PerspeX 15PerspeX  |  december 2014    |

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

colofon

HOOFDREDACTIE
Marjolein Koster

EINDREDACTIE
Job Wieles

REDACTIE
Marjolein Koster
Job Wieles

GASTSCHRIJVERS
Jurjen Dieleman

DESIGN / OPMAAK
Job Poutsma

FOTOGRAAF

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

PerspeX wordt uitgegeven door: 
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

15PerspeX  |  september 2013    |

12 JANUARI

Nieuwjaarsborrel
2014 loopt ten einde, 2015 staat voor de deur. Laten we elkaar een gezegend 
nieuwjaar wensen en samen het nieuwe jaar beginnen met een onvergetelijke 
Nieuwjaarsborrel! 

De award Engel van het Jaar 2014 wordt traditiegetrouw uitgereikt aan een politi-
cus van een niet-christelijke partij, die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor 
christelijke idealen. Dit keer een spectaculaire naam!

Toegang: gratis. 
Hapjes en drankjes: op rekening van PerspectieF 
Waar? Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort
Hoe laat? 20:00 uur.

FEBRUARI

Excursie Tweede Kamer
Al jaren organiseert PerspectieF een excursie naar de Tweede Kamer. Altijd al een 
keer willen zien waar die Haagse politici vergaderen? Houd de website in de 
gaten en meld je aan!

FEBRUARI / MAART

Actieve ledenweekend
Een weekend vol gezelligheid en een goede gelegenheid om andere leden beter 
te leren kennen. Wees erbij!

Activiteiten 
Verslag

Professor Paul Frissen (bestuurskunde) opende 
het congres met de lezing ‘Bemoeit de over-
heid zich teveel met het onderwijs?’ Zijn stel-
ling was dat het onderwijs vaak teveel in een 
slachtofferrol is gekropen. Scholen moeten 
niet steeds zeggen dat de overheid teveel re-
gels maakt, maar moeten daar juist hun eigen 
verhaal tegenover zetten. Als je als school een 
visie hebt op wat goed onderwijs is en hoe je 
dat wilt geven, en als je daar verantwoordelijk-
heid voor neemt, is er binnen de regels veel 
mogelijk. Veel regels komen bovendien niet 
van de overheid, maar van sectororganisaties, 
besturen en scholen zelf, die daarmee hun be-
hoefte aan zekerheid tot uitdrukking brengen.

Daarna was de overheid aan het woord, bij 
monde van Arnold Jonk, hoofdinspecteur Pri-
mair Onderwijs bij de Inspectie van het Onder-
wijs. Hij introduceerde zich als voormalig 
student van Paul Frissen, en zijn verhaal sloot 
dan ook best goed aan bij zijn voorganger. Hij 
legde uit dat de Inspectie belangrijk is om de 
kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te be-
waken, maar helemaal niet zo vaak langskomt 
bij scholen die het goed doen. Het is belangrijk 
dat scholen hun handelen niet primair baseren 
op de punten waar de Inspectie naar kijkt, maar 
op hun eigen idee van wat goed onderwijs is. 
Toen hij klaar was, mocht de zaal discussiereen 
over de twee lezingen. 

Na lunch en een workshopronde, kwam Jan 
Westert aan het woord (lijsttrekker provin-
ciale verkiezingen, directeur-bestuurder van 
een school, bestuurder van het WI). Hij pleitte 
ervoor om het onderscheid tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs te schrappen en al 
het onderwijs ‘ bijzonder’ te maken. Tenslotte 
werd het WI-boek aangeboden aan Kamerlid 
Joel Voordewind. Hij stelde dat het onderwijs 
rekening moet houden met veel te veel regels, 
en dat daar minstens 50% van in de prullenbak 
kan.

Het boek ‘De school van de burger’ is te 
bestellen op de website van het WI.

Onderwijscongres

Job Wieles
Eindredacteur

Het nieuwe boek van het Weten-
schappelijk Instituut (WI) gaat 
over christelijke onderwijspoli-
tiek. Ter ere van de publicatie 
organiseerde het WI samen met 
de Tweede Kamerfractie het 
Onderwijscongres. Een warme 
zaterdag in november en het 
Amersfoortse stadscafé De 
Observant vormden het decor 
voor boeiende discussies over 
christelijk onderwijs.
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Liesbeth de Bruijn
Schiedam, 24 jaar

Afgestudeerd Psychologie
Erasmus Universiteit 
Rotterdam

“Ik merkte dat ik geïnteresseerd was in politiek 
en ik wilde het verschil maken. De keuze voor 
PerspectieF was vrij snel gemaakt. De Christen-
Unie is een onderscheidende en standvastige 
partij. Het voelt vertrouwd om een christelijke 
partij te kiezen die ook echt aan die identiteit 
vast houdt. Daarnaast zijn het allemaal goed 
functionerende mensen. Ze zijn goed opgeleid, 
goed voorbereid en het zijn sterke persoon-
lijkheden. Voor mij is het christelijke aspect 
belangrijker dan dat je groot bent en veel 
invloed hebt. Ik ben ook wel op een goed mo-
ment lid geworden. Ik kon gelijk naar de kick-
off en besloot direct actief te worden. Meteen 
hoorde ik erbij. Het is wel jammer dat ik niet 
eerder lid ben geworden, want PerspectieF past 
wel echt bij mij. Maar ik was er eerder gewoon 
niet mee bezig.”

Sinds september 2014 is Liesbeth lid van 
PerspectieF. Ze is gelijk actief geworden 
in de projectgroep mensenhandel en gaat 
lokaal aan de slag met de decentralisatie 
van de zorg. Ze is echt enthousiast over 
haar lidmaatschap en de afgelopen maan-
den voelden als een warm bad.
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