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VERTROUWEN
Vertrouwen. Het is deze maanden het meest gebruikte en het 
meest misbruikte woord in Den Haag. Werkgevers, werknemers 
en regering sloten een ‘sociaal akkoord’ met het kabinet. ‘Herstel 
het vertrouwen’, zeiden de werkgevers en werknemers. Schrap 
dus die extra bezuinigingen, investeer in de economic en geef 
werknemers meer zekerheid over hun inkomen. Een duidelijke 
oproep.

De vakbonden hebben met dit akkoord op een aantal punten 
succes geboekt. Hun jarenlange inzet tegen de doorgeslagen flexi- 
bilisering wordt nu beloond met goede afspraken. Werknemers 
krijgen sneller een vast contract, uitzendwerkers krijgen meer 
rechten en de nul-uren contracten in de zorg verdwijnen. Prima. 
Ook premier Rutte zegt het vertrouwen te willen herstellen. Hij 
vindt dat we moeten stoppen met ‘somberen’. We moeten alle- 
maal een auto of een badkuip kopen, en we moeten vaker naar 
het cafe. De premier ontpopt zich als een echte positivo. Als we 
het geld maar laten rollen dan komt alles goed, zo denkt hij. Dit 
soort oproepen past bij dit kabinet. Het stapelt bezuiniging op 
bezuiniging tot boven de 40 miljard euro en roept ondertussen u 
en mij op om meer uit te geven. Echte voorstellen om de econo
mic te stimuleren en banen te scheppen hebben we van dit 
kabinet nog altijd niet gezien.

Wie de reacties van de WD en het kabinet op het sociaal akkoord 
goed beluistert, merkt al snel dat van echt herstel van vertrouwen 
geen sprake is. Het kabinet houdt vast aan de Brusselse norm van 
een maximumtekort op de begroting van 3%. Zelfs volgens WD- 
fractievoorzitter Zijlstra zal dit onvermijdelijk leiden tot extra 
bezuinigingen in augustus. En daarmee zou het zo juist gesloten 
akkoord weer op losse schroeven komen te staan. Het begint een 
terugkerend thema bij Rutte II te worden. Akkoorden worden niet 
gesloten om het vertrouwen te herstellen, maar om de broze 
samenwerking tussen PvdA en WD te stutten.

Jan Marijnissen

Jan Slagter en Emile Roemer:
Over wie stelt de politicus zijn eerste 
vraag aan de omroepbaas?

A. Mark Rutte
B. Ilse de Lange
C. Erica Terpstra
D. AliB

Het juiste antwoord vindt u op pag 4. 
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LAAT JONG EN OUD SAMEN WERKEN AAN 
EEN SOCIAAL NEDERLAND’
Op borrels en verjaardagen is het een veelgehoord onderwerp. De media hebben het erover.
En menig politieke partij maalct er een thema van: het vermeende groeiende generatieconflict. 
Want: ‘wij moeten hun oudedag betalen en wij krijgen straks niks’ of ‘ons pensioen gaat eraan, 
jongeren zijn interessanter voor de politick’. En meet van zulks. Maar daar moet de voorzitter 
van ROOD, jong in de SP Lieke Smits (25) niets van hebben.: ‘Ik word lewaad van dat soort onzin.’

Lieke Smits; ‘Er is geen generatieconflict’

Zijn jongeren de pineut met dit 
kabinet?
‘Zeker! Andere mensen ook, maar 
jongeren krijgen het hard voor de 
kiezen. Omdat de regering stug 
vasthoudt aan een beleid van be- 
zuinigen in tijd van crisis neemt 
de werkloosheid fors toe. En stijgt 
de werkloosheid, dan gebeurt dat 
het snelst onder de jeugd. Onder
tussen zit 1 op de 6 jongeren uit de 
beroepsbevolking zonder werk. Zij 
doen geen werkervaring op, waar- 
door het straks tot ver na de cri
sis lastig wordt voor hen om aan 
de bak te komen. Daarnaast raken 
studenten - als het aan PvdA en 
WD ligt - hun studiefinanciering 
kwijt, waardoor ze zich flink in de 
schulden moeten steken voor hun 
opleiding. Ook gebeurt er niks aan 
het MBO, waar de onder wij skwah- 
teit te wensen overlaat.’

Worden ouderen te makkelijk 
ontzien?
‘Onzin, ouderen hebben net zoveel 
last van dit kabinet als jongeren. 
Steeds meer geld zijn ze kwijt aan 
zorg, terwijl ze er steeds minder 
voor terugkrijgen. Ook worden de 
pensioenen flink gekort, terwijl 
dat helemaal niet nodig is. Wat 
het voor ouderen nog veel lastiger 
maakt is dat ze er zo weinig meer 
aan kunnen doen. Als je thuis zit 
met een AOW en een klein pen- 
sioentje, is er niet meer zoveel 
wat je aanje omstandigheden 
kunt veranderen. Je kunt op je 
zeventigste niet ineens weer 
besluiten een paar uur te gaan 
werken. Daarom moet je volgens 
mij de rekening van de crisis niet 
bij ouderen leggen. Natuurlijk zijn 
er ook senioren die het goed heb
ben en de rijksten kunnen best 
wat meer betalen. Laat de sterkste 
schouders, of deze nu oud of jong 
zijn, de zwaarste lasten dragen.’

En dat generatieconflict waar 
iedereen het over heeft dan? 
‘Volgens mij is er absoluut geen 
sprake van een conflict tussen 
generaties, dat zijn veel jonge
ren met mij eens. Helaas is er een 
klein groepje dat doet alsof oude
ren de bron van afle problemen 
zijn. Ze zouden te duur zijn en met

al hun voorrechten onze pensioen- 
pot leegroven en de zorg onbetaal- 
baar maken. Ik kan er echt kwaad 
om worden als ik dat hoor. Ten 
eerste is het gewoon dom. Kor- 
tingen op pensioenen zijn nu niet 
nodig, want er zit nog voor bijna 
duizend miljard in de pensioen- 
potten. En ten tweede: ga eens 
praten met een oudere, iemand die 
jarenlang gewerkt heeft om het 
land waar we nu in leven mede op

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt 
het idee van korten op pensioenen 
onzinnig. ‘Je pakt mensen die hun 
leven lang gewerkt hebben toch 
niet hun geld af ? Zij komen straks 
in de problemen, doordat jaren 
geleden gekke regels zijn afgespro- 
ken. Bovendien worden ouderen al 
geconfronteerd met hogere zorg- 
kosten. Politici die pensioen willen 
afpakken, leven in een papieren 
werkelijkheid die niks met de ech
te wereld van doen heeft.’

Waar komen de verhalen dan 
vandaan dat als we nu niet 
korten, we straks geen pensioen 
meer hebben?
‘Bangmakerij! Er zit bijna 1000 
miljard euro in de pensioenpot en 
dit astronomische bedrag blijft 
maar groeien doordat er meer 
geld binnenkomt via premies 
dan dat er uitgaat aan pensioe
nen. Net als andere beleggers zijn 
ook pensioenfondsen natuurlijk

te bouwen. Dan piep je wel anders. 
Het maakt mij niet uit of mensen 
jong of oud zijn. Het belangrijkste 
vind ik dat we samenwerken aan 
een sociale samenleving en dat 
mensen bereid zijn daarvoor te 
strijden.’ •

Meer over ROOD, jong in de SP, 
op pagina 11 en www.rood.sp.nl

TEKST: PETER KWINT

geld kwijtgeraakt toen de beurzen 
kelderden, maar de meeste schade 
daarvan is allang hersteld. Het pro- 
bleem is dat vroeger afgesproken 
is dat pensioenfondsen een buffer 
moeten hebben, die erg afhanke- 
lijk is van de rekenrente.’

Rekenrente? Wat is dat? 
Tngewikkeld verhaal. Door de 
crisis is de rente kunstmatig laag 
gehouden. Het probleem van pen
sioenfondsen is dat ze op het 
papier moeilijk krijgen als ze 
30 jaar lang een rendement beha- 
len, dat gelijk is aan de lage rente. 
Onzin, want pensioenfondsen 
maakten zelfs midden in de crisis 
een fors hoger rendement 
dan de kunstmatig lage rente. 
Daarom heb ik al 100 keer tegen 
de minister gezegd dat die idiote 
regel moet worden aangepast. De 
rekenrente moet in Ujn worden 
gebracht met de daadwerkelijk 
behaalde resultaten zodat pensi
oenfondsen zich niet verplicht arm 
moeten rekenen. Dan krijg je een 
goed beeld van hoe de pensioen
fondsen ervoor staan. En dan zie 
je dat die onnodige verlaging van 
pensioenen - soms wel tot 7% per 
jaar - volslagen onnodig is.’

Maar het is crisis, moet iedereen 
niet inleveren dan?
‘Mensen die gepensioneerd zijn, 
kunnen niet zomaar een kran- 
tenwijkje erbij nemen om hun- 
inkomsten aan te vullen. Natuur
lijk kunnen zeker rijke ouderen 
best met wat minder af, maar met 
deze maatregelen pak je ook men
sen met een klein pensioentje. Dat 
zijn echt geen stinkend rijke oude
ren die op een grote zak geld zit- 
ten. Bovendien, als je midden in 
een crisis mensen hun geld afpakt, 
wordt er nog minder uitgegeven 
en duurt de crisis nog langer. Deze 
mensen hebben hun leven lang 
hard gewerkt en ik zal blijven strij
den tegen idiote regels die ouderen 
in de problemen brengen.’ •

TEKST: PETER KWINT

PENSIOENKORTING ONNODIG EN SCHADELIJK
IK ZAL STRIJDEN TEGEN 

IDIOTE REGELS DIE OUDEREN 
IN PROBLEMEN BRENGEN’
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EMILE ROEMER: RREEK THUISZORG NIET AF, BEZUINIG OP VERSPILLING

ACHE:

HANDEN
THUIS,
RUTTE!

Ruim 6.000 mensen trotseerden de eerste zaterdag van april de kou 
om op het Malieveld in Den Haag te protesteren tegen de afbraak van de 
thuiszorg. Het kabinet wil 1,1 miljard weghalen bij de thuiszorg, dat is 
% van het bedrag dat gemeenten nu aan thuiszorg kunnen besteden. 
Zelf noemt Rutte II het ‘bezuinigingen’ maar de maatregel zal op andere 
plaatsen in de zorg tot veel hogere kosten leiden. De mensen die zorg 
behoeven zijn immers niet ‘ineens beter’.

JAN (MAX) SLAGTER 
EN EMILE ROEMER: 
HET KABINET HEEFT 
GEEN VISIE
Pagina 4

t

SP
FRACTIEVOORZITTER
KRAAKT
BELACHELIJKE
BEZUINIGINGEN
Pagina 5

ZO LOS JE DE 
CRISIS OP 
(SPS DOORDACHTE 
INVESTERINGEN)
Pagina 6

ARNOLD MERKIES,
WOORDVOERDER
FINANCIEN;
‘IK HOOP OP VERZET 
TEGEN RUTTE H’
Pagina 10

Wei zullen honderdduizend men- 
sen op straat staan, gaan de thuis- 
zorgwerkers die mogen blijven 
nog minder verdienen en komen 
ruim 3 miljoen thuiszorgers zwaar 
onder druk te staan. In de door 
AbvaKaboFNV georganiseerde 
actie Handen thuis, Rutte toonden 
de thuiszorgers dat ze het kor- 
tingsplan onaanvaardbaar vinden. 
Met hun aantal van 6.000 maak-

ten ze er de grootste thuiszorg- 
demonstratie van die Nederland 
ooit gezien heeft. De opkomst is 
een sterk staaltje van samen- 
sterk-staan als je bedenkt dat 
thuiszorgers in hun werk altijd 
alleen aan de slag zijn.

SP-fractievoorzitter Emile Roe- 
mer sprak de mensen toe: ‘Deze 
plannen zijn kortzichtig en zullen

leiden tot vereenzaming, verwaar- 
lozing en vervuiling van mensen 
die thuiszorg nodig hebben.’
Hij is niet alleen tegen het kor- 
ten op de thuiszorg, maar weet 
ook hoe het kabinet dan wel kan 
bezuinigen: ‘Schaf de marktwer- 
king af, dat levert 2 miljard op. 
Los de verspilling van medicij- 
nen, hulpmiddelen en verband- 
middelen op; er wordt veel te veel

ongebruikt weggegooid. En wat 
te denken van de winsten van de 
zorgverzekeraars? Haal het geld 
waar het zit!’

Meer over de gevolgen van 
afbraak in de thuiszorg op 
pagina 8 •

TEKST: ANTHONIE VERMEER 
FOTO’S: KAREN VELDKAMP
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HET GAAT 
ALLEEN OM 
DE PEGELS’
Terwijl ouderenbeleid volop in de belangstelling staat, 
spreekt SP-leider Emile Roemer met MAX-voorzitter 
Jan Slagter in het kantoor van de omroep voor 
vijftigplussers. Over het belang van vijftigplussers 
en de publieke omroep: ‘Er is geen visie.’

Emile Roemer vraagt Jan Slagter 
naar het enorme schilderij van 
zangeres Use de Lange dat in zijn 
kantoor hangt. Jan: ‘Van haar ben 
ik een enorme fan. Het schilderij 
is gemaakt tijdens ons programma 
Sterren op het Doek. Use staat in mljn 
ogen voor puurheid, echtheid.
Ik ben wars van mensen die een 
kunstje doen. Op televisie of in de 
politick. ’

Emile: ‘Daar herken ik me in. 
Zeker in de pohtiek vind ik echt
heid enorm belangrijk. Je vraagt 
om het vertrouwen van kiezers. 
Dat is nogal wat, dat moet geen 
trucje zijn.’

Jan: ‘Daarom voelen veel men
sen zich nu ook niet thuis bij wat 
er in Den Haag gebeurt. Ze voe
len zich gepakt. En gaat het over

ouderen, dan zegt iedereen dat 
de vergrijzing zo erg is; je moet je 
hijna schuldig voelen als je tachtig 
bent.’

Emile: ‘Dat gevoel spreekt ook erg 
uit de vele e-mailtjes en brieven 
die de SP-fractie krijgt. Er is heel 
veel onrust. Ouderen vragen zich 
af: zijn wij nu ineens de schuldi- 
gen? Wat gaat er gebeuren met

de thuiszorg? Met mijn pensioen? 
Wat staat me nog meer te wach- 
ten?’

Jan; ‘Omroep MAX begint met een 
nieuwe ombudsman. Juist om- 
dat ouderen heel veel vragen heh- 
ben. Ze zien door de bomen het 
bos niet meer. Ik erger me kapot 
dat er geroepen wordt; het ge- 
middeld inkomen van ouderen is 
zoveel euro, dus ze hehben niks 
te klagen. Maar de oudere die er 
niet meer uit komt, heeft niks aan 
gemiddelden. Voor ons program
ma MAX Maakt Mogelijk kwam 
ik bij een dame thuis die thuis
zorg kreeg. Het gaat in de thuis
zorg niet alleen om steunkousen 
aantrekken - waar trouwens, wie 
bedenkt dit, 1 mlnuut 40 secon- 
den voor staat - maar ook om een 
kopje koffie drinken, even contact. 
Dat is waar deze regering 
mating aan heeft. Verpieter maar 
inje waning, is de boodschap. Ik 
begrijp niet dat de PvdA hiermee 
akkoord gaat. Wat is dat, Emile?
Is het pluche zo aantrekkelijk dat 
alle principes overhoord gaan?’

Emile: ‘Ik zie het zo; de linker- 
flank van de PvdA heeft campagne 
gevoerd, de rechterflank van de 
PvdA regeert. En of de PvdA-kiezer 
daar nou zo blij mee moet zijn? Ik 
hoor van velen dat ze hartstikke 
spijt hebben.’

Jan: ‘Er is geen visie, het gaat 
alleen om de pegels.’

DE WD ZIT MET 
HAAR FIKKEN 
AAN ONZE TV- 
PROGRAMMA’S’

Emile: ‘Nu zoveel maatregelen 
ouderen treffen, krijgen jullie 
zeker meer leden?’

Jan: ‘Wij zijn de snelst groeien- 
de omroep. We staan nu op 335 
duizend leden. Als ik zie wat de 
olitiek wil met de omroep, pure 
afbraak. Ze hebben totaal geen 
visie waar ze met de publieke 
omroep naartoe willen.’

Emile: ‘Je slaat de spijker op zijn 
kop. Er is geen visie. En ze er- 
kennen het grote belang van de 
pubheke omroep niet; dat de 
publieke omroep losstaat van com- 
merciele belangen om een breed 
publiek te bedienen met zaken 
waar de commercielen geen brood 
in zien.’

Jan: ‘En los van de pohtiek! Ver- 
geet die niet. De WD zit met haar 
fikken aan onze tv-programma’s. 
Berlusconi is een paar uur vliegen 
hiervandaan. Als die man lets niet 
beviel zei hij: u bent geen hoofd-
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EMILE ROEMER SPREEKT ZICH UIT
‘BELACHELIJKE BEZUINIGINGEN’
Kom niet aan met de vraag of de SP zich wel genoeg laat zien, want de 
fractievoorzitter ziet zijn partij op alle fronten strijden. En er is nog veel te 
doen: ‘Juist nu de PvdA na de verkiezingen rechts ging regeren.’

foto © Anouk Press

redacteur meer. WD’er Halbe 
Zijlstra zei bij Pauw en Witteman 
in antwoord op mijn vraag, waar- 
om er 100 miljoen meer bezuinigd 
wordt: jullie doen nog niet wat wij 
willen. Letterlijke quote! Als je me 
kwaad wilt krijgen...’

Emile: ‘De politick moet er vooral 
voor zorgen dat de publieke om- 
roep programma’s kan maken. 
Maar we mogen ze wel scherp 
houden. Voorbeeld: er was te veel 
overhead. Enige tijd was er elke 
dag om half negen een nieuws- 
programma, iedere omroep deed 
dat in zijn eigen studio; dat kon 
veel efficienter.’

Jan: ‘Wat ook belangrijk is; de 
pluriformiteit. Gaat het bijvoor- 
beeld over euthanasie, dan hoot 
ik de mening van de EO en aan de 
andere kant van het spectrum de 
VARA. Zo vorm ik mijn mening. Bij 
de bewierookte BBC - zij hebben 
drie keer zo veel budget als wij - 
durft niemand pohtiek stelling te 
nemen.’

DE VERGRIJZING IS 
NIET HET PROBLEEM 
DAT DEN HAAG ER 
VAN MAAKT’

Emile: 'En vergeet niet dat de 
meeste mensen nog steeds naar 
de pubheke omroep Mjken. ’

Jan: ‘Gelukkig ziet de SP het 
belang van de pubheke omroep. 
Mijn tante keek heel de dag naar 
de pubheke omroep. Ze was alleen. 
Dan is er een beetje iemand in huis, 
zei ze. Ook in de ochtend - dat 
heeft SP-Kamerhd Jasper van Dijk 
trouwens nog geregeld. Ben jij al 
lid van MAX, Emile?’

Emile: ‘Ik ben net vijftigplusser, 
maar geen lid.’

Jan: ‘Mensen die net vijftig zijn, 
zitten vaak nog in een ontken- 
ningsfase. Er komt een moment 
dat jij ook zegt; dit is mijn MAX- 
moment! De vergrijzing is niet 
het probleem wat Den Haag ervan 
maakt.’

Emile: ‘Ik noem het daarom geen 
vergrijzing maar verzilvering. We 
onderschatten hoeveel die men
sen voor de samenleving bete- 
kenen. Mijn vrouw werkt in een 
verpleeghuis. Ze zegt dat als de 
vrijwilhgers daar weg zijn, ze de 
tent kunnen sluiten. En dat zijn in 
grote meerderheid oudere vrijwil- 
ligers.’

Jan: ‘Ik hoop dat de oppositie, de 
SP en anderen, nog veel meer een 
vuist kunnen maken tegen dit 
kabinet. Ik zou graag het Mahe- 
veld weer eens vol zien. Er is alle 
reden toe. En dan is Omroep MAX 
erbij om verslag te doen!’ •

TEKST: DIEDERIK OIDERS

Het sociaal akkoord, wat vind je 
ervan?
‘Veel mensen leven in een enorme 
onzekerheid. Elke dag raken men
sen him baan kwijt en gaan bedrij- 
ven failhet. Het aantal gezinnen 
in armoede en met schuldenpro- 
blemen groeit met de dag. Ik denk 
dat het alleen daarom al goed is 
dat werkgevers en werknemers 
een akkoord gesloten hebben. Ook 
prima dat ze het kabinet een enor
me tik op de vingers hebben gege- 
ven. De extra bezuinigingen voor 
2014 moeten van tafel, verslechte- 
ringen in de sociale zekerheid 
worden in ieder geval uitgesteld.’

Wat vond je van de kabinets- 
reactie op het akkoord?
‘Haast niet te geloven! Tien minu- 
ten nadat ze met sociale partners 
afspraken dat de extra bezuini
gingen van tafel waren, vertelde 
Rutte dat in augustus bekeken 
wordt of er toch nog extra bezui
nigd gaat worden. Ik vind dat een 
belediging voor de sociale part
ners. Je spreekt in een akkoord af 
dat de nulhjn voor zorgpersoneel, 
onderwijzers en pohtieagenten van 
de baan is, maar in augustus kom 
je er misschien op terug. Als het 
kabinet zo opereert, is het herstel 
van vertrouwen in een klap weg.’

Wat mis je nog in het akkoord?
‘Als je mensen nu meer zekerheid

wilt geven, zorg dan voor banen. 
Ons voorstel om woningcorpora- 
ties te laten investeren in de bouw, 
renovatie en isolatie van huur- 
woningen lijkt nu door werkgevers 
en werknemers gesteund te wor
den. Maar opnieuw is het weer 
afwachten of het kabinet dat ook 
gaat doen. Wij zeggen al langer; 
steun ons bouwplan, dat levert 
ruim 80 duizend banen op in de 
bouw. Als de woningcorporaties 
in plaats van door het kabinet op- 
gelegde verhuurdersheffing a 1,75 
miljard euro per jaar, investeren in 
nieuwbouw, onderhoud en in isola
tie, dan kunnen ze op de financiele 
marlct tot 4 tot 5 keer dat bedrag 
lenen. Dat betekent extra werk- 
gelegenheid, meer nieuwe sociale 
woningen, meer opgeknapte 
woningen, isolatieprojecten en 
nieuwe buurthuizen. De bouw- 
sector, vakbonden, corporaties

ONS BOUWPLAN 
LEVERT 80 DUIZEND 
ARBEIDSPLAATSEN 
IN DE BOUW OP’

en andere betrokkenen hebben 
enthousiast gereageerd op dit plan. 
Maar ook het MKB komt er nog 
bekaaid vanaf. Zij kunnen nu moei- 
hjk kredieten krijgen en de hogere 
BTW van 21% hangt als een molen- 
steen om de nek.
Daamaast hangt de zorg, en dan 
met name de thuiszorg, een enor
me ontslaggolf en bezuiniging 
boven het hoofd.’

Waarom wordt er niet geinves- 
teerd om de economie op gang 
te helpen?
‘WD en PvdA hechten teveel waar- 
de aan de maximale norm van 
3% begrotingstekort in 2014, die 
Brussel heeft vastgesteld. Dat 
maakt dit sociaal akkoord ook 
zo broos. WD en PvdA willen zo 
graag keihard bezuinigen dat ze 
niet meer kijken naar de maat- 
schappehjke gevolgen. Wij doen 
het economisch slechter dan onze 
buurlanden en dat kun je ook 
Rutte en Samsom kwalijk nemen.
Er gebeurt nauwehjks iets om de 
economie te stimuleren, er zijn 
geen plannen om banen te redden.’

Horen we niet te weinig van 
deSP?
Tk dacht van niet. Onze Kamer- 
leden zijn keihard bezig om de 
mensen te mobihseren tegen de 
afbraak van de zorg, de studie- 
financiering. de ouderenzorg en 
van de sociale werkvoorziening.
We zijn op alle fronten actief, 
vooral ook met het aandragen van 
goede alternatieven.’

Valt er met jou en de SP wel samen 
te werken?
‘Nou en of! We bewijzen het in 
veel steden en in twee provincies. 
De SP kan prima besturen, we let- 
ten goed op de centen maar hou
den het wel sociaal. Niet alleen in 
gemeente- en provinciebesturen 
werken we goed samen, maar ook 
met instellingen, belangengroepen 
en buurtbewoners.’

Raakt de politick je persoonlijk? 
‘Jazeker. Ik hep een dag met 
schuldhulpverleners mee en sprak 
een mevrouw die door haar ex- 
partner in de schulden terecht 
was gekomen. Die vrouw had drie 
banen. ’s Ochtends bezorgde ze 
kranten, overdag was ze admini- 
stratief medewerkster en ‘s avonds 
deed ze schoonmaakwerk. Maar 
nog kon ze nauwehjks rond- 
komen. Omdat het ook maanden 
duurde voordat ze in de schuld- 
sanering terecht kon. Hoe kan dat, 
zo'n vrouw die er zelf in feite geen 
schuld aan heeft.’

Zijn er meer belachehjke bezuini
gingen?
Tk was op bezoek bij een begeleid 
woonproject voor gehandicapten. 
Jonge mensen konden daar heel

DE SP WIL SLIM 
INVESTEREN OM 
UIT DE CRISIS TE 
KOMEN’

prettig zelfstandig wonen. Het 
kleinschalige project loopt fantas- 
tisch en is niet duur doordat het 
goed is georganiseerd. Maar de 
kans is groot dat dit project wordt 
wegbezuinigd. Een leuke jonge 
meid in een rolstoel vertelde me 
dat ze daardoor of in een tehuis, 
of weer terug naar haar ouders 
moest. Terwijl ze dat zei prikten 
de tranen achter haar ogen. Maar 
het ergste komt nog; die twee op- 
lossingen zijn vele malen duurder 
dan zoals het project nu draait. Ik 
vind dat een onmensehjke blun
der. En we zullen blijven vechten 
om dat project toch te laten blij- 
venbestaan.’

Waar word je nu echt pissig om? 
‘Als ik lees dat de zorgverzekeraars 
meer dan een miljard netto winst 
geboekt hebben. Allemaal geld dat 
niet terug naar de zorg gaat, ter
wijl de mensen die in de zorg wer
ken geen loonsverhoging krijgen 
en straks - als het kabinet toch 
weer gaat bezuinigen - alsnog op 
de nulhjn worden gezet. Dus het 
wordt de hoogste tijd dat poli- 
tici beseffen dat het om mensen 
en zorg voor mensen gaat. Je be- 
zuinigt en pakt mensen banen af. 
Mensen komen thuis te zitten met 
alle gevolgen van dien. En vervol- 
gens laat je ze in de steek. Net als 
de ouderen die je de thuiszorg en 
de dagbesteding afpakt.’

Dus?
‘Er is veel te doen voor de SP. Juist 
nu, in de periode dat de PvdA. 
die een goede linkse verkiezings- 
campagne voerde, rechts ging 
regeren. Dat grenst aan kiezers- 
bedrog: mensen stemmen links, 
maar krijgen toch een rechts 
kabinet met Rutte en Samsom. 
Voor ons ligt daar een belangrijke 
taak, niet alleen zeggen wat slecht 
is, maar ook met goede voorstellen 
komen om uit de crisis te komen. 
Wij laten Nederland zien dat er 
een altematief is, dat je niet door 
plat bezuinigen - zoals Samsom 
en Rutte doen - maar juist door 
slim investeren uit de crisis kunt 
komen. Met dat verhaal zijn geluk
kig steeds meer mensen het eens, 
en dat voelt goed.’ •

TEKST: BERT VOSICUIL

I
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INVESTEREN IN NEDERLAND
Economen en andere experts zijn het erover eens. De opeenstapeling van bezuinigingen, 
onderhandelingen en tussenakkoorden verdiept de recessie en is slecht voor het vertrouwen 
in de economie. Rutte II maakt dezelfde tout als Rutte I: weer meer bezuinigen in plaats van 
investeren. In plaats van de samenleving rust en vertrouwen te geven, zorgen WD en PvdA 
voor nog meer onzekerheid. Alsof het alleen maar gaat om de cijfers en niet meer om de 
mensen in ons land. De SP wil investeren in Nederland. Investeren in banen, in werk en in 
bedrijven. Door nu fors in de economie te investeren, helpen we de economie op gang en 
dempen we de gevolgen van de crisis.

ZET DE BTW WEER OP 19%
Het is een vreemde beslissing van het kabinet om juist in 
crisistijd de BTW te verhogen naar 21 %. Het is een platte 
lastenverzwaring die geld oplevert voor de overheid, maar 
enorm veel schade veroorzaakt onder ondernemers en 
consumenten. Terwijl ondernemers hun best doen om te 
overleven en nieuwe dingen te doen, trapt de regering met een 
BTW-verhoging op de rem. Dat is onnodig en onverstandig, 
juist door de BTW te verlagen stimuleer je de economie.

20
m

Steun het MKB; 
verlaag de BTW.

De economie stimuleer 
je door mensen zekerheid te 
bieden over hun inkomen.

ZEKERHEID li CR S STUD
Vertrouwen is de kurk waarop onze economie dnjft. Het domste 
wat je in crisistijd kunt doen is de voorzieningen afbreken die juist zijn 
opgebouwd om deze moeilijke tijden te doorstaan. De SP wil zekerheid 
in crisistijd voor werknemers. We draaien de afbraak van de bescherming 
tegen ontslag terug en schrappen de verkorting van de WW-duur. Flexibele 
krachten krijgen meer rechten en rechtsbescherming. De economie stimu
leer je door mensen zekerheid te bieden over hun inkomen.

JONO VOOR DUD EN DUD VOOR JONG
Mede onder invloed van het kabinetsbeleid bereikt 
de werkloosheid in Nederland een recordhoogte.
Ruim 15% van de jongeren is op dit moment werkloos; 
tegelijk dwingt het kabinet ouderen om langer doorte 
werken. Het is slimmer om ervoor te zorgen dat jongeren 
aan het werk komen en oudere werknemers vrijwillig de 
mogelijkheid te geven om iets eerder te stoppen met 
werken. De SP wil dit financieel mogelijk maken als daar 
tegenover staat dat een jongere de arbeidsplek overneemt 
Daarbij maken wij het mogelijk dat een oudere werknemer 
deels blijft werken zodat een jongere werknemer 
tegelijkertijd het vak kan leren.
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Schrap de verhuurderheffing, 
investeer in de bouw.

We moeten geen banen 
schrappen maar juist voor 

meer banen zorgen. Behoud 
daarom de banen in de 
sociale werkplaatsen.

LAAT C0RP0RATIES BOUWEN
Het kabinet wil een verhuurderheffing invoeren. Woningcorpora- 
ties moeten daardoor 1,75 miljard euro betalen aan de overheid. 
Een domme maatregel. Veel slimmer is het om corporaties dit 
geld te laten besteden. ledere euro die een corporatie kan 
investeren leidt tot vijf euro extra investeringen in de bouw. 
Tegelijk verkorten we hiermee de wachtlijsten voor een sociale 
huurwoning.We houden 80 duizend bouwvakkers aan het 
werk en houden bouwbedrijven, verhuizers en installateurs 
overeind. En het mooie is, alleen al aan extra btw-inkomsten 
ontvangt de overheid meer geld dan met de verhuurderheffing.

BEHOUD BANEN IN DE SOCIALE WERKPLAATSEN
De sociale werkplaatsen worden verder afgebroken, er gaan 70.000 
plekken op termijn verloren. Meer mensen met een beperking worden 
gedwongen in gewone bedrijven te gaan werken, terwijl goede 
begeleiding en werkplekaanpassingen niet zijn gegarandeerd. Alle 
jonggehandicapten worden herkeurd en een deel valt straks in de 
bijstand. Het schrappen van banen in sociale werkplaatsen zal tot 
meer werklozen leiden en de onzekerheid voor mensen met een 
beperking vergroten. We moeten geen banen schrappen maar juist 
voor meer banen zorgen. Behoud daarom de banen in de sociale 
werkplaatsen en voer geen herkeuring voor jonggehandicapten in.

ILLUSTRATZE: MARC KOllE
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INVESTEER IN DUURZAME ENERGIE
De SP wil flink investeren in duurzame energie. Om onze economie 
minder vervuilend te maken en onszelf minder afhankelijk te maken 
van energietoevoer uit het buitenland. Dat kan onder meer door wind op 
zee, meer zonnepanelen en het opwekken van energie uit de getijden.

Investeren in duurzame 
energie is slim, schoon en 

economisch verstandig!

INVESTEER IN HET MKB
Vooral in crisistijd hebben veel kleine bedrijven moeite 
om aan voldoende krediet te komen. Banken zijn voorzichtig 
waardoor bedrijven niet altijd de investeringen kunnen doen 
die ze nodig hebben voor een gezonde toekomst.
Een nieuwe investeringsbank kan ervoor zorgen dat gezonde 
bedrijven die door de crisis in problemen dreigen te komen, 
van krediet worden voorzien.

Richt een investerings- 
bank op zodat bedrijven 

voldoende krediet krijgen,
Het MKB is de motor 

van de economie: kleine 
ondernemers verdienen 

meer ondersteuning.

VERSTERK ONDERNEMERSCHAP
Van alle Nederlandse bedrijven behoort 99% tot het MKB, 
bedrijven tot 250 werknemers. De meeste bedrijven zijn nog 
veel kleiner, de helft is zelfs eenpitter. Veel kleine bedrijven 
nemen minder snel mensen aan omdat zij verplicht zijn om 
ziek personeel twee jaar door te betalen. De SP wil deze 
periode voor kleine bedrijven inkorten. Natuurlijk behoud 
de werknemer ook hierna zijn rechten en wordt hij of zij 
betaald uit de opbrengsten van een algemene heffing 
voor werkgevers. De SP wil daarnaast kleine ondernemers 
tegemoet komen door overheidsaanbestedingen op te 
knippen zodat het MKB meer kansen krijgt.

Laat jongeren een 
vak leren, maak werk 

van de vakschool.

Investeren in onderwijs is de beste manier om uit 
een crisis te komen. In plaats van nieuwe bezuinigingen, 
zijn investeringen in onderwijs nodig. Door jongeren goed 
op te leiden, ontstaan nieuwe kansen voor Nederland.
De studiefinanciering gaan we niet afschaffen. Goed 
onderwijs leidt tot innovatie en werkgeiegenheid.
Precies wat we nodig hebben om te voorkomen 
dat Nederland verder afglijdt door Rutte II.

INVESTEER IN BEROEPSONDERWIJS
Veel jongeren krijgen op dit moment niet het 

vakonderwijs dat ze nodig hebben. VMBO-schoien 
en MBO-scholen zijn leerfabrieken geworden waarin 

te weinig aandacht is voor leerlingen en te weinig wordt 
gewerkt aan vakkennis. De SP wil de MBO-opleidingen 

niet inkorten, zoals het kabinet wil, maar het vakonderwijs weer 
centraal stellen. Van scholen vragen we om bindende afspraken 
met bedrijven te maken over het aanbieden van stageplaatsen.

I
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Ankie (57) uit Eindhoven is hulp- 
afhahkelijk en strijdt voor goed 
gemeentelijk beleid voor mensen 
met een heperking.

‘Ik heb elke dag heimwee naar 
Woensel, maar toch ben ik blij dat

ik bier woon, want daar kon ik 
geen passende zorg krijgen. Sinds 
ik een rolstoel heb en hulpafhan- 
kelijk ben, realiseer ik me wat echt 
belangrijk is in het leven: liefde, 
warmte en geborgenheid. Dagelijks 
knok ik voor een menswaardig

DE SP-AANPAK
Besparen in de zorg is een goed idee! Dat kan heel goed zonder dat het 
ten koste gaat van de chronisch zieken, gehandicapten en de ouderen.
De marktwerking kost ons minimaal 2 miljard per jaar. Laat alle arisen in 
loondienst gaan werken en maak een einde aan die steeds grotere zorg- 
molochs. De zorgverzekeraars maken winsten waarvan sommige direc- 
teuren zelf zeggen dat het onmaatschappelijk hoog is. We weten dat de 
prijzen voor geneesmiddelen lager kunnen en als we alle verspilling van 
medicijnen, verbandmiddelen en hulpmiddelen aanpakken, is ook daar 
veel te besparen.

SP-Kamerlid Renske Leijten is woordvoerster Zorg:
‘De SP wil af van het eigen risico, een boete voor (chronisch) ziekzijn en 
een inkomensafhankelijke zorgpremie. Mensen toegang ontzeggen tot zorg 
omdatze er geen geld voor hebben, leidt tot Amerikaanse toestanden. Ja: 
de zorgkosten zullen stijgen en de vraag is niet of, maar hoe we dat met 
elkaar betaten zonder dat de portemonnee gaat bepalen of je zorg krijgt.

Ik stoor me aan het beeld dat de patient de kostenpost is in de zorg.
We weten dat er fors verdiend wordt, allerhande consul
tancy en reclamebureaus topen binnen van ons zorg-getd.
Dit kabinet wil dat ziekenhuizen winsten kunnen uitkeren, 
dat is natuurlijk belachelijk! Dat geld hoort thuis in de zorg.
We moeten topsalarissen, het gegraai en verspilling juist 
aanpakken en niet mensen die ziek worden of ziekzijn in 
de kou zetten’.

bestaan. Ik ben een mens en niet 
de beperking. Helaas spreekt het 
kabinet je daar alleen maar op 
aan’.

Ze zucht als ze praat over de 
komende bezuinigingen. ‘Laatst 
zei iemand van de gemeente dat 
het strijken van kleding niet meer 
geregeld kan worden via de thuis- 
zorg. Moet ik dan maar in verfrom-

melde kleding onder de mensen? 
Mijn konijn geeft mij grote vreug- 
de, maar het verschonen van het 
hok mag niet meer door de thuis- 
zorg. Het leidt tot tranen als ik in 
bed lig; tranen van vernedering. 
Allemaal zelf betalen in de toe- 
komst? Dat gaat niet van mijn 
minimum inkomen’.
Steeds meer moet Ankie zelf 
betalen, voor zelfzorgmiddelen

zoals dat heet: medicijnen en de 
klysma’s. AnMe kan niet leven 
zonder klysma’s. Dat volgend jaar 
de compensatie voor het eigen risi
co verdwijnt en het jaar daarop de 
tegemoetkoming voor chronisch 
zieken, ziet ze niet zonnig in. ‘Ik 
ga graag naar de Hema voor een 
kopje koffie, dan ben ik onder de 
mensen, kan ik een krantje lezen 
en inspiratie opdoen om mee te 
denken over menswaardige bezui
nigingen. Of dat kopje koffie dan 
nog gaat? Ik vrees het niet. Dag in 
- dag uit word ik er aan herinnerd 
dat ik onproductief ben, over- 
bodig, een kostenpost ben.
Dat doet wat met een mens’.

Ankie verbittert niet, is strijd- 
baar en weet beleidsmakers goed 
te vinden. ‘Ik zal niet overleven 
en geleefd worden, ik neem zelf 
initiatief. Niets doen is geen optie. 
Helaas gaat dit wel ten koste van 
het beetje energie dat ik nog heb, 
van een chronische beperking heb 
je nooit vrijaf. Ik verbaas me er 
zo over dat de bezuinigingen juist 
bij mensen neerkomen die geen 
uitweg of altematief hebben. De 
marktwerking gaat maar door, wat 
kost dat niet? De enige die er goed 
mee zijn, zijn de graaiers. Zij krij
gen wat ze niet verdienen en de 
mensen op de werkvloer die finan- 
cieel eigenhjk meer verdienen 
krijgen het niet en worden onder 
druk gezet’. •

Dit interview schreef SP-Kamerlid 
Renske Leijten na een werkhezoek 
aan Ankie.

DE SP-AANPAK
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Deze belang- 
rijke spil zorgt voor veel banen, het is dus van groot belang dat in tijd van 
hoge werkloosheid de overheid alles op alles zet om kleine en middelgrote 
ondernemers te ondersteunen.

De bezuinigingen van de regering voelen veel mensen direct in hun porte
monnee. Hierdoor houden zij de hand op de knip. Dat is een groot pro- 
bleem voor veel ondernemers. Veel klanten blijven daardoor immers weg. 
Om de economie weer op gang te brengen is het daarom van groot belang 
dat de overheid naast bezuinigen ook gaat investeren. Zo kunnen we het 
consumentenvertrouwen weer laten groeien.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is woordvoerster Midden- en Kleinbedrijf:
De banken moeten er weer zijn voor de mensen en niet andersom. Te vaak 
horen we dat ondernemers bij de bank tegen een muur 
oplopen en hierdoor in de problemen komen. Om te zor- 
gen voor goede en eerlijke kredietvertening aan onder
nemers wil de SP een nieuwe Nationale Investeringsbank 
oprichten. Bedrijven met goede ideeen kunnen daar aan- 
kloppen voor financiering als de banken het laten afweten. ’

Gerard Roij ackers (60) is sinds 
1985 eigenaar van Black Widow op 
de Nieuwe Binnenweg in Rotter
dam, een winkel met kleding en 
accessoires voor altematieve 
jongeren.

‘Ik zit met mijn winkel in een 
prachtige straat met fantastische

ondernemers. Veel van hen hebben 
het zwaar. Het is ongelooflijk dat 
in tijden dat de winkelier knokt 
tegen de crisis en tegen de zware 
concurrentie van het internet- 
winkelen, de overheid kiest voor 
lastenverzwaring zoals BTW- 
verhoging. Die heeft niets opgele- 
verd want door de verhoging zijn

verkopen gedaald, zetten winke- 
liers minder om en werd de schat- 
kist er ook niet beter van.
Vroeger had ik drie medewerkers, 
tegenwoordig zet ik hooguit eens 
een invalkracht in. Ik vorm geen 
uitzondering, want door onze 
winkelstraat is een enorme ont- 
slaggolf gerold. ledereen heeft

medewerkers de laan uitgestuurd 
en staat zelf weer achter de toon- 
bank.
Ik ben zestig dus voor mij vind ik 
het nog wel meevallen. Maar voor 
jongeren die een toekomst willen 
opbouwen met een eigen zaak, ziet 
het er slecht uit. De regering laat 
hen zitten.

Ook de banken maken het de 
ondernemers lastig door hen finan
ciering te weigeren. Daardoor wor
den noodzakelijke investeringen 
onmogelijk gemaakt. Ik vrees dat 
de komende tijd nog veel onder- 
nemingen failliet zullen gaan. •
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Rolf van Bremen (61) werkt bij een 
technisch installatiebedrijf in de 
Kop van Noord-Holland.

‘Ligt de bouw op zijn reel, dan weet 
je dat technische installatiebedrij- 
ven aan de beurt komen. We deden 
voorheen heel veel in de woning- 
bouw. Nog niet zo lang geleden was 
een kins waarin we in 100 tot 130 
woningen installeerden heel nor- 
maal. Nu is het zes woninkjes hier, 
en hooguit veertien stuks daar. 
Tegenwoordig geldt een opdracht

van veertig huizen als groot.
Vorig jaar werden er van de 225 
werknemers in het bedrijf 45 op 
straat gezet en niemand weet of 
dat straks nog eens gebeurt.
Ik stond aanvankelijk ook op de 
ontslaglijst, maar uiteindelijk kon 
ik na bemoeienis van de vakbond 
en een jurist passend werk krij- 
gen binnen het bedrijf. Er stapte 
een vrachtwagenchauffeur vrij- 
willig op en aangezien ik mijn 
grootrijbewijs heb...
Maar toen dat nog niet zeker

was, was ik er dag en nacht mee 
bezig wat ons mogelijk te wachten 
stond. ’s Nachts lag ik er wakker 
van. Het veroorzaakte vreselijk 
veel stress.
Daarom vind ik het erg dat de 
overheid niets doet om het tij te 
keren. Bedrijven kopen nu werk 
om zoveel mogelijk mensen aan 
het werk te houden. Dat bete- 
kent dat ze zulke scherpe offertes 
maken dat ze hopen er quitte mee 
te kunnen draaien, maar vaak 
moet er geld bij.

DE SP-AANPAK
Nu is het moment om prestatieafspraken te maken met woningbouw- 
corporaties, de grootste constante opdrachtgever in de bouw. Op die 
manier wil de SP de bouw weer op gang krijgen. Vorig jaar werkte er nog 
een kleine half miljoen mensen in de bouw. Hun ervaring en kennis moet 
behouden blijven voor deze sector, want de komende jaren blijft de behoefte 
aan nieuwe woningen stijgen. Maar ook scholen moeten worden opgeknapt. 
Niet alleen de bouw leeft op met deze plannen. Kinderen zitten weer in op- 
geknapte klassen, de wachtlijsten voor huurwoningen worden korter en de 
huizen beter.

Laat zien wat u van deze plannen vindt en hang onze actieposters voor uw 
raam. ledereen die zich zorgen maakt over stijgende huren, het uitblijven van 
renovatie van hun woning en het wegvalien van nieuwbouwprojecten kan 
posters bestellen via kamer@sp.nl. Hang ze op en stop minister Blok!

SP-Kamerlid Paulus Jansen is woordvoerder Wonen en Energie:
‘Sinds het aantreden van dit kabinet verliezen elke dag 50 bouwvakkers hun 
baan en gaan bouwbedhjven failtiet Zo krijg je de economie er natuurlijk 
nooit bovenop. Ik zeg: het tij keren door te investeren. Met een slimme 
constructie krijg je minstens zoveel geld aan BTW binnen 
voor de Staatskas als met een botte bezuiniging. En als je 
de besparingen op de WW meetelt is het zelfs nog meer.
Het verschii is wel dat de mensen weer aan de slag kun
nen, de huizen beter en energiezuiniger en de huren niet 
hoeven te stijgen. Dus handen uit de mouwen en huizen 
bouwen.'

Ondertussen bezuinigt de regering 
de economie kapot. Ik zeg al vanaf 
het begin dat de overheid geld in 
de bouw moet steken. Ik ben geen 
econoom, maar ik begrijp wel dat 
we dan nog lets terugkrijgen voor 
dat geld. Want mensen in een uit- 
kering leveren niets op; ze produce- 
ren niets, hebben vaak een lage uit-

kering en besteden daardoor ook 
weinig. Zolang het kabinet wil vol- 
doen aan de door Brussel opgelegde 
eis van geen groter tekort dan drie 
procent, komen we niet uit de neer- 
gaande spiraal.’ •

... HET ONDERWIJS

DE SP-AANPAK
We gaan extra investeren in het onderwijs. En zorgen dat het beschikbare 
geld werkelijk terecht komt in de klas.
We gaan niet morrelen aan de studiefinanciering en de basisbeurs. Om 
de toegankelijkheid voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen te 
verbeteren, verhogen we de aanvullende beurs.
Het plan ‘passend onderwijs’ leidt tot bezuinigingen in het speciaal onder
wijs en tot slechter onderwijs in de reguliere klas. Daarom moet het plan 
van tafel.
Grate onderwijshervormingen worden nooit meer over de hoofden van 
scholieren, studenten en docenten doorgevoerd.

SP-Kamerlid Manja Smits is woordvoerster Onderwijs;
‘Goed onderwijs is de beste manier om uit de crisis te komen. Elke euro 
die de samenleving nu investeert in onderwijs, betaalt zich in de toekomst 
vijfmaal terug. ’

‘Het beste onderwijs geefje met de beste teraren, die goed zijn opgeleid. 
Zij moeten atte ruimte krijgen om hun kennis over te dra- 
gen. In kleine scholen met kleine klassen.’

‘Het domste wat je nu kunt doen, is de studiefinanciering 
afschaffen. Nu al blijkt dat tienduizend jongeren dan niet 
meer doorleren.’

Nils Muller (21) volgt de opleiding 
tot leraar geschiedenis in Nijme
gen. Aan a lie kanten - zijn ei
gen docenten en zijn collega’s op 
stagescholen- ziet hij hoge werk- 
druk. En of dat de kwaliteit ten 
goede komt?

‘Nee.’ Biedt kabinet Rutte wellicht 
hoop op verbetering? ‘Nee.’
‘Mijn hart ligt bij onderwijs. Jonge 
mensen klaar maken voor de toe
komst, dat is toch het mooiste dat 
er is? Het geeft een kick als ik 
jongeren iets bij kan brengen over

geschiedenis. Ik maak me zorgen 
over de toekomst. Er wordt steeds 
meer bezuinigd op onderwijs en 
klassen worden groter. Wil je les 
geven dan is het belangrijk dat je 
de leerlingen kent, om ze te moti- 
veren, om te zien of ze het begrij- 
pen en waar je nog extra aandacht 
aan moet geven. Dat is vakman- 
schap. Hoe doe je dat in klassen van 
dertig of meer leerlingen en daar- 
naast nog een berg papierwerk? Als 
ik om me been kijk, dan zie ik dat 
de werkdruk in het onderwijs nu 
al heel hoog is.

‘Een fulltime baan in het onder
wijs is eigenlijk niet te doen’ hoor- 
de ik een docent op mijn stage- 
school eens zeggen. En er komt 
steeds meer bij aan onderwijs- 
vernieuwingen, verplichte con- 
troles, reflecties en bijbehorende 
administratie. Het lesgeven zelf 
staat steeds minder centraal. Ik 
ken scholen waar ze maandelijks 
iemand in de klas krijgen om te 
controleren hoe de docenten het 
doen. Het lijkt wel of er niet meer 
vertrouwd wordt op de vakkundig- 
heid van leraren. Ik heb het idee 
dat in Den Haag soms wordt ver- 
geten hoe belangrijk onderwijs is 
voor de jongeren en voor de samen
leving.
Een andere zorg is dat het kabinet 
de studiefinanciering afschaft. Ik

kan studeren omdat die bestaat. 
Mijn leerlingen zullen het straks 
zelf op moeten hoesten. Veel jon
geren zeggen dan niet meer te 
gaan studeren. En wie wil er leraar 
worden als je na de opleiding met 
een grote schuld blijft zitten? Dan

blijft er van een lerarensalaris 
weinig over.’ •

I

mailto:kamer@sp.nl
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bestuurlijke informatiekunde en 
dock daarna de automatiserings- 
branche in. Hij maakte bedrijfspro- 
cessen effidenter en liep voorop in 
e-conunerce. Grote bedrijven na- 
men hem in dienst. Die betaalden 
hem heel goed en Arnold verkeer- 
de in de luxe positie dat hij zowat 
overal aan de slag kon, waar hij 
maar wilde.
Totdat RSI hem lamlegde. De aan- 
doening bracht hem tot bezinning: 
wat wilde hij mi eigenlijk met 
zijn leven? Arnold: ‘Ik wilde temg 
naar de basis van mijn vak en ging 
macro-economie studeren.’

Nou econoom, hoe halen we de 
economic uit het slop?
‘Door de economie te stimuleren 
met investeringen. Dat heeft niets 
te maken met potverteren, zolang 
je het doordacht doet. Dat zegt de 
SP al jaren, net zoals we al tijden 
zeggen dat we de economie niet 
kapot moeten bezuinigen. Ja, nu 
komt de rest er ook achter. Een 
andere noodzaak is de financi- 
ele sector omgooien. De SP wilde 
al voor het uitbreken van de kre- 
dietcrisis beter toezicht, maar dat 
vonden de media en de Tweede 
Kamer niet interessant. Nu is die 
noodzaak door iedereen erkend. 
De hypotheekrenteaftrek is ook 
zoiets; de SP waarschuwde altijd 
al dat die veel te duur is, oneerlijk 
uitpakt en dus moet veranderen. 
Nu gaan de andere partijen einde- 
lijk daarin mee en doen ze alsof 
het hun eigen idee is.’

Baal je er niet van dat ze het 
gelljk van de SP wegkapen? 
‘Ach, zo werkt het nu eenmaal in 
de politick. Dat heb ik te accep- 
teren anders zal ik dit werk niet 
lang volhouden.’

Geldt hetzelfde voor kreten 
van rechts zoals; je mag de SP 
nooit de schatkist toevertrou- 
wen want ze hebben geen kijk 
op geld.
(Schiet in de lack.) ‘De afgelopen 
drie decennia is, op een paar jaar 
na, de schatkist toevertrouwd aan 
kabinetten waar de WD deel van 
uitmaakte. We weten wat ervan 
terechtgekomen is.’

Hoe blaas je stoom af?
‘In het weekend loop ik met een 
clubje vrienden hard in het Von- 
delpark van Amsterdam, Ik leef me 
graag uit op piano en gitaar. En ik 
schrijf nog wel eens een songtekst. 
Nou ja, stel je daar niet teveel bij 
voor. Het is vooral een uitlaatklep.’

Is het een voor- of nadeel dat je 
in crisistijd woordvoerder van 
Financien bent geworden?
‘Het is vreselijk naar voor ontzet- 
tend veel mensen dat we in een 
crisis zijn beland. Maar tegelijker- 
tijd vind ik het interessant dat de 
financiele markten zo’n enorm 
stempel hebben gedrukt op de eco
nomie. Dat hebben we nooit eerder 
meegemaakt. Dus grote vraag: hoe 
Itrijg je een economie die volledig 
gemangeld is door de financiele 
sector er bovenop?’

Non, zeg het maar.
‘We moeten investeren zodat werk- 
lozen weer aan de slag kunnen en 
de koopkracht op peil blijft. Bij 
duurzaam investeren snijdt het 
mes aan twee kanten. Aan de ene 
kant verbeter je de economie. Aan

Komt er ooit een tv-spelprogramma Zoelc de SP’er, dan komt Arnold 
Merkies vast van pas. Dit Kamerlid oogt als uitstekende “verborgen 
SP’er”: opgegroeid in het chique Heemstede, studie economie, flitsen- 
de ICT-carriere, business-pakken in de kledingkast. In zo’n denkbeel- 
dig tv-spektakel zou de woordvoerder Financien moeten zwijgen over 
belastingparadijzen voor bedrijven, over blind bezuinigen en over 
uitbuit-banen. Anders verraadde hij zijn linkse hart.

SP-Kamerlid Arnold Merkies (44) 
is woordvoerder Financien sinds 
vorig jaar. Daarvoor werkte hij zes 
jaar als fractiemedewerker. In 2000 
werd hij partijlid.
Arnold; ‘Al op jonge leeftijd zag 
ik veel zaken die om verbetering 
vroegen. Daar wilde ik me voor in- 
zetten. Ik weet niet waar die wens 
vandaan kwam, want in mijn leef- 
omgeving had iedereen het goed. 
Ook beviel het me niet dat alle 
partijen heel duidelijk naar rechts 
opschoven. En toen ik studeerde 
begon het me op te vallen dat de 
SP als enige partij heel goede ana
lyses maakte van intemationale 
verhoudingen. Neem bijvoorbeeld 
de gevolgen van de globalisering . 
Wat je nu ziet: de financieel-econo- 
mische grenzen zijn weggehaald 
en daardoor stroomt er veel meet

kapitaal tussen de landen en vin- 
den er intemationale fusies plaats. 
Kortom; vrij baan voor kapitaal. 
Maar dat heeft wel consequenties 
voor de leefomstandigheden van 
velen. Zo worden hijvoorbeeld de 
rechten van arbeiders uitgekleed, 
waardoor mensen die keihard 
werken toch in armoede belanden. 
De SP zag dat al lang geleden.
Een ander gevolg van globalisering 
is de concurrentie tussen landen 
op gebied van belastingheffing. We 
halen grote bedrijven hierheen en 
laten ze nauwelijks belasting beta- 
len. Van de 100 grootste bedrijven 
ter wereld zijn er nu 91 gevestigd 
in Nederland. We faciliteren be- 
lastingontwijking. En dat is heel 
slecht voor landen die niet goed 
zijn in het vasthouden van belas
ting, de Derde Wereldlanden. Wist

je dat het bedrag dat we uitgeven 
aan ontwikkelingshulp veel lager 
is dan het totaal aan belastingen 
die ze door ons toedoen mislopen? 
Bovendien loopt ook onze 
eigen schatkist miljarden mis.’

Er zijn bij andere partijen ook 
politicl die onrecht willen 
uitbannen...
‘Het sprak me aan dat de SP van 
onderop is opgebouwd en daar
door veel meer vanuit de dagelijk- 
se reahteit werkt. Dat is toch lets 
heel anders dan achter schrijftafels 
verzinnen wat wel of niet goed is 
voor het land.’

Niet de studeerkamer maar de 
praktijk. Die keuze maakte Arnold 
ook tijdens en na zijn studie econo
mie. Hij sloeg de richting in van de

ARNOLD MERKIES 
SP-WOORDVOERDER FINANCIEN

‘MIJN HOOP?
DAT MENSEN 
ZICH GAAN VERZETTEN’

de andere kant maak je het land 
weerbaar voor tijden waarin ener- 
gieprijzen stijgen. Dit is daarom de 
tijd om te investeren in grootscha- 
lige isolatieprojecten. De bouw ligt 
op zijn gat, gemiddeld gaan er nu 
dagelijks vijf ondernemingen fail- 
liet. Dus moeten we juist nu inves
teren in de bouw van energiezuini- 
ge, betaalbare huur woningen. Dan 
krijg je veel mensen aan het werk 
en los je een deel van de woning- 
nood op.’

Is dat alles?
‘Nee. Bovenaan mijn lijstje staat 
het reorganiseren van de financiele 
sector. Neem bijvoorbeeld de schul- 
den van Griekenland. Die hadden 
we allang moeten saneren. We 
hadden tegen de banken en fond- 
sen die leningen hebben uitstaan 
al in 2010 moeten zeggen: je krijgt 
de helft. In plaats daarvan zijn we 
blijven storten in een bodemloze 
put doordat de overheid meeging 
in de paniek en zich feitelijk liet 
gijzelen. De schuld van Grieken
land is intussen alleen maar opge- 
lopen met alle gevolgen van dien 
voor de gewone Griek.’

Is het belangrijk voor burgers 
dat de overheidsfinancien op 
orde komen?
‘Ook wij zullen uiteindelijk onze 
schulden moeten betalen, dus het 
is belangrijk. Het is voor iedereen 
beter als er meer geld inkomt dan 
uitgaat. Dat vindt de SP tenmin- 
ste.’

Somberheid troef als de 
economie ter sprake komt.
Lukt het jou om lets optimis- 
tisch te zeggen?
‘Zelfs de meeste economen zijn het 
er nu over eens dat te forse bezui- 
nigingen meet kwaad dan goed 
doen. Dus als het kabinet zijn be- 
leid niet wijzigt, zal de samenle- 
ving zich op een gegeven moment 
verzetten. Uiteindelijk moeten 
mensen voor zichzelf opkomen. 
Occupy was een teken van groei- 
ende actiebereidheid. Dat is mijn 
optimistische geluid, de hoop dat 
mensen zich gaan verzetten.’

Hoe zie je jouw rol daarin?
‘Bij mijn onderwerpen in de Twee
de Kamer denk je niet direct aan 
verzet. Maar indirect leidt finan- 
cieel wanbeleid tot schrijnende 
situaties in het dagelijks bestaan. 
Het kabinetsbeleid heeft gezorgd 
voor mensonwaardige toestanden 
in de zorg en het verdwijnen van 
sociale werkplaatsen. Er ligt een 
forse klus voor de SP om de nega- 
tieve effecten van het botte bezui- 
nigingsbeleid duidelijk te maken, 
omdat je pas in een later stadi
um de effecten ziet. Kijk naar het 
huurbeleid. Ga je nu nietbouwen, 
dan zit je straks met een enorme 
woningnood.
Voor alle duidelijkheid: het gaat 
niet om meer geld. Mensen zijn 
beter af met banen waarbij ze zich 
betrokken kunnen voelen. Dus de 
pulpbanen waarin mensen geen 
zekerheid hebben en weinig ver- 
dienen, moeten weg. Bied werken- 
den een fatsoenlijk salaris. Daar 
worden mensen gelukkiger van en 
uiteindelijk is de samenleving daar 
beter mee af.’ •

TEKST: ANTHONIE VERMEER 
FOTOGRAHE; SANDER VAN OORSPRONK
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Floor: ‘Als je niet in verzet 
komt, leg je je neer bij 
30 mille studieschuld’

Wie ben je?
‘Ik ben Floor de Haan, 17 jaar oud. 
Ik zit in 5-gyinnasium van het Ste- 
delijk Daltoncollege in Zutphen.’

Hoe ben je bij de actie betrok- 
ken geraakt ?
‘Er lewamen twee ROOD-leden nit 
Zutphen op school om foto’s te 
maken van schoheren naar aanlei- 
ding van hun toekomstige studie
schuld. Ik wil mezelf niet dik in 
de schulden steken voor ik mijn 
studie af heb, dus besloot ik om 
me aan te sluiten, samen met

JONGEREN PIKKEN 
AFSCHAFFING 
STUDIEFINANCIERING NIET
In heel Nederland werken middelbare scholieren samen met ROOD 
- de jongerenorganisatie van de SP - tegen het afschaffen van de 
studiefinanciering. Door deze maatregel van het kabinet dreigen 
jaarlijks tienduizenden jongeren niet meer te gaan studeren. Dat 
raakt niet alleen jongeren, maar de hele samenleving. 17-jarige 
gymnasiaste Floor sloot zich aan als actievoerster: ‘Niet voor ROOD 
of voor de SP, maar voor onze toekomst.’

15 anderen.’

Wat doen jullle nu?
‘Met de groep die we nu hebben, 
voeren we actie op school. Ons 
eerste doel is dat de directie zich 
ook uitspreekt tegen het afschaf
fen van de stuff Samen met ROOD 
proberen we nu ouders, andere 
leerlingen en uiteindelijk ook de 
directie enthousiast te krijgen. 
ROOD heeft ons op weg geholpen, 
maar wij doen dit niet voor ROOD 
of voor de SP, maar voor onze 
eigen toekomst. Deze actie is voor 
en door scholieren.’

Wat is jullle doel?
‘We zijn maar een klein onderdeel 
van de hele actie. Maar eerst moet 
de directie zich hier in Zutphen 
uitspreken. En als meet comites

DE SAMENLEVING 
MOET STUDEREN 
NIET 0NTM0EDIGEN’

dat in heel Nederland lukt, dan 
kan de Tweede Kamer niet anders 
dan deze wet wegstemmen. Dit 
moet echt van tafel. Als je niet in 
verzet komt, leg je je neer bij een 
schuld van 30 duizend euro na je 
studie. Ik weiger dat. Studeren 
is niet een voorrecht voor Idnde- 
ren met rijke ouders. Als je wilt en 
kunt studeren, dan zou de samen
leving dat toe moeten juichen in 
plaats van ontmoedigen.’

Is het eigenlijk leuk?
Actie voeren?
‘Ik vind het echt geweldig om te 
doen. Het is een ding om te zeggen 
dat je het er niet mee eens bent, 
maar echt nog iets heel anders om 
zelf actief actie te gaan voeren.
Ik had hiervoor nog nooit zoiets 
gedaan, maar ik ben na een paar 
bijeenkomsten lid geworden van 
ROOD. Dus nadat we het afschaf
fen van de studiefinanciering heb
ben tegengehouden, komen we 
snel weer bij elkaar om te kijken 
wat onze volgende actie wordt.’

ROOD voert op veel manieren actie 
voor een beter Nederland. Kijk 
maar op www.rood.sp.nl •

TEKST: PETER KW1NT 
FOTOGRAFIE: ROB VOSS

MINISTER GLOK 
SLOOPT SOCIALE 
HUISVESTING
Komt de sociale huursector in levensgevaar? 
Vast staat dat het kabinet de sector zware 
klappen toebrengt. SP-Kamerlid Paulus 
Jansen houdt zijn hart vast voor twee 
desastreuze plannen: de verhuurderheffing 
en de Blokbelasting.

Paulus Jansen: ‘Minister Blok van 
Wonen richt zijn pijlen op de 
sociale volkshuisvesting. Huurders 
en woningcorporaties krijgen de 
komende jaren veel voor hun kie- 
zen. Mensen die huren kunnen een 
huurstijging verwachten die jaar 
na jaar extra oploopt. Corporaties 
moeten met z’n alien per jaar 
1,75 miljard extra belasting op- 
brengen. Je ziet het gebeuren: 
huurders kunnen hun huis niet 
meer betalen en corporaties kun
nen geen huizen meer bouwen of 
renoveren. Blok is begonnen met 
de sloop van de volkshuisvesting.’ 
De SP heeft de afgelopen maanden 
bijgehouden wat de verhuurder
heffing teweeg brengt. Ruim acht-

V00RK0M VERVAL, 
GEEN BEZUINIGING 
OP RENOVATIE

duizend woningbouwprojecten 
zijn geschrapt, bijna 1,4 miljard 
euro is niet geinvesteerd en er zijn 
bijna 14 duizend werkloze bouw- 
vakkers bijgekomen. Paulus zegt: 
‘De bouw had het de afgelopen 
jaren al niet gemakkelijk, maar nu 
zie je wat een plannelje van Blok 
extra teweeg brengt. Straks zit- 
ten tientallen woningcorporaties 
op zwart zaad als het kabinet deze 
plannen doorzet, zo berekende het 
Centraal Ponds Volkshuisvesting. 
Corporaties zijn verplicht elkaar 
te steunen als ze in de proble- 
men komen, maar als het op deze 
schaal misgaat dondert het hele 
systeem in elkaar.’

Paulus Jansen over nog meer el- 
lende in de plannen van Blok: ‘Nu 
stijgt de huur jaarlijks maximaal 
met de inflatie mee. ongeacht het 
inkomen van de huurder. Maar als 
het aan Blok ligt kijkt hij voortaan 
eerst in uw administratie om te 
zien wat u verdient, om vervolgens 
de huur veel forser te verhogen. 
Oh, en hij Idjkt niet alleen naar uw 
inkomen, ook naar de AOW van 
uw inwonende schoonmoeder of 
het salaris van uw thuiswonende 
zoon. Reken er dus maar op dat u 
straks veel meer geld kwijt bent 
voor dezelfde woning.
En als u wilt weten hoeveel dat 
predes is, gebruik dan de 
Blokbelasting Calculator op 
www.sp.nl/huren.’

Minister Blok heeft zojuist het woonakkoord bekend gemaakt. Wie zal hem stoppen?

Jansen laat het er niet bij zitten en 
roept alle huurders op tot actie: 
‘Laat zien wat u van deze plannen 
vindt en hang onze actieposters 
voor uw raam. ledereen die zich 
zorgen maalct over stijgende hu
ren, het uitblijven van renovatie

van hun woning en het wegvallen 
van nieuwbouwprojecten, 
kan posters bestellen via 
kamer@sp.nl. Hang ze op en 
stop minister Blok!’ •
TEKST: SANDER VAN OORSPONK 
FOTOGRAFIE:© WERRY CRONE / HH

http://www.rood.sp.nl
http://www.sp.nl/huren.%e2%80%99
mailto:kamer@sp.nl
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HORIZONTAAL
2 Geen minimalistische omroep (3)
3 Slim beetgenomen (5) - 6 Willem en 
Maxima beiden met veertig graden 
hondsziek (12) - 8 Graven, ploegen, 
zaaien. En kruiken (9) -10 Partijkrant 
voor (automobilisten en) directeuren? 
(14) -15 Chef van kolonels en generaals 
11) -17 Valt hierin straks uw pensioen? 
(3) -18 Met voorstel is: nu mag u bieden 
(6 en 3,3) -19 Plots zwijgend onderuit- 
gaan (4,6 en 10) - 21 Schrijvende baby- 
boomers (9) - 22 Dempt pijn op zielen 
en voeten (4) - 23 Zorgvuldig ordenen in 
de rechtszaal (8) - 24 Sjaaldier (3)

VERT1CAAL
I Breekt in bij goed draaiende bioscoop 
(9) - 3 Jong en oud op de vuist (17)
4 Oorlogsloos kalm en rustig (5)
5 Bijbelse sciencefictionfllm is helemaal 
het einde (10) - 7 (geen) Restjes Britten 
(12) - 9 Vergaderruimte voor B&W heeft 
verdacht veel weg van een gokhal (8)
II Oude Amerikaan in de voormalige 
Sovjet-Unie (2,2, afk. of 4, afk.)
12 Spijkerhard SOPLUSser (5) -13 Altijd 
tegendraads, die Fransen. Ook in 
militaire bondgenootschappen (4, afk.) 
14 Financieel advies m.b.t, uw opzij- 
gelegde inkomsten (5,4 en 9)
16 Behaaglijke rellen? (8) - 20 Hond in 
brand! (6) - 21 Het klinkt alsof er leven 
zit in uw prepensioen (3, afk.)

Henry en Lucas, © FLW 2013

DOORLOPENDE MACHTIGING
BON ONI LID TE WORDEN

SR. naam
adres
postcode
land

Socialistische Partij (SP)
Snouckaertlaan 70 
3811 MB woonplaats: Amersfoort
Nederland incassant ID: NL86ZZZ403462460000

S€PA
Single Curo Payments Area

kenmerk machtiging (in te vullen door SP): 
reden betaling : betaling contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening at te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend 
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP, Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank, 
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ja, Ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuws- 
en opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:
□ € 5,00 (minimum) Qf^SO □€ 10,00 □€12,50 □€ 15,00 anders;€-----------------------------------

voorletters:- m/v

woonplaats:-

geboortedatum:-

mobiel:-

naam

roepnaam

adres

postcode

land

email

telefoon

IBAN (rekeningnr.) 

plaats en datum

handtekening

□ Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta een van mijn kwartaalbijdragen 

af aan ROOD.

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407,3800 VB Amersfoort. 
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

bank Indentificatie (BIC)*:__ .________
* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

<1 |$>
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9
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Wat weet u over politick? Sped het spel, verhluf vrienden en familie met 
uw kennis over de politieke arena. De regels zijn eenvoudig: 
u noteert uw antwoorden. Daama gaat u naar www.sp.nl. voor de 
juiste antwoorden. U raadt het al: winnaar is degene met de meeste 
juiste antwoorden. Eindigen er twee of meer spelers op de eerste plaats, 
dan spelen zij een barrage waarin zij zoveel mogelijk namen van 
SP-Kamerleden opschrijven. Opnieuw gaat u naar de SP-site om de 
eindscore te bepalen.

Speelt er een SP-lid mee? Die krijgt vanzelfsprekend een handicap in de 
categorieen ‘Hoe goed kent u de SP?’ en ‘Wat heeft de SP bereikt?’.
Voor hem/haar slechts V2 punt per goed antwoord, voor de overige 
spelers 1 punt per goed antwoord. Veel plezier en succes! (Ook als u niet 
speelt, maar ‘gewoon’ gaat kijken wat u weet.)

HOE GOED KENT U DE SP; WELKE STELLINGEN ZIJN (NIET) WAAR?
1. De SP bestaat meer dan vijftig jaar.
2. Het partijbureau van de SP staat in Oss.
3. De SP is, naar het aantal leden, 

de derde partij van Nederland.
4. Het partijblad van de SP heet Tribune.
5. De eerste jongerenafdeling van de 

SP heette Vonk.
6. Van de vier langstzittende Tweede Kamerleden 

zijn er twee van de SP.
7. De SP is sinds 2004 vertegenwoordigd in het 

Europees Parlement.
8. Renske Leijten was bij haar beediging het 

jongste Tweede Kamerlid allertijden.
9. SP werd vroeger voluit geschreven als 

Socialistiese Partij.
10. De tomatensoep die de SP uitdeelt op straat is 

gemaakt naar een recept van Jamie Oliver.

O waar O niet waar 
O waar O niet waar

O waar O niet waar 
O waar O niet waar

O waar O niet waar

O waar O niet waar

O waar O niet waar

O waar O niet waar

O waar O niet waar

O waar O niet waar

11. Gemeenten hoeven huishoudelijke verzorging 
niet verphcht aan te besteden. O wel O niet

12. Bonussen worden verboden voor banken die 
staatssteun hebben gekregen. O wel O niet

13. Veel gevangenissen worden gesloten omdat 
gevangenen prima thuis ‘opgesloten’ 
kunnen worden. O wel O niet

14. De SP won een Gouden Loeki voor de 
beste reclamespot. O wel O niet

15. Onderwijspersoneel levert salaris in zodat 
er meer geld over is voor onderwijs. O wel O niet

16. Mensen die misstanden in hun bedrijf aan 
de kaak stellen (Idokkenluiders) krijgen 
bescherming. O wel O niet

17. Dubieuze belspelletjes op televisie worden 
verboden. O wel O niet

18. Tomatentelers krijgen extra subsidie uit 
het Landbouwfonds. O wel O niet

19. Mensen met ADHD hoeven niet meer telkens 
herkeurd te worden voor hun rijbewijs. O wel O niet

20. Ziekenhuizen worden zoveel mogelijk 
gefuseerd omdat schaalvergroting beter is 
voor de kwahteit van zorg. O wel O niet

WIE DEED DE VOLGENDE UITSPRAAK?
21. Ik ben niet tegen rijkdom, ik ben tegen armoede.

22. Effe dimme!

23. We zijn bereid deals te sluiten, op een punt na: handen af van de AOW.

24. Het meeste vermogen zit op dit moment bij ouderen.

25. Armoede bestaat niet in Nederland.

26. Uwazaj, jedzie podag.

27. We willen niet terug, we willen vooruit!

28. Na het zuur komt het zoet.

29. Mensen die van hun land houden, kunnen het veranderen.

30. Ik ben gek op anarchie, maar volgens mij is dit niet het 
goede moment.

mailto:administratie@sp.nl
http://www.sp.nl


kabinet kiepert zorgtaken bij  
gemeenten over de schutting
(zonder geld, zonder expertise;  
ook uw gemeente is de klos)

VEERtiEndE EditiE• nAjAAR 2013
deze krant wordt in heel 
nederland huis-aan-huis bezorgd
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door Jan Marijnissen
‘Verstandige ontevredenheid is de belangrijkste 
bron van beschaving. Vooruitgang komt voort 
uit agitatie. Het is agitatie of stagnatie’, aldus 
Eugene V. Debs (1855 - 1926). Omdat hij zo tref-
fend is, heb ik deze uitspraak van de legenda-
rische Amerikaanse vakbondsleider gebruikt 
als motto voor mijn boek ‘Effe dimmen, een   
 rebel in Den Haag’.

Verzet. Nederlanders zijn er soms te nuchter 
voor, te laconiek, te nonchalant misschien. Te 
veel mensen realiseren zich niet hoeveel bloed, 
zweet en tranen het gekost heeft ons land op 
te bouwen. En dan niet zomaar op te bouwen, 
maar te transformeren in een beschaafd land. 
In vele fases, die allemaal veel offers hebben 
gevraagd, is er dankzij de sociale strijd en de 
 onverzettelijkheid van grote groepen mensen 
iets moois tot stand gebracht: een rijk en wel-
varend land met goede voorzieningen met  
solidariteit als grondslag; een rechtstaat waar 
de gelijkwaardigheid van mensen telt; een land 
waar de menselijk waardigheid een groot goed 
is.

Vaak is mij gevraagd: ‘Hoe komt het toch dat 
de mensen niet in verzet komen tegen de ka-
binetsplannen?’ De beantwoording van die 
vraag is net zo moeilijk als het vinden van een 
antwoord op de vraag: ‘Waarom scoort de SP 
niet veel meer sympathie onder de mensen nu 
steeds weer blijkt dat jullie het bij zoveel zaken 
al vroegtijdig bij het rechte eind hadden?’ Ik heb 
het gevoel dat in beide gevallen de factor tijd 
een belangrijke rol speelt.

Het heeft er alle schijn van dat de omslag aan-
staande is. De grote opkomst in september bij 
de demonstratie Basta! in Amsterdam geeft de 
burger moed. De boosheid onder de mensen  
nadert het kookpunt: de boosheid over de af-
braak van wat ons land beschaafd maakte; het 
wegsijpelen van de solidariteit; de arrogantie 
van de macht. Okay, het mag hier allemaal wat 
langer duren: maar ten lange leste geldt ook 
voor de Nederlanders dat de kruik net zo lang te 
water gaat tot ’ie barst. Gelukkig maar. De dagen 
van het kabinet Rutte – Samsom zijn geteld.

verzet

waarom onderhandelde  
de sp niet met het kabinet?

1. Moet je als politieke partij niet proberen 
zoveel mogelijk binnen te halen?
Zeker. Maar dat doe je niet door slechte plannen 
aan een meerderheid te helpen. Met deze zes mil-
jard euro aan extra bezuinigingen komt het totaal 
aan bezuinigingen boven de 50 miljard euro. Met 
zulke enorme bedragen bezuinig je de economie 
en de samenleving kapot. Huurders, chronisch 
zieken en gehandicapten zijn de  komende jaren 
de klos. 

2. Is er dan niets positiefs te zeggen over het 
gedoogakkoord?
Jawel. Er is extra geld voor de kinderbijslag en de 
schoolboeken worden weer gratis. Daar is de SP 
blij mee. Maar uiteindelijk wil de gedoogcoalitie 
wel die zes miljard euro aan bezuinigingen bin-
nenhalen. En dus wordt het drinkwater duurder 
en betalen automobilisten straks fors meer. 
Linksom of rechtsom betaalt de burger zelf de 
rekening. Het is schuiven met geld: geven met de 
ene hand, nemen met de andere. Aan dat spel-
letje doet de SP niet mee, en daar zijn heel veel 
Nederlanders erg blij mee.

Drie partijen hielpen dit najaar het kabinet Rutte II uit de brand. D66,  
ChristenUnie en SGP sloten een deal met VVD en PvdA om zes miljard euro  
extra te bezuinigen. De SP deed niet mee. Waarom eigenlijk niet? 

3. Maar zet de SP zichzelf zo niet buitenspel?
Dat ligt er maar aan welke politieke spelletjes je 
wilt spelen. Minister Dijsselbloem heeft duidelijk 
laten weten dat het einddoel van de besprekingen 
een bezuinigingspakket van zes miljard euro is. 
Over de invulling viel de praten, over de bezui-
nigingen zelf niet. De SP gaat geen VVD-beleid 
van afbraak en bezuinigingen steunen als we juist 
met investeringen en groei uit de crisis willen 
komen. 

4. Er wordt gezegd dat politieke rust 
belangrijk is voor het herstel van vertrouwen
Mark Rutte en Diederik Samsom hebben een 
gammel kabinet gebouwd en zijn blij dat andere 
partijen nu hun bouwwerk komen stutten. Maar 
om echt het vertrouwen te herstellen is funda-
menteel andere politiek nodig. De partijen die 
dit akkoord hebben gesloten blijven geloven in 
de politiek die juist de crisis heeft veroorzaakt. 
We hebben juist een ommezwaai nodig. Naar 
kleinschalige zorg en beter onderwijs. Naar 
vertrouwen in werknemers in plaats van contro-
lezucht en bureaucratie. Geen marktwerking, 

Fractievoorzitters Pechtold (D66), Slob (ChristenUnie), Van Der Staaij  (SGP), Zijlstra (VVD) en Samsom (PvdA) na 
afsluiting van het Financieel Akkoord, waarmee Emile Roemer niets te maken wil hebben
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daarom stemmen voor de gemeenteraad
Drie SP-voormannen vragen u om 19 maart 2014 een plekje in uw agenda vrij 
te houden voor de stembus.

JAN MARIJNISSEN, partijvoorzitter
‘De gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerste verkiezingstest voor deze PvdA-VVD- 

regering. Veel mensen zijn verontwaardigd over de afbraak waar deze regering verant-
woordelijk voor is. Zaak is nu dat iedereen in maart gaat stemmen om blijk te geven van 
zijn woede over de verslechteringen en het slechte beleid van Rutte II. Het is beter SP te 

stemmen dan thuis te blijven!’

EMILE ROEMER, fractievoorzitter Tweede Kamer
‘De verkiezingen van maart volgende jaar gaan over u. Over uw zorg, uw buurt, uw werk en 
over hoe we uw gemeente sociaal maken. VVD en PvdA zijn duidelijk. Zij willen een samen-
leving van ieder-voor-zich. Bij de thuiszorg, bij de sociale werkplaatsen en bij het zoeken naar 

werk. Steeds meer buurtvoorzieningen verdwijnen.  Als u dat – net als ik – niet wil, raad ik u 
aan SP te stemmen. Samen maken we uw gemeente én Nederland sociaal.’

TINY KOX, fractievoorzitter Eerste Kamer
‘Met een stem stel je de volksvertegenwoordiging in je eigen gemeente samen, versterk je 
het  sociale geluid van de SP in heel Nederland en zeg je daarmee een falend kabinet de 
wacht aan. Dat is hard nodig, omdat de regering allerlei taken over de schutting van de 
gemeente gooit zonder er genoeg geld bij te leveren. Jeugdzorg, sociale werkvoorziening, 

thuiszorg, armoedebeleid en nog veel meer. Stem dan tegen wanbeleid, stem voor de SP!’

maar samenwerking: dus een andere kijk op de 
samenleving en op de overheid.  

5 Wat wil de SP dan wel?
De spiraal van bezuinigingen, economische 
krimp en nieuwe bezuinigingen moeten we 
doorbreken. Mensen geloven niet meer dat het 
wel goed komt met de samenleving als iedereen 
in de eerste plaats aan zichzelf denkt. We zullen 
moeten bouwen aan een duurzame economie, 
met kleinere inkomensverschillen, een betere 
verdeling van macht en welvaart, en meer zeg-
genschap van gewone mensen over de economie. 
Heel andere politiek dus dan die van Rutte II.

6 Hoe krijgen we snel meer banen?
De SP heeft voorgesteld om vele tienduizenden 
banen te scheppen in de bouw door woning-
corporaties te dwingen om huurwoningen te 
bouwen, renoveren en isoleren.  Daarmee sla je 
drie vliegen in één klap: je pakt de woningnood 
onder huurders aan, je verlaagt de stookkosten 
voor huurders en je houdt duizenden bouwvak-
kers aan het werk. En natuurlijk moet je nu eerst 
de koopkracht van mensen herstellen. Onze 
economie staat stil omdat mensen niet meer 
kúnnen uitgeven. Dan moet je dus niet nóg meer 
bezuinigen, maar zorgen voor meer geld in de 
portemonnee van miljoenen Nederlanders.

tekst Maarten Hijink foto ©Phil Nijhuis / Hollandse Hoogte

interview emile roemer:
‘zet in op samenwerking,  
niet op marktwerking’

over de schutting
gemeenten gaan bloeden voor 
bezuinigingen van het kabinet

verdwijnt recht op zorg?
gemeenten mogen het uitzoeken 
zonder budget en expertise

links=het opnemen voor elkaar
de straat op met u en voor u

inhoud

19/3 gEmEEntERAAdsVERkiEzingEn
het basta-gehalte van de  
sp-lijsttrekker

effe helemaal los
zo vergeten kamerleden even 
hun grootste kopzorg
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‘werk,  
zekerheid  
en sociale 
politiek’
Vroeger was SP-fractievoorzitter Emile Roemer onderwijzer. 
Nu zit heel Nederland in zijn klas. In moeilijke crisistijden. 
Maar hij is een geïnspireerde leider met veel verrassend goede 
plannen om de economie te verbeteren. Emile geeft nog even 
bijles aan Mark Rutte. 

emile roemer: 
‘ik ben niet de politiek ingegaan  
om spelletjes te spelen’
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‘Je hebt geluk dat ik maar twee dochters heb,’ 
zegt Emile Roemer lachend. Juist als het inter-
view begint, belt zijn dochter. Na een leuk praatje 
hangt hij op, maar direct erna telefoneert zijn 
tweede dochter. Haar belooft hij om later op de 
avond wat langer te bellen. Als hij dit gesprek  
 beëindigt straalt zijn hele gezicht. Emile: ‘Dit is 
toch het belangrijkste in het leven. Ik ontspan me 
ook het best als ik een leuke dag thuis heb of als 
ik bij mijn nu uitwonende dochters op bezoek ga.’ 
Maar het is in de politiek moeilijk om de grens 
te bewaken. Dat het werk je niet volledig opslokt 
en er te weinig tijd voor je gezin overblijft. Want 
je bent altijd bezig, 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week, 365 dagen per jaar. Om het nieuws te vol-
gen en werkbezoeken af te leggen. Om analyses 
te maken en om na te denken.

Neem de ontmoeting die ik pas had met een 
kleine ondernemer met een technisch bedrijf. Hij 
was failliet gegaan, ondanks dat hij 70 à 80 uur 
in de week had gewerkt om de boel draaiende te 
houden. Maar als andere bedrijven failliet gaan 
en hun rekeningen aan hem niet meer betalen, 
dan is er geen houden aan. Het domino effect, hè. 
Hij vertelde me dat ze hun huis moesten verko-
pen en 50 duizend euro schuld met zich meetors-
ten. Maar ook wat een impact dat op hun leven 
en op dat van de schoolgaande kinderen had; de 
onzekerheid voor hen, de schaamte, het gezichts-
verlies. Die mensen werden er letterlijk ziek 
van. Hij zag geen uitweg meer. En ik voelde met 
hem mee. Zo’n situatie vreet dan aan me, zeker 
vanwege die kinderen gaat het me door merg en 
been. En dan word ik echt boos als ik, denkend 
aan dat gezin, VVD-fractieleider Zijlstra in de 
Kamer zo gemakkelijk hoor zeggen: Ach ja, we 
moeten in deze tijd door de zure appel leren bijten. 
En het leven is nu eenmaal vallen en opstaan.

De mensen in deze crisistijd maken zich zor-
gen om hun baan, om hun pensioen. Zeker in 
crisistijd willen mensen zekerheid. Het kabinet, 
en zeker de minister-president, zou iedereen 
veel meer die zekerheid moeten bieden. Hij zou 
alles uit de kast moeten halen om zoveel mogelijk 
banen te redden en de economie weer op gang 
te brengen. Maar hij houdt vast aan star bezui-
nigen, terwijl alle economen zeggen dat je juist 
moet investeren om de economie weer positieve 
impulsen te geven.’

 › Hoe zou de SP dat doen?
‘We hebben bijvoorbeeld in samenspraak met 
de ondernemers uit het midden- en klein bedrijf 
meer dan 30 voorstellen uitgewerkt die de 
hele sector een enorm stuk verder zou helpen. 
Momenteel willen de mensen uit het midden- en 
kleinbedrijf graag investeren, waarvoor ze goede 
ondernemingsplannen hebben. Toch krijgen ze 
geen kredieten bij de banken. Daarom zijn wij als 
SP zo sterk voor het oprichten van een investe-
ringsbank, die wel wil investeren in de kleinere 
bedrijven en als een vliegwiel het midden- en 
kleinbedrijf een enorme push voorwaarts kan 
geven. Maar we hebben ook voorstellen in de 
Tweede Kamer liggen om acquisitiefraude aan 
 te pakken, om huurders van winkelpanden te 
beschermen en om lasten in het midden- en 
kleinbedrijf te verlichten.’

 › Goed plan, maar kom je daarmee uit de crisis?
‘We hebben nog zoveel meer positieve voorstel-
len. Staatssecretaris Blok heeft de woningbouw-
corporaties een huurdersbelasting opgelegd, die 
per jaar 1,75 miljard moet opleveren. Wij willen 
dat die huurdersbelasting wordt omgezet in een 
investeringsplicht. Dat zou een jaarlijkse inves-
tering betekenen van 8 miljard euro in isolatie, 
onderhoud en in meer betaalbare huurwonin-
gen. Daarmee creëren we 80 duizend banen in 
de bouw. Ook toeleveranciers als hoveniers, 
bouwmarkten - en noem maar op –kunnen 
meeprofiteren van al dat extra werk. Werkgevers 
én werknemers, waren enthousiast over dit plan. 
Maar staats secretaris Blok had er geen oren naar.’

 › Vroeger was je onderwijzer, wat zou je Blok 
voor die beslissing als rapportcijfer geven?
Emile lacht en zegt gevat: ‘Ik zou meteen zijn 
 ouders bellen, dat het niet goed ging met hun 
zoon en of ze direct op school wilden komen om 
daar eens goed over te praten.
Zo maak ik me ook grote zorgen over de banen in 
de thuiszorg. Nu dreigen daar door de regerings-
plannen 50 duizend banen te verdwijnen. Maar 
wie gaat dan al dat werk doen bij al die mensen 
die thuiszorg zo keihard nodig hebben? En wat 

moet er gebeuren met de thuiszorgwerkers die 
ontslagen worden?
De regering schermt maar met die term markt-
werking. Maar juist die heeft de zorg nou zoveel 
duurder gemaakt. Wij zeggen: zet in op samen-
werking en niet op marktwerking. Daarmee 
besparen we miljarden. Organiseer de zorg op 
buurtniveau. Zo bespaar je twee miljard.’ 

 › Een enorme smak geld, maar nog  
steeds niet genoeg…
‘Dat weet ik. Ik sprak kortgeleden een verpleeg-
ster, die al 20 jaar in het vak zat. Zij vertelde me: 
Toen ik hier begon, werkten de afdelingshoofden 
gewoon nog mee op de afdeling. Nu zitten ze 
vooral achter de computer met hun assistenten. 
Vind je het gek dat de zorg zoveel duurder is 
geworden?
Wij hebben daarom al enige tijd geleden de men-
sen die echt de handen uit de mouwen steken 
in de zorg opgeroepen om ons te berichten hoe 
het goedkoper kan op hun werkplek. Er kwamen 
duizend concrete voorstellen om verspillingen 
tegen te gaan en geld te besparen. Besparingen 
die ertoe zouden kunnen leiden dat we miljar-
den minder hoeven uitgeven aan de zorg. Maar 
door de overdreven controlegekte, waardoor een 
wijkverpleegster bij wijze van spreken drie for-
mulieren moet invullen als ze een paraceta mol-
tabletje aan een patiënt geeft, krijg je dat soort 
dingen. Met die bureaucratie, mede veroorzaakt 
door de ongebreidelde fusiedrift in de zorg, die 
leidde tot die grootschaligheid, is de verspilling in 
gang gezet. Niet alleen in de zorg maar ook in het 
onderwijs, waar men alleen maar grotere scholen 
wilde. Waanzin.’

 › Dus de SP wil ook bezuinigen? 
‘Ja, maar niet rigoureus bezuinigen omdat het 
moet, maar met de goede redenen en daar waar 
het kan. Want de SP past juist heel goed op de 
centen. Toen ik in 1998 wethouder werd in Box-
meer moesten we vanwege de dramatisch slechte 
financiële toestand van de gemeentekas verplicht 
10 procent bezuinigen. Toen hebben we als SP/
VVD-College een beroep gedaan op de creativiteit 
van onze ambtenaren. Elke uitgave werd goed 
gecontroleerd of die wel echt nodig was en zo 
bezuinigden we die 10 procent. Het gaat er nu 
om dat we slim bezuinigen op bureaucratie maar 
tegelijk ook investeren om de economische groei 
aan te jagen. Dat is de snelste route uit de crisis.’

‘CPB kwam met zelfde conclusie als SP:  
met marktwerking is de zorg duurder’

‘Wij willen een nationale 
investeringsbank voor bedrijven’
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 › Waarom ben je de politiek ingegaan? 
‘Ik denk dat ik dat van huis uit heb meegekregen. 
Mijn moeder zette zich in voor de emancipatie 
van vrouwen, mijn vader stemde uit traditie KVP 
(een van de partijen die later later in het CDA 
opgingen, red.), maar als ik hem tijdens feestjes 
hoorde praten, bleek hij soms nog linkser dan 
ik. Ik kwam bij de SP doordat ik fundamenteel 
niet tegen onrecht kan. Op school kon ik er echt 
niet tegen als andere kinderen werden gepest. 
Dan ging ik ertussen staan. Of als een kind werd 
gestraft door de onderwijzer, terwijl hij het niet 
gedaan had. Dat vond ik vreselijk.
Die strijd tegen het onrecht en de ongelijkheid 
vond ik bij de SP.  Als onderwijzer probeerde 
ik kinderen bij wie zelfvertrouwen ontbrak, 
toch zover te krijgen dat ze een hoofdrol in een 
toneelstuk speelden. Dat had als voordeel dat die 
kinderen veel zelfvertrouwen kregen, maar ook 
dat de andere kinderen meer respect kregen voor 
die kinderen. Voor hun prestaties, maar ook voor 
hun tekort komingen. Dat principe kun je één-op-
één ook  op de samenleving loslaten.
Ik strijd in de maatschappij nu voor al die men-
sen die het zeker met deze crisis heel moeilijk 
hebben maar nooit om hulp willen vragen. Voor 
de kleine ondernemers die in de knel komen. 
Voor de 377 duizend kinderen in Nederland die 
in armoede leven en die vaak zonder ontbijt naar 
school komen. Voor de mensen die echt betere 
zorg nodig hebben. Voor al die mensen wil ik een 
beter Nederland.’

Emile Roemer moet afsluiten. Er wacht nog veel 
werk in de avonduren. Hij haalt voor de laatste 
maal koffie voor de interviewer en zegt: ‘Ik ben 
een gezegend mens. Ik heb van mijn twee grote 
hobby´s, onderwijzen en politiek bedrijven, 
mijn beroep kunnen maken. Als ik uit de politiek 
zou stappen, zou ik er geen moeite mee hebben 
om weer voor de klas te gaan staan. Ik ben niet 
de politiek ingegaan om spelletjes te spelen. Ik 
ben de politiek ingegaan om Nederland een stuk 
beter te maken. En ik besef heel goed dat achter 
elke wet en achter elke motie die we in Den Haag 
indienen, een persoon, een gezin en een straat 
staan. Voor die mensen blijf ik met alles wat ik 
heb knokken.’

tekst Bert Voskuil

Tijdens de manifestatie Basta! Nu de ommezwaai 
zeggen mensen massaal nee tegen Rutte II
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OVER DE SCHUTTING AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt 
onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
waarvan de gemeente de uitvoerder is. De invulling van die zorg kan 
per gemeente sterk gaan verschillen.

PARTICIPATIEWET
De uitvoering van de Participatiewet wordt overgehe-
veld naar de lokale overheden, waarmee de Wet Werk 
en Bijstand, de Sociale Werkvoorziening en de Wajong 
grotendeels een gemeentelijke taak worden.

JEUGDZORG
De jeugdzorg wordt een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Op het bordje van de gemeente komen dan onder meer de provinciale 
jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en 
de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

De decentralisatie-opgave van het kabinet komt neer op een keiharde 
bezuinigingsronde. Drie belangrijke zorgtaken worden bij de gemeentes 
over de schutting gegooid zonder dat daar geld tegenover staat. 
De gemeentes hebben niet de expertise en niet de financiële middelen 
in huis om deze taken goed uit te voeren. Doordat gemeentes 
beleidsvrijheid hebben is er de kans dat in veel gemeentes het 
recht op zorg verandert in een gunst.

DE GEMEENTEN
De gemeenten – vele zitten nu al in financieel zwaar weer – krijgen veel te weinig geld om al die 
extra nieuwe taken uit te voeren. Bovendien ontbreekt in de regel de kennis en expertise daarvoor 
in de gemeentehuizen. De regering wil dat gemeenten fuseren om de nieuwe opgaven het hoofd te 
kunnen bieden. Echter: lijnrecht daartegenover staat de regeringswens tot uitsluitend gemeentelijke 
herindelingen van onderop. Gevolg van dat alles: moeizame reorganisaties, (nog) meer bestuurlijke 
drukte en ongetwijfeld verdere bezuinigingen. 
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drukte en ongetwijfeld verdere bezuinigingen. 



Wat is ‘links’? De meningen lopen uiteen. Voor de SP is één ding boven discussie verheven: links betekent 
het voor de ander opnemen. Daarom gaan ze regelmatig de straat op, in actie, vóór u en mét u.

links = het opnemen voor elkaar

Drieëntwintig goed functionerende gevangenissen, TBS-klinieken en 
andere justitiële instellingen worden door het kabinet gesloten.  

2.600 mensen verliezen hierdoor hun baan. In april voerde het personeel 
actie in Den Haag. Emile Roemer was erbij om de aanwezigen een hart 

onder de riem te steken.

 Kinderen het land uitzetten? Doe effe sociaal! Op 2 oktober werd in  
Den Haag gedemonstreerd tegen de uitzetting van de 21-jarige Wime 
naar Angola. Wij verzetten ons tegen het uitzetten van kinderen die 
Nederlands spreken en hier naar school gaan. Hun land van herkomst is 
voor hen totaal onbekend; ze zijn hier thuis en daar een vreemdeling. 

gevangenispersoneel

doe effe sociaal

Op zich geen slecht idee, vindt SP-Tweede 
 Kamerlid Ronald van Raak, (jeugd)zorgtaken 
dichter bij de burger te plaatsen. ‘Maar wat als het 
de gemeenten ontbreekt aan geld en expertise om 
die taken uit te voeren? Wat komt er van terecht, 
als je weet dat tal van gemeenten nu al in financi-
eel zwaar weer verkeren? Het is gewoon één grote 
afschuifoperatie’, zegt Ronald.

gemeenten gaan bloeden voor bezuinigingen

‘recht op zorg verdwijnt’
Om nóg meer te bezuinigen wil PvdA-minister Plasterk van 
Binnenlandse Zaken belangrijke zorgtaken bij de gemeenten over de 
schutting kieperen. De lokale overheden zitten met de handen in het 
haar, want geld krijgen ze niet en de expertise hebben ze niet.  
De totale bezuiniging loopt op tot 41/2 miljard euro. Een ramp dreigt.

begroting te dichten, kan de wethouder gekke 
dingen doen. Een voorproefje daarvan kregen we 
onlangs te zien in Deventer, waar de  gemeente 

Eén van de problemen van de afschuifoperatie is 
dat zorg-geld door de gemeente ook aan andere 
zaken dan zorg besteed kan worden. Ronald van 
Raak: ‘Feitelijk wordt het geld op een grote hoop 
gegooid. Gemeenten kunnen dat geld ook voor 
andere doelen gaan gebruiken.’
Hoe zal bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam 
dat gaan doen? En Venray? Om een gat in de 

De molensteen om de nek van gemeenten

•	 Jeugdbeleid	–		450 miljoen euro
•	 Mensen	in	de	bijstand	die	werk	zoeken	–	 

409 miljoen euro
•	 Huishoudelijke	verzorging	– 570 miljoen euro
•	 Verzorging	en	begeleiding	voor	zieken	en	 

ouderen	(AWBZ)	–	1,7 miljard euro
•	 Sociale	werkplaatsen,	jonggehandicapten	en	

(deels)	arbeidsongeschikten	–	1,8 miljard euro
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Ruim zesduizend mensen kwamen in april samen om 
te demonstreren tegen de plannen om de thuiszorg 
af te breken. Emile Roemer: ‘Ik laat mij graag ook 
hier horen tegen deze plannen, ze zijn kortzichtig 
en zullen leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en 
vervuiling van mensen die thuiszorg nodig hebben.’

‘Terwijl het aantal miljonairs stijgt, leveren 
mensen met een uitkering in. De werk-
loosheid stijgt snel, de huren gaan omhoog 
en de ouderenzorg ligt op het hakblok.’ 
Dat zei Emile Roemer op 21 september in 
Amsterdam. Meer dan vijfduizend mensen 
deden mee aan de manifestatie Basta! Nu 
de Ommezwaai. 

Een ziekenhuis dat failliet gaat? Het moet 
niet gekker worden. Op Voorne-Putten 

gebeurde het toch met het Ruwaard van 
Putten Ziekenhuis. SP-Kamerleden Henk 

van Gerven en Renske Leijten waren samen 
met Emile Roemer aanwezig bij acties om het 

ziekenhuis open te houden. 

thuiszorg

ziekenhuisactie

basta!

vrijwilligers en werklozen wil inzetten voor 
de persoonlijke verzorging – het wassen en 
aan kleden – van mensen. Onder druk van de 
publieke opinie en na fel optreden van de SP in 
Deventer, nuanceerde wethouder Margriet de 
 Jager van de lokale partij Deventer Belang het 
plan vlug. Zodat ze kon blijven zitten...

De gevolgen in het kort voor de zorg en het 
vinden van een baan:
•	 De	gemeente	beslist	of	en	zo	ja	welke	(jeugd)

zorg er nodig is
•	 Rechtsongelijkheid;	iedere	gemeente	heeft	

eigen (jeugd)zorgbeleid
•	 Een	zwaarder	beroep	op	mantelzorgers	en	

buren
•	 Kaalslag	op	voorzieningen:	de		toekomst	van	

dagbestedingscentra of -groepen hangt af van 
de gemeente

Mantelzorger krijgt het zwaarder

•			 Onduidelijkheid	over	kwaliteit	van	verzorgers	
en begeleiders; dumplonen en ontslagen 
liggen op de loer

•			 De	sociale	werkplaatsen	verdwijnen	nagenoeg
•			 Talloze	Wajongers	krijgen	een	enkeltje	

bijstand.

Ronald van Raak waarschuwt voor de plannen 
van Plasterk, want: ‘Het recht op zorg verdwijnt. 
Zorg wordt een gunst. Als je straks zorg nodig 
hebt, moet je naar de gemeente stappen en dan 
kan het zijn dat de betreffende ambtenaar nee 
moet verkopen, omdat er gewoonweg geen  
geld is.’

tekst Diederik Olders
foto © Werry Crone / Hollandse Hoogte

Zie ook pagina 8: Over de schutting

foto’s	Sander	van	Oorspronk
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5 vragen aan  
5 sp-lijsttrekkers
Of ze nou een oude rot zijn met twintig jaar ervaring in de 
gemeenteraad, inclusief wethouderschap (Mariska ten Heuw) 
of debutant (Robert van Koten), dan wel gemiddeld ervaren zijn. 
Deze vijf lijsttrekkers hebben de messen al geslepen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart volgende jaar.

martijn stekelenburg, 
nieuwegein
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘Geen geklets over de papieren werkelijkheid. We 
brengen zelf de onderwerpen naar de gemeente-
raad door middel van de acties die we voeren. En 
we baseren onze mening op echte verhalen van 
echte mensen.’

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Ik ben gegroeid in het debat: hard op de inhoud 
en zacht op de relatie. Ze moeten je iets gun-
nen, anders stemmen ze tegen, zélfs als ze het 
eens zijn. Ik zal daarentegen altijd kwaad blijven 
maken als er iets niet klopt. En dat komt nog wel 
eens voor in Nieuwegein.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Het wordt een barre tijd als dit kabinet nog lang 
zit. Het zal een heel gevecht worden om de mens 

centraal te stellen in het gemeentebeleid. Dat is 
heel hard nodig. Meer dan ooit moeten we de 
gewone mensen beschermen, dat is mijn  belang-
rijkste doel.’

 › Waarom mag in de gemeenteraad de SP niet 
ontbreken?
‘Zonder ons zal de gemeenteraad opnieuw 
inslapen. Het is aan ons om op te komen voor de 
groeiende groep mensen die in de verdrukking 
komt op dit moment. Meer dan ooit zijn wij nodig 
om de waanzin van het beleid aan te tonen.’

 › Hoe wordt het kabinetsbeleid gevoeld in jouw 
gemeente?
‘Iedereen die minder draagkrachtig is, van zorg 
afhankelijk is, een aangepaste baan heeft of van 
een uitkering afhankelijk is, wordt geraakt. Velen 
van hen zijn radeloos.’

robert van koten, velsen
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘We vertolken het geluid van de straat. De SP-
fractie houdt een spreekuur voor vragen van 
 burgers. Zo is het schrappen van een aantal 
 zebrapaden, na de gezamenlijke inzet van 
 Velsenaren en de SP, van de baan.’

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Gepraat wordt er in de politiek al genoeg. Ik blijf 
niet langs de kant staan. Roepen is mooi, doen is 
nog veel beter.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Korte wachtlijsten voor schuldhulpverlening 
en minder huisuitzettingen. De SP is het beste 
 medicijn om moderne armoede te voorkomen.’

 › Waarom mag in jouw gemeente de SP niet 
ontbreken?
‘De SP is nodig om andere politieke partijen te 
laten weten dat mensen een steun in de rug nodig Martijn van Stekelenburg

hebben. Steun die het bijvoorbeeld  mogelijk 
maakt dat kinderen naar de sportclub en biblio-
theek kunnen gaan. De SP let op kleine en op 
 grote zaken: zorg, cultuur, verkeer, gehandi-
captenvoorzieningen in de openbare ruimten. 
Bij al deze zaken, maar ook bij de vraag of onze 
 gemeente straks wordt samengevoegd met 
 andere gemeenten vragen we ons voortdurend al 
of het anders, beter kan. En daar betrekken we  
de Velsenaren bij.’

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?  
‘Mensen met een minimum inkomen voelen 
de klappen. De middeninkomens hebben geen 
 zekerheid. Mensen piekeren over het wel of 
niet behouden van werk, een uitkering of hulp. 
Anderen maken zich zorgen over de zorg voor 
hun ouders, nu verzorgingscentra sluiten en er 
nauwelijks nog thuiszorg over blijft. In de ge-
meente Velsen wordt er nauwelijks nog gebouwd. 
Er ontstaan, na de sloop en verkoop van sociale 
huurwoningen, alleen maar zwarte gaten.’

mariska ten heuw, hengelo
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘Wat de SP vindt verbinden we met onze inwo-
ners, ondernemers en vertegenwoordigers van 

Robert van Koten
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instellingen of verenigingen. Bijvoorbeeld met 
enquêtes, buurtonderzoek, gesprekken en het 
samen voeren van actie.’ 

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Ik sta voor mijn zaak en ben absoluut betrouw-
baar. Ook als er moeilijke besluiten genomen 
moeten worden.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘De SP verzet zich hevig tegen deze bezuini-
gingen. De gemeenten moeten straks om 
financiële reden gaan kiezen of ze dagbesteding 
voor ernstig gehandicapte kinderen laten bestaan 
of dagbesteding voor ouderen met bijvoordeeld 
Alzheimer. Dat soort keuzes is niet menselijk. 
Daarom is het van het grootste belang dat 
mensen NU in opstand komen en gemeenten niet 
opzadelen met deze onmogelijke bezuiniging.’

 › Waarom mag in jouw gemeente de SP niet 
ontbreken?
‘Omdat het de enige garantie is om een sociaal 
Hengelo te behouden.’

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?
‘Door iedereen! Mensen die werken, mensen met 
een uitkering, ouders met kinderen, AOW’ers, 
kleine zelfstandigen. Maar ook door instellingen: 
scholen, zorginstellingen, verenigingen. Hengelo 
heeft in krap vier jaar meer dan 30 miljoen euro 
bezuinigd. Dat zie je terug in achterstallig onder-
houd van het groen en de wegen, plus versobe-
ring van heel veel gemeentelijke voorzieningen.’

ad meijer, amersfoort
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘Als we beet hebben, houden we vast. Samen met 
bewoners en betrokkenen pakken we een onder-
werp op en gaan door waar anderen ophouden.’ 

 › Wat is jouw eigen sterkste punt?
‘Ik kan ons verhaal overtuigend neerzetten en in 
het debat blijf ik vrij makkelijk overeind. Geluk-
kig vraag je niet naar m’n zwakste punt...’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Opvang voor duizenden Amersfoorters die nu 
bij de WMO, sociale dienst, maatschappelijke 
opvang of schuldhulpverlening buiten de boot 
vallen. ‘ 

 › Waarom mag in de gemeenteraad van jouw 
gemeente de SP niet ontbreken?
‘De SP vertegenwoordigt groepen Amersfoorters 
die door de gevestigde partijen worden gene-
geerd.’

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?
‘Naast ouderen, bijstandsgerechtigden, wsw’ers 
en mensen die zorg nodig hebben, treft het 
kabinetsbeleid  keihard degene die wel eens de 
nieuwe armen worden genoemd: gedwongen 
huisverkoop met restschuld door werkloosheid 
of echtscheiding en ZZP’er).  Vorig jaar kwam 10 
procent van de aanvragen voor schuldhulpverle-
ning uit deze groep, maar inmiddels  25 procent.’

jorine dirks, rheden
 › Wat is de kracht van jullie fractie?

‘We worden gezien als fractie die kritisch is en de 

macht controleert. Ook weten we onderwerpen 
van buiten het gemeentehuis aan te kaarten, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen aan de 
SP-hulpdienst.’
 › Wat is jouw eigen sterkste punt?

‘Het lukt mij goed om het SP-geluid te laten 
horen met een combinatie van enthousiasme en 
verontwaardiging.’

 › Wat vind je nu het belangrijkste om voor te 
strijden?
‘Tegen de negatieve effecten van de decentrali-
saties. Ik word niet goed van begrippen als kante-
ling, zelfredzaamheid en eigen kracht. Het zijn 
gewoon ordinaire bezuinigingen waar we in de 
gemeente mee geconfronteerd gaan worden.’

 › Waarom mag in de gemeenteraad van jouw 
gemeente de SP niet ontbreken?
‘De SP is er voor mensen die tussen de wal en 
schip dreigen te vallen door bijvoorbeeld de 
afbraak van de thuiszorg, minimabeleid en uit de 
afbraak van de sociale werkvoorziening. Onze 
kritische rol tegenover het gemeentebestuur is 
eveneens onmisbaar.’ 

Mariska ten Heuw

Ad Meijer

 › Door wie wordt het kabinetsbeleid gevoeld in 
jouw gemeente?
‘We merken dat door alle landelijke en lokale 
bezuinigingen de gemeente het voor mensen 
wel erg moeilijk maakt om hulp te vragen en te 
krijgen op het gebied van bijstand, schuldhulp-
verlening en dergelijke.’

tekst Anthonie Vermeer 
foto’s ©Suzanne van de Kerk

Jorine	Dirks
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effe  
helemaal  
los!
SP-Kamerleden staan bekend om hun 
enorme betrokkenheid. Elk heeft wel een 
kwestie die maar niet uit het hoofd wil. 
Welke remedie hebben ze tegen het  
non-stop prakkiseren?

CRYPTOGRAM

Diagram

1 2 3 4

5 6 7

8 

9 10  

11 12 

13 14 

15  

Henry en Lucas, © FLW 2013 

crYptogram Horizontaal
 1 Minister van Volksgezondheid? Welnee, 
  van de binnenvaarders. (9)
 8 Willem II, (g)een zwaar toneelstuk van  
  Willem-Alexander. (12)
	 9	 Ernstig	ongeluk	op	Beursplein	5.	(5)
	10	 Net	een	stapje	identiteit.	(3)
 11 Werkgever van Kamerclowns en Regerings    
  jongleurs. (12)
	13	 Advies	van	B&W.	(12)
	15	 Cijfer	om	het	heen	en	weer	van	te	krijgen.	(5)

Verticaal
	 2	 Verdraaid	spreekt	men	‘Ah	gas’	in	de		
	 	 Residentie.	(5)
	 3	 Hoe	gewichtig	is	deze	Europese	munt?	(4)
	 4	 Staatskas	wordt	beheerd	door	overheids	piraten	(9)
	 5	 Pro	verkiezingen?	Zeg	dan	Ja!	(4,7	en	11)
	 6	 Dit	etmaal	behoort	toe	aan	prinsjes.	(7)
	 7	 Keukengerei,	handig	voor	Goudse	en	bezu	i-
  nigingen. (10)
	10	 Verkiezingsvoorspellers	met	dieptelood.	(7)
 12 Landen? Toestanden! De -Generaal. (6)
	14	 Gaf	hersenactiviteit	van	de	voormalige	Unie		 	 	
	 	 weer.	(3,	afk.)

Henry	en	Lucas,	©	FLW	2013

HARRY vAN BOMMEL
De situatie in Syrië en het opruimen van de chemische wapens 
 houden mij erg bezig. Er dreigde een Amerikaanse aanval en die is 
volgens mij nog steeds niet uitgesloten. Tegen zo’n hoofdbreken 
werkt een uurtje motorrijden. Ik houd ervan de wind te voelen en het 
gras te ruiken. Op de motor moet je elke seconde alert zijn en voort-
durend op andere weggebruikers letten. Tijd om weg te dromen heb 
je niet en over werk piekeren is er al helemaal niet bij.  

tekst Anthonie Vermeer
foto’s ©Bas de Meijer
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JASPER vAN DIJK 
Het onderwijs houdt mij bezig, met name de problemen op basis-
scholen. Door bezuinigingen worden leraren ontslagen en klassen 
groter. Leerlingen zijn het slachtoffer, want de kwaliteit gaat achter-
uit. Tegelijk wil de regering de JSF kopen, een peperdure straaljager 
die we helemaal niet nodig hebben. Als ik dat bedenk, pak ik mijn 
gitaar en speel ik Revolution van The Beatles. Dat geeft weer energie 
in de strijd tegen dit belachelijke kabinet.

SHARON GESTHuIzEN
Mede door de crisis  groeit de kritiek op internationale solidariteit. 
Toch denk ik dat het heel goed is om als Nederland te helpen hoe 
en waar we kunnen. Hoewel het heel gemakkelijk is om een hekel te 
hebben aan mensen die je niet kent en die vreemd zijn in jouw ogen, 
loont het uiteindelijk voor iedereen om samen te werken. Dat is soms 
lastig, denk alleen al aan de taalbarrière! Het mooie van beelden 
maken is dat je daarvoor geen bepaalde taal hoeft te spreken. Maak je 
een beeld, dan kan iedereen dat zien en begrijpen. Elk op haar of zijn 
eigen manier.

PAuL uLENBELT
Veel mensen maken mij deelgenoot van hun tegenslag en leed. 
Verlies van werk, onzekerheid door tijdelijk werk, trammelant met 
UWV over uitkering, verdringing door buitenlandse arbeiders. Vaak 
schrijnende verhalen. Die raken me steeds weer. Ik doe wat ik kan. 
Soms lukt het, soms ook niet. Een zeiltochtje met mijn boot ruimt 
mijn hoofd op. De wind doet wonderen, maar leed is niet iets wat je 
vergeet.

PAuLuS JANSEN
Nooit gedacht er nog eens lol in te krijgen om me af te beulen. Ik 
was altijd meer van de competitiesport. Maar van dit kabinet krijg ik 
letterlijk en figuurlijk rugklachten. Het huurbeleid van minister Blok 
bezorgt me acute hernia. Hij legt de woningcorporaties een jaarlijkse 
belasting van 1,7 miljard euro op. Twee maanden huur verdwijnt 
voortaan in de zak van het Rijk. Dus hogere huren en nóg minder 
geld voor betaalbare nieuwbouw en renovatie. Zelfs in het gewone 
onderhoud gaat het mes. Ieder normaal mens wordt daar agressief 
van. Daarom zit ik hier te zweten tot dit kabinet valt!
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redenen om  
nu lid te 
worden  
van de

samen pakken we deze  
misstanden aan:

 1. Ruim 900.000 mensen zijn over twee jaar werkloos  
  en  zitten in een bijstands- of WW-uitkering. 
 2. In ons land gelden 1,1 miljoen inwoners als arm,  
  onder hen 377 duizend kinderen. 
 3. Het aantal miljonairs (in dollars) in Nederland steeg  
  vorig jaar met 12 procent. 
 4. Huren wordt onbetaalbaar. Deze zomer gingen de  
  huren met minimaal 4 procent omhoog. 
 5. Schoolklassen worden steeds groter. Megaklassen  
  met meer dan 30 leerlingen worden ‘normaal’. 
 6. Tienduizenden werkers in de thuiszorg worden op  
  straat gezet, terwijl we juist graag willen dat  
  ouderen langer thuis kunnen blijven. 
 7. In de eerste negen maanden van 2013 gingen  
  er bijna 10 duizend bedrijven en instellingen  
  failliet.
 8. Op elke 5 jongeren is er 1 werkloos, volgend jaar  
  verliezen 10 duizend jongeren hun baan.
 9. Het eigen risico maakt zieke mensen zieker.  
  Mensen stellen broodnodige zorg uit.
 10. Het aantal gemeenten met financiële problemen  
  is verdubbeld, meer bezuinigingen komen 
  eraan. 
11.  Een tijdelijk bestuurder van zorginstelling Humani- 
  tas kreeg 95 duizend euro voor één maand werken.

doe 
mee!

word nu lid! bel (088) 243 55 69 of ga naar 
www.sp.nl – daar vindt u de link ‘lid worden’ 
in de rode balk onderaan onze homepage.

samen maken we  
een vuist tegen rutte ii:

12. Dit kabinet koopt voor 4,5 miljard euro JSF- 
bommenwerpers. Er is wel geld voor deze 
vliegende Fyra maar niet voor goede zorg.

13. Rutte II bezuinigt de economie kapot. Meer bezui-
nigen betekent meer krimp en meer werklozen.

14. Chronisch zieken en gehandicapten worden door 
PvdA en VVD hard gepakt. Deze mensen worden 
door het kabinet aan de zijlijn gezet. 

15. Ook onder dit kabinet worden de rijken rijker en de 
armen armer. De PvdA maakt de belofte van ‘eerlijk 
delen’ niet waar.

16. Het kabinet wil dat ziekenhuizen winst kunnen 
uitkeren aan investeerders. Geld verdienen over de 
rug van patiënten: het is een ziek systeem.

doe mee!

wij zijn er voor jou,  
doe mee met de sp!

17. We zijn een sociale partij. Voor goede zorg en voor 
werk met een eerlijk salaris.

18. De SP is consequent. Geen gedraai maar staan 
voor je idealen. 

19. Een partij voor iedereen! Van huisarts tot metse-
laar, bij de SP voelt iedereen zich thuis.

20. Elke stem telt. Wie lid wordt van de SP, praat mee 
over de koers.

21. De actiefste partij van Nederland. In parlement en 
gemeenteraad, maar ook op straat. 

22. Studiefinanciering voor alle studenten en kleinere 
klassen: de SP is dé onderwijspartij. 

23. SP’ers zijn geen zakkenvullers. Volksvertegen-
woordigers van de SP storten een deel van hun 
salaris in de kas, zodat we geld overhouden voor 
onderzoek, acties en ons werk in de buurt.

24. De SP wil geen superstaat Europa, samenwerken 
tot wederzijds voordeel vinden we prima.

25. Als lid kun je meehelpen in de lokale afdeling. Dat 
is dankbaar werk en bovendien erg gezellig! 

26. Als nieuwe lid krijgt u een mooie introductievideo, 
plus elke maand ons schitterend magazine  
De Tribune gratis in de bus!doe 

mee!
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