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Hervormen. Hervormen.
Zelden was die boodschap urgenter dan nu. Al
meer dan vijf jaar pleit D66 voor vernieuwing en
modernisering op belangrijke terreinen als arbeid,
wonen en zorg en voor investeringen in onderwijs en duurzaamheid. Deze veranderingen stimuleren de economie en geven volgende generaties een eerlijke kans op een baan, een huis en een
goede opleiding. Ook brengen we zo inkomsten
en uitgaven van de overheid weer in evenwicht.

Het kabinet is sinds begin maart bijeen om te praten over extra maatregelen om de crisis te bestrijden. De vraag is of vvd en cda een einde durven
maken aan de nu al anderhalf jaar durende gijzeling door gedoger pvv. Vvd en cda hebben hun
verkiezingsprogramma, inclusief alle hervormingen, in de ijskast gezet. Maar hun taboes zijn mijn
idealen. Ik wil Nederland sterker maken door niet
morgen, niet overmorgen, maar vandaag al te beginnen met noodzakelijke hervormingen.

Dat laatste is sinds begin maart van extra groot
belang. Enkele weken geleden kwam het Centraal
Planbureau (cpb) met zorgwekkende cijfers over
de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën. Door de financiële en economische crisis
ligt ons begrotingstekort ruim boven de afspraken die we met onze Europese bondgenoten gemaakt hebben. Die afspraken hebben we niet voor
niets. Nu loopt de staatsschuld fors op. Nederland
geeft per dag 77 miljoen euro teveel uit. Per dag!
Ook stijgt de werkloosheid. Volgend jaar zullen
545.000 mensen zonder werk zitten. Een zorgwekkend vooruitzicht.

Een sterk Nederland kan alleen bestaan in een
sterk en slagvaardig Europa. Ook Europa moet
vernieuwd worden. De wereld verandert razendsnel. Nieuwe economieën, zoals China, Brazilië en
India veroveren snel terrein op het wereldtoneel.
De geopolitieke verhoudingen veranderen. Alleen
door goed samen te werken en te hervormen zal
Europa op dat veranderende speelveld een belangrijke speler blijven. Voor D66 betekent dat:
één munt, één economie en één politieke unie.

fotografie Valerie Kuypers
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Groene innovatie
Verspreid door deze Democraat
vindt u informatie over verschillende bedrijven, organisaties en initiatieven die te maken hebben met
groene innovatie. D66 wil Nederland écht klaarmaken voor toekomstige generaties. Daarom kiezen

Democraat

wij voor groene innovatie. Groene
innovatie als motor voor economische groei en meer banen in de 21e
eeuw. In Nederland gebeurt al heel
veel op het gebied van groene innovatie en hernieuwbare energie.
Deze bedrijven, organisaties en

initiatieven zijn hiervan het mooie
voorbeeld! Zij spelen ook een rol in
de nieuwe spot van D66 voor Zendtijd Politieke Partijen die vanaf 16
april op televisie wordt uitgezonden. D66 gelooft ook in de eigen
kracht van ondernemers!

3

inhoudsopgave

‘Wie trots poseert naast
een bord met 130 km
per uur heeft weinig op
met onze leefomgeving.
Laat staan met die van
onze kinderen’
Op het laatste congres hebben we uitgebreid stilgestaan bij het belang van Europa. Tijdens het
komende congres op 21 april in Rotterdam zal
er veel aandacht zijn voor groene innovatie en
nieuwe welvaart. Waarom? In de voortdurende
financieel-economische discussies sneeuwt dit
voor D66 belangrijke thema al te vaak onder. Intussen naderen we wel de grenzen van de fossiele
grondstoffen en hulpbronnen. Bij het klaarmaken
van Nederland voor de 21e eeuw hoort ook dat we
geen groene schuld doorschuiven naar toekomstige generaties. D66 zet in op groen ondernemen, duurzame innovatie en hernieuwbare energie. Van dit kabinet hoeven we helaas niets verwachten. Wie trots poseert naast een bord met
130 km per uur heeft weinig op met onze leefomgeving. Laat staan met die van onze kinderen.
Hervormen. Hervormen. Hervormen. In dat kader past ook deze nieuwe Democraat. Of beter
gezegd, vernieuwde Democraat. In ons politieke handelen zetten wij vernieuwing en vooruitgang steeds voorop en ons ledenmagazine vormt
daarop geen uitzondering. Een half jaar geleden
presenteerden wij u al de Online Democraat, het
digitale zusje van de Democraat. Wij hopen dat u
door het nieuwe jasje van dit magazine met nog
meer plezier zult lezen over onze idealen, onze
ideeën en onze mensen ■
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De Democraat is vernieuwd: de vormgeving,
papiersoort, formaat en de inhoud van het
ledenmagazine van D66 zijn onderworpen
aan een make-over. Een mooi moment om
de vormgevers, Wilmar en Annebel, aan het
woord te laten over de veranderingen.

Een
nieuw
jasje

Oorspronkelijk is de Democraat opgezet als lifestyle magazine. Wilmar: ‘We zagen de Democraat als een los onderdeel binnen de communicatie van D66 en gaven haar een eigen identiteit.’
Inmiddels is het tijd voor een heroverweging
van de lay-out die de voortschrijdende tijd en
de beginwaarden van de D66 in zich draagt. Van
lifestyle magazine naar verenigingsblad, dat was
de wens vanuit de partij. Meer nieuws vanuit de
vereniging, meer artikelen over de thema-afdelingen en de online netwerken van D66. En in
het bijzonder, meer aandacht voor de leden van
D66, zoals in de rubriek Ik ben D66.

Voor de restyling is De Ontwerpvloot daarom terug gegaan naar de basisgedachte waarin vier jaar geleden, in samenwerking met Toon Lauwen, de gehele huisstijl
voor D66 werd opgezet. De uitgangspunten ‘helder en duidelijk’ zijn een leidraad
voor het nieuwe ontwerp. Dit uit zich in vele vormen, vormen die soms in het oog
springen en zich soms bescheiden verstoppen tussen de regels van het blad.
Is het dan alles recht en open wat de klok slaat? ‘Gelukkig niet’, zegt Annebel,
‘er is in het nieuwe ontwerp ook gezocht naar dynamiek en variatie’. Quotes
en titels lopen door over aangrenzende bladzijden, veelzeggende foto’s worden
prominent in het blad geplaatst en de pagina’s zijn voller. Voller, soms alleen
gevoelsmatig door de plaatsingskeuze van tekst en beeld, soms daadwerkelijk
door een economischer gebruik van de ruimte.
En niet alleen met de ruimte wordt economisch omgegaan, ook met grondstoffen: het nieuwe ontwerp is duurzaam, gemaakt van honderd procent gerecycled
materiaal. Het oorspronkelijke formaat en gewicht van de Democraat (groot,
dik en luxe) is vervangen voor een bescheidener jasje. In vaktaal is dat nieuwe
jasje 21x27 centimeter, gedrukt op 80 grams cyclus printpapier en selfcover.
Maar vaktaal past niet bij de nieuwe Democraat, noch bij De Ontwerpvloot,
dus beperken we ons tot een zintuiglijke omschrijving: het nieuwe jasje van de
Democraat is zacht, buigzaam en handzaam.
De standvastig rechte Helveticaletter vervangt de News Gothicletter. De Helvetica letterset is
uitermate geschikt voor het overbrengen van klare taal, niet voor
niets zei Helvetica-liefhebber en
beroemd vormgever Wim Crouwel: ‘De letter is neutraal, heeft geen eigen uitdrukking. Daardoor komt de boodschap van het ontwerp helder over.’ Dit wordt nog eens versterkt door het gebruik van een zogenaamde brede pen letter – die tekst optimaal leesbaar maakt
en veel gebruikt wordt door kranten – ten opzichte van de oude spitse pen letter,
een ingedikter opzet die glossys graag gebruiken.
brede pen

vernieuwd

spitse pen

Democraat

Met de nieuwe Democraat, een ledenblad dat
nieuw optimisme en bewustzijn ademt en duidelijk is in opzet, zijn Annebel en Wilmar beiden
tevreden, hoewel dat niet uitzonderlijk is: bij De
Ontwerpvloot gaat nooit een ontwerp de deur
uit dat niet aan de eigen norm voldoet. De tijd
die dat in beslag neemt, is ondergeschikt aan de
kwaliteit van het ontwerp, en ‘kantooruren’ is een
ruim begrip in de Van Galenstraat. Dat komt goed
uit binnen een samenwerking met een politieke
partij als D66, waar flexibiliteit een kerndeugd is
en het van belang is dat je snel kan schakelen. En
zo stuiten Wilmar en Annebel al filosoferend op
het belangrijkste onderdeel van een succesvolle
samenwerking. Als de grafisch vormgever en zijn
opdrachtgever in de basis dezelfde normen en
ideeën hebben, kunnen ze elkaar opbouwend
sturen en creatief ondersteunen. En dan krijg je
de gouden formule 1+1=3, wiskundig hopeloos
maar gevoelsmatig helemaal op z’n plaats ■

Een mooie samenwerking
In een monumentaal pand in het centrum van Den Haag is De Ontwerpvloot
gevestigd. Het gebouw is licht en wit, en behalve Wilmar Grossouw en Annebel
Schipper – het creatieve team dat samen De Ontwerpvloot vormt – kun je er
twee kunstenaars, een architectenduo, een grafisch vormgever en een poes tegen
het lijf lopen. De sfeer ademt gezelligheid en ontspanning, maar de oplettende
bezoeker bespeurt er een intensieve bezigheid. Net zoals de buurt, het Zeeheldenkwartier met haar sfeervolle herenhuizen en vele winkelpanden, verenigt
het 250 meter oppervlak tellende pand in de Van Galenstraat huiselijkheid met
bedrijvigheid, gestileerde ruimte met de drukke wanorde van nijverheid.
Je zou De Ontwerpvloot kunnen omschrijven als een klassiek ontwerpbureau:
Annebel en Wilmar geloven dat een ontwerp in dienst moet staan van het product. Annebel: ‘We luisteren naar een klant, nemen de functionaliteit als norm,
en creëren in samenspraak met de opdrachtgever een product dat mooi én
dienstbaar is.’ Vanuit deze visie verwierf De Ontwerpvloot klanten uit alle sectoren van de samenleving. De witte houten boekenplanken in de studio zijn gevuld met boekjes, posters en flyers van zowel culturele en maatschappelijke organisaties als commerciële bedrijven. Een vrolijk gekleurde poster voor een kindervoorstelling in een theater in het Haagse stadsdeel Laak ligt er zij aan zij met
geschetste ontwerpen voor kofferlabels die een chique reisorganisatie uit Dordrecht haar klanten wil meegeven. Aan de tussendeuren, die de studio scheiden
van een kleinere vergaderruimte, hangt een t-shirt van D66 aan een hangertje.

Zonnefabriek Duurzame energie heeft de toekomst
De Zonnefabriek is een dynamisch,
creatief en bevlogen zonne-energie
bedrijf. Ze lopen voorop in de markt
en geloven in een ‘new green deal’:
een duurzaam en financieel aantrekkelijk alternatief.
De Zonnefabriek helpt particulieren
en bedrijven om een zonnesysteem
daadwerkelijk te realiseren. Vak-

kundig en betrouwbaar. Zij adviseren, leveren en installeren het systeem dat het beste bij een specifieke situatie past. Daarnaast bedenkt
de Zonnefabriek nieuwe, creatieve
manieren om duurzame energie
voor een zo breed mogelijk publiek
toegankelijk te maken. Dit doen
ze door het bedenken van nieuwe

financiële constructies. Samen met
Greenchoice hebben ze een leaseconstructie voor zonnepanelen opgezet, door les te geven op scholen
of door samen te werken met bedrijven die inzetten op elektrische
mobiliteit.
www.zonnefabriek.nl
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trends die nu spelen, maar door veranderingen in smaak na vijftien tot twintig jaar tot discussies zullen leiden om het wel of niet
te slopen. En dat terwijl een dergelijk gebouw nog gemakkelijk
vijftig jaar mee kan gaan. Als architect betekent duurzaamheid dan
ook voor mij dat je bij het ontwerpen niet alleen rekening houdt
met de dag van vandaag en morgen, maar ook met die van daarna
– en daarna. Ik vraag me af of je bij het bouwen van nieuwe kantoren, ook al zijn ze op zichzelf heel duurzaam, terwijl er een enorme
leegstand is, kunt spreken van duurzaam bouwen. Duurzaam herbestemmen is eigenlijk een betere oplossing.’

Duurzaam
ondernemen

Big Business
Voor veel ondernemers staat duurzaamheid nog altijd gelijk aan iets wat veel geld
kost, zonder dat het financieel wat oplevert. Er is echter ook een groeiende groep
ondernemers die duurzaamheid gebruikt
om onderscheidend te zijn ten opzichte
van de concurrentie. Niet alleen ondernemers, maar ook D66 zet zich nadrukkelijk in om duurzaam ondernemen
hoger op de politieke agenda te krijgen.

Duurzaam ontwerpen
Architectenbureau Roeleveld-Sikkes in Den Haag is een onderneming die duurzaamheid inzet bij de uitvoering van haar werkzaamheden binnen en buiten Nederland. Met 35 medewerkers behoort
het architectenbureau tot één van de grootste architectenbureaus
van Nederland. Het bureau werd ruim 30 jaar geleden opgericht en
is tegenwoordig niet alleen actief in Nederland, maar heeft ook een
vestiging in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Directeur Jannis
Cappon: ‘Het bureau begon als ontwerper van gebouwen en is
geleidelijk aan steeds meer ook een stedenbouwkundige ontwerper geworden, waarbij het niet alleen ging om het ontwerpen van
mooie gebouwen maar veel meer nog om het inpassen van deze
gebouwen in de directe omgeving. De niet-gebouwde omgeving
werd daarmee steeds belangrijker voor een geslaagd ontwerp.’
Volgens Cappon is het ontwerpen van gebouwen die passen in hun
omgeving ook een vorm van duurzaamheid. ‘Ik zie nog te vaak dat
er nieuwe gebouwen worden neergezet die niet aansluiten op de
omgeving. De nadruk ligt vaak sterk op het onderscheidend maken
van het individuele object ten opzichte van de bebouwde omgeving
door middel van afwijkende kleuren, materialen of bouwhoogte.
Dit soort gebouwen zijn echter gebonden aan architectonische

Als Tweede Kamerlid voor D66 houdt Verhoeven zich eveneens
bezig met het bevorderen van duurzaam ondernemen. ‘Wat ik heb
geleerd in de periode dat ik werkzaam was bij mkb Nederland is
dat bij met name het midden- en kleinbedrijf de financiële middelen of prikkels ontbreken om over te schakelen op een ander type,
duurzamer bedrijfsproces. Het zijn vaak investeringen die pas over
tien jaar worden terugverdiend. Dat is voor veel mkb’ers veel te
lang. Wanneer je als overheid de omslag naar duurzaam ondernemen omarmt, betekent dit niet alleen dat je de goede voornemens

fotografie Támas Bujnovszky

Duurzaam ondernemen een noodzaak
Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66, houdt zich al jaren
bezig met het stimuleren van duurzaam ondernemen bij zowel
de politiek als bij ondernemers. Voordat Verhoeven in 2010 in de
Tweede Kamer kwam, was hij enkele jaren werkzaam bij brancheorganisatie mkb in Amsterdam. Eén van zijn taken was het stimuleren van duurzaam ondernemen onder het Amsterdamse bedrijfsleven. Verhoeven: ‘Duurzaamheid is een breed begrip. Iedereen
heeft hier zijn eigen ideeën over. Voor veel ondernemers geldt de
eenvoudige vraag of er geld mee kan worden verdiend of niet. Toen
ik ongeveer vijf jaar geleden vanuit mkb-Nederland ging inzetten
om Amsterdamse ondernemers duidelijk te maken dat duurzaamheid meer was dan alleen de kachel lager zetten of dubbelglas te

plaatsen, werd ik nog wat meewarig aangekeken. Ondernemers zagen duurzaamheid als een ‘linkse hobby’ van de politiek en niet iets
waar je als ondernemer rijk mee kon worden. In die periode heb ik
dan ook veel presentaties en lezingen gehouden om aan te geven
dat duurzaamheid een integraal onderdeel moet zijn van het bedrijfsproces. Dat je niet alleen kosten kan besparen, maar ook geld
kan verdienen door duurzaam te ondernemen. Consumenten zijn
in hun koopgedrag steeds kritischer geworden over welke producten of diensten bij welk bedrijf zij willen aanschaffen. In hoeverre
houdt bijvoorbeeld het bedrijf rekening met het milieu en de arbeidsomstandigheden in het land waar de producten vandaan komen? Daarnaast biedt het nieuwe aanbestedingsbeleid van de overheid om alleen duurzaam in te kopen een stimulans richting het
bedrijfsleven om te investeren in duurzaamheid.’

Kees Verhoeven
Tweede Kamerlid D66

‘Financiële ondersteuning
is één ding, maar we moeten
ook kijken naar praktische
voorlichting’

		

op papier zet, maar ook dat je financiële instrumenten ontwikkelt
die zich specifiek richten op het stimuleren en ondersteunen van
ondernemers. Dit kan via fiscale prikkels, maar ook door het verstrekken van subsidies – bijvoorbeeld in de vorm van een ‘duurzaamheidsvoucher’. De ondernemer krijgt dan de mogelijkheid
om een duurzaamheidscan uit te laten voeren om zo te achterhalen
waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.’ Volgens Verhoeven ontbreekt bij veel ondernemers naast financiële middelen ook
de kennis om te kunnen bepalen waar te moeten starten. ‘Financiële ondersteuning is één ding, maar we moeten ook kijken naar
praktische voorlichting door de overheid en brancheorganisaties,’
aldus Verhoeven. Hij pleit er dan ook voor om een centraal digitaal
informatieloket op te zetten waar ondernemers concrete informatie kunnen vinden over wat duurzaam ondernemen inhoudt, waarom dit voor de ondernemer zo belangrijk is en welke financiële en
wettelijke regelingen er voor hen zijn. ‘De wbso-regeling, waarbij
de overheid een deel van de loonkosten voor speur-en ontwikkelingswerk vergoedt, is een mooi voorbeeld van een bestaande regeling die mogelijk meer ingezet kan worden voor het stimuleren van
duurzame investeringen door ondernemers. Hier zou de overheid
veel nadrukkelijker ruchtbaarheid aan moeten geven. Zo’n regeling
kan met weinig inspanning snel tot goede resultaten leiden.’
Niet drie, maar vier P’s
Roeleveld-Sikkes is niet alleen actief in Nederland. Zo heeft zij verschillende opdrachten uitgevoerd in Hongarije (waar het bureau
ook een vestiging heeft), Roemenië, Spanje en Zwitserland. De bedrijfsfilosofie die het architectenbureau ten aanzien van duurzaam
ontwerpen in Nederland hanteert, zet zij ook in bij opdrachten in
het buitenland. Cappon: ‘Bij duurzaam ontwerpen kijken wij niet
alleen naar ‘People-Planet-Profit’, de bekende 3 P’s, maar ook naar
een vierde P. Namelijk die van Project, dit volgens het door professor Kees Duijvestein van de tu-Delft ontwikkelde model. De
vierde P houdt in dat wij ook bij stedenbouwkundig ontwerpen
integraal kijken of het project voldoende wordt ondersteund door
de overige 3 P’s: wat wil de klant, is het een duurzaam ontwerp en
past het in de omgeving, niet alleen vandaag maar ook morgen.
Als architectenbureau zijn we daarmee weer het middelpunt van
het ontwerpproces geworden. Opdrachtgever, gebruiker, omwonenden en overheden leveren rechtstreeks input aan ons, daar waar
in het recente verleden er nog wel eens een externe procesmanager
tussen zat. Deze integrale benadering bij stedenbouwkundig ontwerpen is in de landen buiten Nederland waar wij werken veel

‘Als architect
betekent
duurzaamheid
voor mij dat je
bij het ontwerpen
niet alleen
rekening houdt
met de dag van
vandaag en
morgen,
maar ook met
die van daarna
– en daarna’

Kees Verhoeven
Tweede Kamerlid D66
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minder gebruikelijk. Zo is het in bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië niet vanzelfsprekend dat alle partijen tegelijkertijd aan dezelfde tafel zitten. Ten tweede is de rol van de lokale overheid in
deze landen anders dan in Nederland. Wij komen regelmatig tegen
dat je eerst langs de burgemeester moet, alvorens verder aan de slag
te kunnen met de projectontwikkelaar en bouwer.’
Roeleveld-Sikkes
Volgens Cappon ligt het stedenbouwkundig denken
bij gebiedsontwikkeling in Nederland op een hoger
Architecten
niveau dan in veel van ons omringende landen zoals
een veelzijdig, breed georiënHongarije en Roemenië. ‘Doordat wij hier een beteerd architectenbureau
perkte grondoppervlakte hebben, moet de Nederlandontstaan in 1978
se architect creatiever omgaan met het inpassen van
de verschillende functies in bijvoorbeeld één gebouw.
vestigingen in Den Haag en
Meervoudig ruimtegebruik waarbij verschillende
Budapest
functies van wonen, werken en recreëren op elkaar
ongeveer 40 medewerkers
worden gelegd, is in Nederland vaak uitgangspunt bij
ontwerpen zijn geïnspireerd
een stedenbouwkundig ontwerp. In bijvoorbeeld cenvanuit gebruik, beleving en
traal Europa is er meer ruimte waardoor de noodzaak
omgeving
om te bouwen volgens dit principe minder vanzelfsprekend is. En dat is jammer, want ik vind dat prinarchitectuur is méér dan het
cipe namelijk ook een vorm van duurzaam bouwen.’
maken van een gebouw’
Nederland raakt achterop
Uit gegevens van de Europese Commissie blijkt dat van de totale
Nederlandse energieconsumptie slechts vier procent uit duurzame
energie bestaat, terwijl het Europees gemiddelde op negen procent
ligt. Verhoeven maakt zich dan ook zorgen over de snelheid waarmee Nederland overstapt op duurzaam ondernemen en duurzaam
produceren. ‘Een aantal jaren geleden behoorde Nederland nog tot
de Europese top. Inmiddels zijn we helaas weggezakt tot ergens
in de middenmoot. Daarentegen heeft bijvoorbeeld een land als
Duitsland de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in duurzame energie. Niet alleen leidde dit tot een forse verbetering van de luchtkwaliteit, maar ook tot nieuwe bedrijvigheid waaronder de productie
van zonnepanelen en het bouwen van steeds geavanceerder windmolenparken. En dan hebben we het nog niet over de duizenden
kleine toeleveranciers voor de auto-industrie die continu moeten
blijven vernieuwen om aan de groeiende vraag naar schonere motoren te kunnen voldoen.’

Jannis Cappon
directeur Roeleveld-Sikkes

‘Financiële ondersteuning is één ding,
Attero Afval = grondstof + energie
maar we moeten ook kijken naar
praktische
voorlichting door
de
afval (gft) voor de productie van
Attero is een krachtige en energiegroene stroom en groen gas en
spelerbrancheorganisaties’
op de Nederlandse afoverheidkeen
valmarkt. Het bedrijf richt zich op
de grootschalige verwerking van
huishoudelijk restafval, organisch
afval, bedrijfsafval en mineraal afval. Als milieubedrijf streeft Attero
naar maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van
grondstoffen uit afval. Dat komt
tot uiting in innovaties zoals vergisting van groente-, fruit- en tuin-
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nascheiding van kunststoffen uit
restafval.
Attero produceert in zijn afvalenergiecentrales (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens,
is de grootste verwerker van gft én
de grootste producent van groen
gas in Nederland. Het bedrijf produceert daarnaast compost voor
onder meer de land- en tuinbouw,

(bio)brandstoffen voor energiecentrales en bodemfunderingen
voor de wegenbouw.
Attero biedt werk aan ruim achthonderd medewerkers. Op vijftien
locaties wordt jaarlijks zo’n 3,4
miljoen ton afval verwerkt, waaronder het afval van bijna 40% van
alle Nederlandse huishoudens.
Dat zijn ruim 6 miljoen mensen.
www.attero.nl

fotografie Mark Sekuur

Duurzaam ondernemen

Verhoeven vindt dat Nederland een voorbeeld kan nemen aan hoe
Duitsland duurzaam ondernemen heeft opgepakt. ‘D66 benadert
duurzaam ondernemen als een economische kans. Het huidige kabinet ziet duurzaam ondernemen als een obstakel voor ondernemers. Daarmee laat het kabinet een dubbele winst liggen, namelijk winst voor de ondernemer én winst voor een beter milieu met
minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.’ Voor Verhoeven
is dit een van de belangrijkste uitdagingen in de huidige kabinetsperiode. Om aan het einde van de vier jaar te kunnen bepalen of hij
hierin is geslaagd, wil Verhoeven als volksvertegenwoordiger vooral afgerekend worden op de input in plaats van de output.
‘Met input bedoel ik het verbeteren van de toegankelijkheid voor
ondernemers tot allerlei duurzaamheidsregelingen van de overheid.
Dat bijvoorbeeld een ‘duurzaamheidsvoucher’ wordt ontwikkeld
en makkelijk te vinden is voor ondernemers. Dat is overigens niet
hetzelfde als het vereenvoudigen van de subsidiecriteria, maar wel
dat deze criteria helder en eenduidig zijn voor de gemiddelde mkb’er.
Daar heb ik als Tweede Kamerlid meer grip op dan dat ik een hard
getal noem voor het terugdringen van de luchtverontreiniging.
Daar komen factoren bij kijken waar ik als parlementariër nauwelijks sturing aan kan geven en het eindresultaat dus ongewis is’ ■
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AlgaePARC
Microalgen
Microalgen zijn een veelbelovende
duurzame bron voor biobrandstoffen, chemische bouwstoffen en
voedingsingrediënten. Algen kunnen op zeewater gekweekt worden,
hebben een hoge productiviteit en
binden koolstofdioxide met behulp
van (zon)licht. Momenteel is de productie van microalgen nog te duur
en de schaal waarop geproduceerd
wordt te klein.
AlgaePARC bestudeert opschaling
van deze technologie en is een unieke onderzoeksfaciliteit op pilot
schaal voor onderzoek naar duurzame en economisch rendabele
microalgen teeltsystemen.
AlgaePARC overbrugt daarmee de
afstand tussen fundamenteel onderzoek op laboratoriumschaal en
industriële productie. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie
Gelderland en Wageningen UR financieren de infrastructuur van AlgaePARC. Eén van de onderzoeksprogramma’s op AlgaePARC wordt
gefinancierd door FES programma
Biosolar Cells en negentien bedrijven uit de energie-, voedsel-, olieen chemische industrie. Deze
bedrijven zijn op zoek naar duurzame alternatieven voor hun grondstoffen. AlgaePARC is wereldwijd
het eerste onderzoekscentrum
waarin verschillende algenproductiesystemen met elkaar vergeleken
worden voor wat betreft productie
en duurzaamheid onder dezelfde
weerscondities.

www.algaeparc.com
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‘Ik probeer de
studenten vooral
aan te zetten tot
kritisch nadenken’

Tweeënhalf jaar geleden maakte Helen Kopnina van haar
passie haar werk. Ze zette de minor Sustainable Business op
aan de Haagse Hogeschool. Wij spreken de vrouw met het
internationale cv, drie kinderen en een Hollandse vriend
in de Openbare bibliotheek van Amsterdam over de minor,
terminologie en hoeveel aardes we nodig hebben om net
zoveel te kunnen blijven winkelen als we nu doen.

Je hebt tweeënhalf jaar geleden de minor Sustainable Business
aan de Haagse Hogeschool opgericht, waarom? Als klein meisje

in Rusland had ik al een zorg voor het milieu. Ik heb een aantal jaar
geleden besloten om mijn idealen toe te passen in mijn werk als onderzoeker en docent. Sindsdien richt ik mij volledig op het doen
van onderzoek naar milieugerelateerde sociale wetenschappen. En
toen ik in 2007 in dienst trad bij de Haagse Hogeschool, was ik verbaasd dat de Business School weinig tot geen aandacht besteedde aan
duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid en business lijken in eerste instantie paradoxen, maar het is juist een sterke combinatie! Als
businessstudent kun je het grootste verschil maken door bedrijven
van binnenuit te veranderen, omdat het vaak de grote bedrijven zijn
die de grootste milieuschade veroorzaken. Dus ben ik gaan lobbyen
voor het opzetten van de minor. Inmiddels geven vier docenten les
aan 20 tot 30 tweede- en derdejaarsstudenten per semester.
Hoe introduceren jullie het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ bij
de studenten? Aan de start van de minor denken veel studenten

dat duurzame ontwikkeling staat voor groen, organisch of fair
trade. En uiteindelijk maken deze labels dat duurzame ontwikkeling ook goed ‘verkoopt’ bij bedrijven. In de minor kijken we liever
eerst kritisch naar het begrip duurzame ontwikkeling, sustainable
development in het Engels. ‘Sustain’ betekent zoveel als ‘in stand

houden’. Maar een productieketen die niet goed is, willen we die
wel in stand houden? Vervolgens wordt het begrip cradle to cradle,
naar het boek van McDonough en Braungart uit 2002, geïntroduceerd bij onze studenten. Het is het principe van een volledige no
waste productieketen.
Cradle to cradle is een begrip dat je de laatste tijd vaak hoort als
er over duurzame ontwikkeling wordt gesproken. Waar staat het
precies voor? De kern van cradle to cradle is: afval is voedsel.

Cradle to cradle kent eigenlijk twee principes. Het eerste principe is
dat materialen na gebruikt te zijn in het ene product, nuttig kunnen
worden ingezet in een ander product, net zoals in de natuur. Om
zo te voorkomen dat ze van cradle to grave gaan zoals nu vaak het
geval is. Ook het verbranden van afval en energie opwekken bij de
verbranding is feitelijk uitstel van executie omdat het afval niet opnieuw wordt hergebruikt. Het tweede principe van cradle to cradle
is: alleen maar energie gebruiken die niet aan het einde ‘sterft’, zoals
zonne- en windenergie. Maar dit betekent dus wel dat wij de hele
productieketen moeten herijken.
Hoe kunnen jullie business studenten hier verandering in brengen?

De meeste productieprocessen in de wereld zijn niet cradle to cradle.
Daar kan het bedrijfsleven oplossingen voor vinden. Maar ook de

Helen Kopnina
Oprichter Sustainable Business

overheid heeft een rol te vervullen: overheden zouden het gebruik
van het openbaar vervoer kunnen stimuleren in plaats van het aantrekkelijk maken van het aanschaffen van ‘efficiënte’ auto’s. Om het
systeem écht duurzaam te maken, moet er veel veranderen.
Dat is nogal een uitdaging dus, niet in de laatste plaats voor jullie
studenten! Het geweldige aan onze groep studenten is dat ze heel

praktijkgericht zijn en heel oplossingsgericht redeneren. Dus eerst
zetten wij ze aan het denken door het schetsen van ontwikkelingen
in de wereld – bijvoorbeeld waarom zelfs recyclen tegenwoordig niet
goed genoeg is! We stimuleren ze zo om met betere oplossingen te
komen. En het leuke is dat de oplossingen soms meer voor de hand
liggend en soms makkelijker zijn dan in eerste instantie werd gedacht.
Maar als ik het goed begrijp stel je dat ‘duurzame ontwikkeling’
als begrip een beetje passé is? Dat niet, maar als antropoloog ben

ik vooral tegen het woord ‘ontwikkeling’. Er zijn heel veel antropologen die veel kritiek op ontwikkeling hebben, omdat je daarmee
impliciet een vorm van superioriteit aangeeft boven diegenen die
‘niet ontwikkeld’ zijn. ‘Wij zijn ontwikkeld en jullie niet’: alsof een
Westerse vorm van ontwikkeling het beste is wat er is. In plaats van
een diversiteit aan culturen, met hun eigen ideeën en eigen geluk
binnen hun eigen context. Tegenwoordig is ontwikkeling gebaseerd

Voordat cradle to cradle haar hart stal, was de wereld haar podium. De van oorsprong Russische
verhuisde in 1989 met haar moeder van de USSR
naar de Verenigde Staten, waarna ze in 1995 doorvloog voor een Master Sociale Wetenschappen in
Nederland. Vervolgens deed ze haar promotieonderzoek in Sociale antropologie aan de Universiteit
van Cambridge en was ze als exchange onderzoeker werkzaam aan de Universiteit van Calcutta (India). In Nederland bekleedde ze functies aan de VU,
de UvA en de Haagse Hogeschool. Haar bibliografie is inmiddels pagina’s lang: ze schreef onder
andere East to West Migration (2005), Crossing European Boundaries (2006), Health and Environment
(2010) en Environmental Anthropology Today (2011).
Momenteel vervult ze aan de Haagse Hogeschool
een lectoraat bij de onderzoekgroep ‘Pedagogiek
en Beroepsvorming’ en is ze coördinator en docent
bij de minor Sustainable Business van de Engelstalige studie International Business Management
Studies (IBMS).
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duurzame energie
Dus hoe mogen we het wel noemen? Ik denk dat het gaat om de
vraag hoe mens en milieu zo goed mogelijk samen kunnen gaan.
Het woord ‘ontwikkeling’ focust wat mij betreft te beperkt op het
Westerse idee van economische ontwikkeling.

Haagse Hogeschool
Den Haag

Zijn de ogen van veel studenten geopend als gevolg de minor en
jouw ideeën en visie? Ik probeer de studenten vooral aan te zetten

tot kritisch nadenken. Door ze bloot te stellen aan een diversiteit
aan bronnen, kunnen ze hun eigen visie ontwikkelen. Daarnaast
is binnen de studie ook het effect van de gastsprekers groot. Per semester proberen wij negen gastsprekers uit te nodigen. Zo vertelde
onlangs een voormalige student van de tu Delft over de Nuna-auto
die hij heeft gebouwd. Zo’n auto rijdt uitsluitend op zonne-energie, dat is echt geweldig. Een andere gastspreker vertelde over zijn
werk voor windmolenparken in Nederland. Vervolgens wisselen
veel studenten gegevens uit met de sprekers voor eventuele stages.
En dat werpt geregeld zijn vruchten af, twee studenten zijn nu bijvoorbeeld onlangs werkzaam geraakt bij gastsprekers die zij het afgelopen semester spraken.
Gebeurt dat vaker: studenten die door de minor een baan hebben
gevonden bij duurzame bedrijven? Ja, absoluut. Er zijn momenteel

ongeveer tien personen die op een mvo (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, red.)-afdeling van topbedrijven werken of op
cradle to cradle-projecten zitten. Zo is er een oud-student die voor
het kinderwagenmerk Bugaboo een cradle to cradle kinderwagen
ontwerpt. Een andere oud-student solliciteert bij de Triodos Bank,
op een afdeling die verantwoordelijk is voor het controleren van de
duurzaamheid van de investeringen van de bank.

fotografie iStockphoto

Hoe wil je duurzame ontwikkeling verder op de kaart zetten op de
Haagse Hogeschool? Allereerst moeten we niet meer spreken van

op ‘quality of life’ en dit is gerelateerd aan het Bruto Nationaal Product, consumptie en aan spullen. Maar volgens mij is het een fundamentele vraag of dat wel zo is. En kan ontwikkeling ook worden
gelinkt aan doelen als milieubescherming en sociale gelijkheid?
Want ‘having your cake and eating it’ kan niet. Als de huidige 7 miljard mensen leven zoals in Nederland, dan zijn er nu al twee aardes
nodig. Het gaat dus om veel fundamentelere vragen dan wat nu
vaak wordt besproken binnen het vakgebied duurzame ontwikkeling. En daar komt bij dat duurzaamheid uiteraard van invloed is
op mensen en hun leefomgeving, maar even goed op diersoorten
en hun leefomgevingen.

‘duurzame ontwikkeling’ maar van ‘mens en milieu’ dan wel van
‘duurzaamheid’ met een focus op cradle to cradle. Vervolgens zou
ik graag een introductievak over cradle to cradle opzetten voor alle
400 International Business and Management Studies (ibms)-studenten en duurzaamheid een verplicht onderdeel maken van de scriptie
van ibms. Ook wil ik een samenwerking aangaan met andere afdelingen binnen de Haagse Hogeschool door het uitwisselen van gastsprekers tussen de opleidingen, bijvoorbeeld met de opleiding Klimaat en Management of Facility Management. Bij deze laatste opleiding gebeurt overigens al veel op het gebied van cradle to cradle, met
name in de bouwsector. Waar ik mee bezig ben, vind ik geweldig! ■

TU Delft Een nieuwe generatie zonnecellen
De markt voor zonnepanelen wordt
gedomineerd door modules gebaseerd op kristallijn silicium. Dit zijn
plakjes silicium (wafers) die worden
aangebracht op een glazen plaat
die als drager dient. De TU Delft
doet onderzoek naar een nieuwe
generatie zonnecellen, gebaseerd
op dunne lagen van silicium. Een
groot voordeel van deze dunne lagen is dat er lichte en flexibele zon-

necelen mee kunnen worden gemaakt, die op elk oppervlak kunnen
worden aangebracht. Daarnaast
kost het minder materiaal en energie om deze zonnepanelen te maken. Dit onderzoek wordt gedaan
in de sectie PhotoVoltaic Materials and Devices (PVMD). In de sectie zijn ruim 40 mensen werkzaam.
Voor het uittesten en optimaliseren
van deze technologie beschikt de

groep over een clean room met state-of-the-art apparatuur. Nationaal
en internationaal werkt de TU Delft
met andere toonaangevende instituten en industrie. Een belangrijke
pijler is de intern ontwikkelde simulatiesoftware, die internationaal als
één van de belangrijkste standaarden wordt beschouwd.
www.tudelft.nl
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Jan Remmert Fröling

D66 maakt zich al lange tijd sterk
voor verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. En dat
is hard nodig: in de praktijk is het
klimaat voor hernieuwbare energie
nog steeds guur, er is geen sprake
van een gelijk speelveld op de energiemarkt. Een interview met een
ondernemer in duurzaamheid en
een aantal gedachten uit de Tweede
Kamerfractie van D66.

Energie:
gelijke
behandeling
gewenst
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Klimaatverandering en een toenemende energieonzekerheid dwingen Nederland anders te gaan denken over
manier waarop we met energie om moeten gaan. We staan min
of meer op een tweesprong. Proberen we zo lang mogelijk door te
gaan op de bekende weg met fossiele brandstoffen? Voorwaarde is
dan wel dat we in moeten zetten op verbeterde efficiency, op opslag
van co2 en op (duurzame) technologie die te combineren valt met
fossiele brandstoffen, zoals biomassa, om aan de internationale afspraken te voldoen. Maar we weten dat het een korte termijn optie
is omdat fossiele brandstoffen op termijn duur en schaars worden.
Of kiezen we voor een duidelijke inzet op het ontwikkelen en
inzetten van hernieuwbare energiebronnen, zoals aardwarmte,
biomassa en wind- en zonne-energie?
De keuze van het huidige kabinet is helder: men vindt het in een
tijd van forse bezuinigingen onzin dat Nederland koploper zou
moeten zijn op het gebied van hernieuwbare energie. Sterker nog:
bij het aantreden van dit kabinet zijn de toch al niet forse klimaatambities van het vorige kabinet nog eens naar beneden bijgesteld.
Daardoor dreigt Nederland in de Europese achterhoede te verdwij-

duurzame energie
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nen. Dit beeld werd vorig jaar oktober nog eens bevestigd toen de
langverwachte plannen rond de Green Deal, die in het regeerakkoord al aangekondigd was, bekend werden gemaakt. Het kabinet
wil er zelf nauwelijks in investeren, het geld moet toch vooral bij
de burgers en bedrijven vandaan komen. De bijdrage van de overheid zal dan vooral zijn het bij elkaar brengen van partijen, kennis
en kunde en het vereenvoudigen van vergunningsprocedures. Verder zijn de doelen die in de Green Deal staan niet nieuw. Zo wil het
kabinet ruimte bieden voor 6.000 megawatt aan windturbines aan
land, een doelstelling die al lang bestaat. Het is duidelijk dat het kabinet in een tijd waarin miljardenbezuinigingen op het programma
staan, kiest om geen extra geld aan hernieuwbare energie uit te geven. En dat staat toch wel in schril contrast met de subsidies en andere (fiscale) steun aan fossiele brandstoffen die bij elkaar opgeteld
bijna vier keer zo hoog zijn dan die aan duurzame energie, zoals
in 2011 bleek uit onderzoek van adviesbureaus Ecofys en ce Delft.
Al deze factoren maken dat er nauwelijks sprake is van een gelijk
speelveld op de energiemarkt. Hierdoor is het voor ondernemers
die zich bezighouden met ‘groene energie’ erg lastig om een voet
tussen de deur te krijgen.

‘Waar ik voor
pleit is dat
er een level
playing field
komt, zodat
mijn kansen
gelijk zijn
aan die van
de bestaande
industrie’

Jan-Govert van Gilst
ondernemer

Jan-Govert van Gilst is zo’n ondernemer. Wat is zijn core business?
‘Mijn bedrijf wil braakliggende industrieterreinen beplanten met
snelgroeiende plantensoorten als bamboe en Miscanthus. Deze gewassen kunnen na verloop van tijd geoogst worden en vervolgens
voor diverse doeleinden verwerkt worden. Een van de mogelijkheden is om het als biomassa te gebruiken voor het bijstoken in
kolencentrales. De voordelen zijn duidelijk: het gewas kan dicht
bij de eindverbruiker verbouwd worden, zodat de transportkosten minimaal zijn. En doordat het op grond kan groeien die door
factoren als ligging en vervuiling nergens anders voor gebruikt kan
worden, concurreert het niet met voedingsgewassen.’ Zijn idee is
zeer enthousiast ontvangen. Op 10 november 2011 ontving hij uit
handen van Commissaris van de Koningin Jan Franssen de ZuidHolland prijs ter waarde van € 50.000. Op de vraag of dat betekent
dat nu iedereen in de rij staat om zaken te doen, begint Van Gilst te
lachen. ‘Zeker, de interesse is bijzonder groot. Maar interesse betekent nog niet dat je meteen binnen bent. Zo kan ik me een bijeenkomst herinneren met als gasten een aantal mensen vanuit grote
bedrijven, de decisionmakers, vooral uit de energiebranche. Wubbo
Ockels hield daar een presentatie waarbij hij aan de hand van een
foto van de aarde – met daarop duidelijk zichtbaar het dunne laagje
atmosfeer – liet zien hoe kwetsbaar die aarde eigenlijk is. En dat we
dat allemaal door ons eigen gedrag eigenlijk verzieken, dat we onszelf langzaam aan het vernietigen zijn. Bij de netwerkbijeenkomst
daarna sprak ik met een aantal van die decisionmakers. Hun eerste
reactie op mijn idee was dat het businessmodel niet opweegt tegen
kolenstook. En dat gaf me een tweeslachtige indruk: deze mensen
lopen wel rond op dit soort congressen, maar willen er eigenlijk
niet mee aan de slag. Voor hen is het belangrijkste argument voor
de keuze voor een brandstof de profit en in hun perceptie zijn fossiele brandstoffen altijd goedkoper. En dat klopt ook wel, omdat
het gebruik van die fossiele brandstoffen nog steeds behoorlijk gestimuleerd wordt. Dat zit hem met name aan de investeringenkant
en door de indirecte belastingvoordelen op het gebruik van fossiele
brandstoffen, zoals rode diesel en kerosine. Dergelijke regelingen
zijn ooit om – voor die tijd – goede argumenten in het leven geroepen maar niet meer afgeschaft toen ze feitelijk overbodig geworden
waren. Dan ben ik met mijn kostprijs, waarbij alles in de hele keten
van kweek tot transport naar de eindgebruikers netjes doorberekend wordt, behoorlijk in het nadeel. Mijn ervaring is, en daar sta
ik zeker niet alleen in, dat de fossiele denkers momenteel nog op de
posities van besluitvormers zitten. En die mensen zitten echt niet
alleen in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de politiek. Dat zijn
dan de politici die denken in termen van aardgas en aardgasbaten.
Zij denken niet aan het stimuleren van de ontwikkeling van alternatieven voor fossiele brandstoffen, maar meer aan varianten op de
Nederlandse gaseconomie in de vorm van de aardgasrotonde en de
lpg terminal.’
Van Gilst vertelt over een ander voorbeeld. ‘Een ander voorbeeld
van hoe je gemakkelijk anders met energie om zou kunnen gaan is
geothermie. In de buurt van Rotterdam heb je oude olie- en gasvelden waar nu warm water in zit. Er is daar genoeg warmte beschikbaar om voor 160 jaar stadsverwarming voor de nieuwbouwwijken ten zuiden van Rotterdam te garanderen. Het is een kwestie
van een aantal boringen en een goede pompinstallatie, in totaal een
investering van zo’n twee miljoen euro. En dan is de verwarming
verder gratis, op wat onderhoud na. Helaas heeft men gekozen voor
een langlopend vast contract van 70 jaar voor restwarmte uit de industrie. Daar moet men voor betalen, die kosten worden in de loop
van de tijd alleen maar hoger. Je hebt dus mensen met een open
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mind nodig om dingen anders te organiseren, om over hun eigen
schaduw heen te springen.’ Pleit Van Gilst voor meer financiële ondersteuning voor ondernemers op het gebied van duurzaamheid?
‘Nee, zeker niet. Ik ben een ondernemer, ik laat me niet tegenhouden. Ik probeer mensen mee te nemen in mijn gedachten en in mijn
filosofie over de toekomst van onze energievoorziening. Waar ik
wel voor pleit is dat er een level playing field komt, zodat mijn kansen gelijk zijn aan die van de bestaande industrie.’
Ook de Tweede Kamerfractie van D66 meent dat er nogal wat
gedaan moet worden om een echte gelijke behandeling op het gebied van energie te bewerkstelligen. Een voorbeeld daarvan zijn de
kolencentrales die op de Tweede Maasvlakte en bij de Eemshaven
worden gebouwd. Een wat vreemde ontwikkeling, al was het maar
vanwege het Europese emissiehandelssysteem (Emissions Trading
System, ets) die de aanleg van dergelijke centrales (met hun enorme emissie van co2) zeer onaantrekkelijk zou moeten maken. Volgens D66 is de doelstelling van dit systeem blijkbaar niet ambitieus
genoeg om dit voor elkaar te krijgen. De prijs per ton co2 zou daartoe minstens vier keer zo hoog moeten zijn dan de huidige 12 euro
per ton co2. Andere sectoren, zoals de luchtvaart en scheepvaart,
vallen nog nauwelijks of niet onder het systeem en veel bedrijven
hebben de rechten die ze tot nu toe gebruikt hebben min of meer
cadeau gekregen omdat nog slechts een klein deel geveild wordt.
Hoewel het systeem de komende jaren nog wel enigszins aangescherpt wordt, drukt het nu nog de prijs van fossiel energiegebruik
zodat het investeringsklimaat voor co2-arme technieken achterblijft. D66 heeft in de Tweede Kamer bij monde van Stientje van
Veldhoven mede daarom ingezet op een strengere co2 doelstelling
voor 2020.
Een ander voorbeeld van de inzet van D66 om te voorkomen dat
een fossiele brandstof bevoordeeld werd, is de casus rond teerzandolie. De winning van olie uit teerzanden – die alleen in Canada
plaatsvindt – gaat gepaard met een grote belasting van het milieu.
Grote gebieden moeten ontbost en uitgegraven worden en de verwerking van de teerzanden levert zo’n 23% meer co2 belasting op
dan die van gewone olie. Om die reden wilde de Europese Unie het
gebruik van deze grondstof via de Europese brandstoffenrichtlijn
ontmoedigen. Pogingen van staatssecretaris Atsma om dit voorstel

‘Het is duidelijk
dat van een gelijk
speelveld op het
gebied van energie
momenteel nog
geen sprake is.
Daardoor wordt
verduurzaming
van onze energievoorziening door
oneigenlijke
factoren nodeloos
gefrustreerd’
af te zwakken leidden direct tot Kamervragen, waaronder vragen
van Stientje van Veldhoven. Hoe het gaat aflopen met de winning
van olie uit teerzanden is nog onduidelijk – in Europees verband is
nog steeds een discussie gaande. Nederland lijkt voorlopig helaas
nog steeds voor een afgezwakt Europees voorstel.
Het is duidelijk dat van een gelijk speelveld op het gebied van energie momenteel nog geen sprake is. Daardoor wordt verduurzaming
van onze energievoorziening door oneigenlijke factoren nodeloos
gefrustreerd. En dat is voor D66 reden genoeg om in te blijven zetten op de gelijke behandeling van energie ■

UPC Duurzaam kantoor Leeuwarden
Het nieuwe kantoor van UPC in
Leeuwarden heeft het BREEAMcertificaat Excellent gekregen. UPC
staat daarmee in de top 5 van duurzaamste bedrijven in Nederland.
In het gebouw staan de UPC-medewerkers centraal. Slim en flexibel
ruimtegebruik, een gezond binnenklimaat, prettige werkplekken en
ontspanningsruimtes: zo krijgen
mensen letterlijk en figuurlijk energie. Ontmoetingen tussen techni-

sche mensen en mensen die telefonisch service verlenen of commerciële gesprekken hebben, worden
in het gebouw doelbewust gestimuleerd. Het gebouw maakt optimaal
gebruik van natuurlijke elementen:
als er meer daglicht binnenvalt,
dimt het kunstlicht vanzelf. De zonnepanelen op het dak zorgen voor
elektriciteit die direct in het gebouw
wordt gebruikt. Toiletten worden
doorgespoeld met regenwater. In

de zomer wordt gekoeld met water
uit de nabijgelegen trekvaart en uit
de grond. Warmte uit het gebouw
wordt opgeslagen om het gebouw
in de winter te verwarmen. Dit alles
zorgt voor een goede werkomgeving die bijdraagt aan de topprestaties die de UPC-medewerkers leveren. Nu en in de toekomst.
www.upc.nl
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congres

Op zaterdag 21 april vindt in het
nieuwe Luxor Theater in Rotterdam
het voorjaarscongres (C95) plaats.
Het congres heeft als duidelijke
boodschap Hervormen.nu en staat
onder meer in het teken van groene
innovatie. Het congresprogramma
is dit keer bijzonder opgebouwd.
’s Ochtends vinden vele parallelle bijeenkomsten plaats, zoals de tweede
editie van de Battle of the Brains
(de gesproken columnwedstrijd),
een Q&A met Alexander Pechtold
over zijn nieuwe boek ‘Henk, Ingrid en
Alexander’ en verschillende openbare
werksessies. Na de lunch en de fringe
meetings hebben we in het middagdeel onder meer een verrassende gastspreker. Het programma eindigt met
de toespraak van Alexander Pechtold.
Zoals u gewend bent biedt ook dit
congres alle ruimte voor debat, besluitvorming en ontmoetingen.
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Vacaturemelding

In de diverse besturen en commissies zijn vacatures,
waarvoor u zich kunt kandideren. Vacant zijn de functies
van algemeen bestuurslid Landelijk Bestuur (Portefeuille
Talentontwikkeling), voorzitter van de Besluitvormingscommissie, lid van de Besluitvormingscommissie
(2 vacatures), lid van de Landelijke verkiezingscommissie
(2 vacatures) en lid voor het Geschillencollege (1 vacature).
Kijk voor de profielen in het volledige overzicht op de
congrespagina op www.d66.nl/congres.

Aanmelding voor het congres

Het congres begint om 10.00 uur en sluit om 17.00 uur
af met een gezellige borrel. Voor (nieuwe) leden, die
voor het eerst op een congres zijn, wordt om 9.30 uur
een speciale introductiebijeenkomst ‘Maak kennis met
het congres’ georganiseerd.

Deadlines

Via de congrespagina op www.d66.nl/congres kunt u zich
aanmelden voor het congres. Door u vooraf aan te melden kunnen wij u bij aankomst op het congres snel van alle
congresbenodigdheden voorzien. En uw vooraanmelding
helpt de congresorganisatie ook bij de voorbereidingen en
het soepel laten verlopen van de congresdag. Wij vragen
u dus zich vooraf aan te melden, dit kan tot en met 18 april.
Ook zonder vooraanmelding bent u overigens van harte
welkom!

Congreslocatie en overnachting

Nieuwe Luxor Theater
Posthumalaan 1
3072 AG Rotterdam

Het nieuwe Luxor Theater is zeer goed bereikbaar per
openbaar vervoer. Indien u met eigen vervoer komt:
het theater beschikt niet over eigen parkeerfaciliteiten,
u kunt goed in de omgeving parkeren.
Voor een uitgebreide routebeschrijving kunt u terecht
op www.luxortheater.nl/69-route.
Er zijn een aantal hotels in de omgeving. De afdeling
Rotterdam biedt u echter ook de mogelijk om te
overnachten op hotelboten. Op de diverse boten zijn
verschillende kamers in prijs en luxe te reserveren.
Op de congreswebsite vindt u meer informatie over
deze overnachtingsmogelijkheid.

foto Marc Heeman

Democraat

vanaf vrijdag 16 maart
publicatie congresagenda, congresvoorstellen
en vacaturemelding besturen en commissies op
www.d66.nl/congres
dinsdag 3 april om 10.00 uur
sluiting indiening moties en amendementen
donderdag 5 april om 10.00 uur
sluiting kandidaatstelling besturen en commissies
vrijdag 13 april om 10.00 uur
sluiting indiening actuele politieke moties

Congres95
21 april 2012
Rotterdam

Hervormen.nu
Op de website
www.d66.nl/congres
vindt u de laatste informatie
over het congres!
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Een hieraan gerelateerde uitdaging is het omgaan
met de enorme dominantie en populariteit van
het anc in de nationale politiek. Het oppositievoeren ligt vaak gevoelig in multicultureel ZuidAfrika, het risico van kritiek hebben, wordt vertaald als racisme.

Lindiwe Mazibuko is fractievoorzitter van de Democratic Alliance
(da) in Zuid-Afrika. Da voert succesvol oppositie tegen het anc
en kan gekenschetst worden als ‘het redelijk alternatief’. Sinds
oktober 2011 is Lindiwe Mazibuko fractievoorzitter, zij nam het
roer over van Helen Zille – de huidige premier van de Westelijke
Kaapprovincie. Mazibuko is te gast op het D66 voorjaarscongres
dat plaatsvindt op zaterdag 21 april in Rotterdam.

Lindiwe
Mazibuko
De Democratic Alliance (da)
is het resultaat van veel partijen en bewegingen
die zich door de jaren heen bewogen rondom de
idee van een open opportunity society voor alle
Zuid-Afrikanen. In 1959 splitsten enkele liberale
leden zich af van de United Party toen deze tegen
de teruggave van land aan de zwarte meerderheid stemde. Deze leden vormden de Progressive
Party. De pp was tegen apartheid en ijverde voor
constitutionele hervormingen waarbij de macht
van de provincies vastgelegd zou worden. Bij de
verkiezingen in 1961 won Helen Suzman de enige
plek voor de pp in het parlement. Zij zou 13 jaar de
enige vertegenwoordiger blijven en was de enige
consistente opponent tegen raciale discriminatie.
Ze vocht tegen opsluiting zonder proces, pasjeswetten, raciaal gescheiden voorzieningen, groepsgebieden en gedwongen uitzettingen. Pas in 1974
slaagde de pp erin om meer zetels te winnen, zeven in totaal. Kort hierna fuseerde de pp met de
Reform Party (ook een afsplitsing van de up), de
gefuseerde partij ging Progressive Reform Party
heten (prp) en kwam onder leiding van Colin
Eglin. In 1989 sloten opnieuw andere facties zich
aan en veranderde de naam in Democratic Party.
In 1990 kondigde President F.W. de Klerk radicale
hervormingen van het politieke en maatschappelijk bestel aan, die de ontmanteling van het apartheidssysteem in gang zette.

Maar hoewel de Democratic Party een belangrijke rol speelde in het transitieproces naar de
post-apartheid en bij het opstellen van de nieuwe
grondwet, moest het ook zoeken naar nieuwe legitimatie in een democratisch en vrij Zuid-Afrika.
In 1994 won de Democratic Party slechts 1,7 procent van de stemmen. De gemeentelijke verkiezingen van 1995 markeerden het begin van een
lange en gestage groei van kiezerssteun voor de
Democratic Party. In 1999 won de Democratic
Party 45 zetels in het parlement (9 procent) en
werd het de grootste oppositiepartij. Om een steviger tegenwicht te kunnen bieden aan de anc,
fuseerde de Democratic Party met twee andere
partijen in 2000 tot de Democratic Alliance.
Het recente succes van da is terug te brengen naar
de focus op betere dienstverlening en verbetering
van de kwaliteit van leven in de steden waar da
bestuurt. Inmiddels heeft da het bestuur van 28
steden in handen en haalde de partij bij de laatste
nationale verkiezingen 24 procent van de stemmen. De partij is trots op haar traditie als nonraciaal en op haar status als meest diverse partij
in Zuid-Afrika. Toch ligt de grootste uitdaging
van da in het ook aan zich binden van de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking, daar waar het traditioneel sterk is binnen de liberale Europese en
gemengde bevolkingsgroepen in de Westkaap.
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Het gedachtegoed van da focust op drie centrale principes, samengevat onder de noemer Open
Opportunity Society for All.

[1] Individuele vrijheid in
de rechtsstaat;
een open samenleving
[2] Mogelijkheden gekoppeld
aan verantwoordelijkheden –
een ontplooiingsmaatschappij
[3] Gelijkheid voor iedereen
Lindiwe
Mazibuko (1980)
werd in 2009 in het parlement gekozen en werd
woordvoerder communicatie. In 2010 werd
Mazibuko woordvoerder
voor rurale ontwikkeling
en landhervormingen en
in oktober 2011 werd ze
gekozen tot fractievoorzitter en oppositieleider
in het nationale
parlement.

Deze principes zijn de basis voor de visie van de
da op de relatie tussen individuen, staat en samenleving in Zuid-Afrika. Deze visie is geworteld in de idee dat iedere persoon recht heeft op
waardigheid. Het is duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen D66 en da, maar dat de politieke context natuurlijk een heel andere is.
Mazibuko is te gast op het D66 voorjaarscongres
dat plaatsvindt op zaterdag 21 april in Rotterdam.
Op de vooravond van het congres zal Mazibuko
een lezing houden over de politieke situatie en
uitdagingen voor de da liberalen in Zuid-Afrika.
Tijdens het congres vindt een q&a sessie plaats
onder leiding van eldr Vice-President Lousewies van der Laan. Het congresprogramma kunt
u op de website van D66 vinden.
Met de komst van Lindiwe Mazibuko naar het
voorjaarscongres zal naar verwachting op een bijzonder interessante manier van gedachten gewisseld gaan worden over de vraag hoe sociaal-liberale uitgangspunten uitgedragen kunnen worden in
een mondiale context ■

Mazibuko is te gast op het
D66 voorjaarscongres (C95)
21 april 2012 te Rotterdam
Informatie over het congres kunt u vinden op www.d66.nl/congres
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Je kreeg via Twitter,

zo schrijf je in je boek, ‘ongezouten kritiek’ van @henkeningrid. Wat maakte die kritiek anders dan
andere reacties en commentaren dat je besloot @henkeningrid
op te zoeken? Als politicus krijg je natuurlijk de hele dag e-mails

Henk, Ingrid
en Alexander
‘Het voelt echt als iets nieuws.
Die hele wereld van redigeren,
drukproeven en omslagen:
dat is nieuw voor me. En nu
het land in, lezingen geven en
signeren. Ja, dat bevalt goed,’
aldus Alexander Pechtold. Het
is ‘de debutant Pechtold’, zoals
de uitgever hem aankondigde
bij de presentatie van zijn boek,
die sprak met PVV-stemmers.
Over wereldbeeld en, over politiek, over zorgen. Alexander
in gesprek met Henk en Ingrid.
In gesprek met Alexander.

en brieven, het is een constante stroom van feedback op je handelen. Twitter is relatief nieuw daarbinnen, een snel gegroeid medium
waarop mensen je concreet kunnen bevragen, maar waar ze je ook
kunnen uitdagen. Als het binnen de grens van het, laten we zeggen,
nette is, dan antwoord ik. Henk en Ingrid hadden naar eigen zeggen
een verhaal waar niemand naar luisterde. Ik stuurde ze een tweet terug, nodigde ze uit hun verhaal te doen. Dat werden drie boeiende
a4’tjes. En toen besloot ik ze op te zoeken.
Je reed naar ze toe: de Haagse kaasstolp uit, de maatschappelijke
zuurstof in. Hoe kon die maatschappelijke zuurstof leiden tot een
boek? De aanzet daarvoor vond direct al plaats bij dat gesprek met die

zogenaamde Henk en Ingrid. Ik kreeg daarin het gevoel terug dat ik als
raadslid, wethouder en burgemeester dagelijks had. Heel direct reactie
op je functioneren. En daardoor de uitdaging om helder aan te geven
waar je voor staat. Dat is hier in Den Haag natuurlijk soms ook het geval, maar dat is dan veel vaker op één specifiek onderwerp. Waarom wel
Libië en geen Syrië, dat soort vragen. Maar een bredere blik, waar maatschappelijke betrokkenheid van mensen vandaan komt en waar mijn
idealen als politicus op gebaseerd zijn, een gesprek daarover vindt minder vaak plaats. Het door maatschappelijke zuurstof aangejaagde gevoel
dat ik weer had toen ik met dit echtpaar sprak, dat smaakte naar meer.
Het resultaat is je boek ‘Henk, Ingrid en Alexander’. Waren er al
eerder schrijversambities? Ergens wel, ja. Ik ben in het verleden ook

benaderd door uitgevers die dan zeiden: ‘schrijf nou eens je verhaal
op’. Bijvoorbeeld na de mislukte formatie van Paars Plus. Of na de val
van het kabinet Balkenende ii. Maar men is dan toch vooral geïnteresseerd in de terugblik. En als veertiger hoef ik nog niet zo nodig terug te blikken. Een partijprogramma in de ik-vorm vond ik ook geen
aantrekkelijke gedachte. De mensen die daarin geïnteresseerd zijn,
die kennen dat verhaal: een blokje arbeidsmarkt, een subkopje aowleeftijd. Dat wilde ik niet. Wat ik nu heb gedaan is heel anders, voor
een breder publiek ook.
Het kernbegrip van je boek is populisme. Wat versta je daaronder?

Populisme moet je niet verwarren met populair. Populair kan je als
politicus zijn als je helder formuleert, een breed gehoor krijgt. Populisme is meer die stroming die het principe hanteert van ‘u vraagt,
wij draaien’. Die dus niet zozeer vanuit de eigen ideeën de politiek
bedrijft, maar meer kijkt ‘wat het goed doet’. Ik realiseer mij dat alle
stromingen zich daar wel eens aan bezondigen, maar diegenen die
daar de hoofdboodschap van maken, die daar ook een zekere maakbaarheid in suggereren, die vind ik populistisch.
Kun je de abstracte term populisme concreet maken? De veilig-

heid in Nederland verbetert al jaren, maar rechts-conservatieven
zijn niet geïnteresseerd in de feiten van het veiligheidsbeleid. Zo’n
minister Opstelten die beweert dat wat mensen voelen belangrijker
is dan hoe het in werkelijkheid zit… Dát is nou populisme. Hetzelfde
geldt voor het immigratiebeleid. Het zijn de politici die vanaf de zijlijn schreeuwen en daarbij soms zelfs zo ver gaan, dat ik me hardop
durf af te vragen: hoe kun je dit menen? Enige verdieping in de materie doet je realiseren dat wat je zegt onjuist is. De maakbaarheid
die wordt gesuggereerd op het terrein van veiligheid en immigratie
is een utopie. Kiezers naar de mond praten, kiezers mobiliseren op
grond van hun onvrede. Het is populistische stemmingmakerij.

Henk, Ingrid en Alexander
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In je boek heb je het over ‘het populisme van de partijen op de
flanken’. Over de rechterflank spraken we zojuist. Wat zie je op
de linkerflank? Dat is wat ik economisch populisme zou willen noe-

En dan de gesprekken zelf. Ik sprak Aggeüs de Jong. Hij vertelde
mij dat jullie op een aantal punten ‘niet eens zover uit elkaar lagen
als we dachten’. Kwam dat vaker voor? Ja. Met name rond Europa.

men. De agenda rond Europa, rond de arbeidsmarkt, waarbij je blijft
vertellen dat alles kan blijven zoals het is, dat vind ik een gevaarlijke
agenda. Mensen die terecht vragen hebben, onrustig zijn over die
thema’s, die praat je naar de mond. Het is bewuste blindheid voor
de cijfers.

Waar ik merkte dat ik vanuit het ideaal invloog, waar mijn geïnterviewden meer vanuit een praktische hoek kwamen, maar waar vervolgens de agenda behoorlijk aansloot. Ik heb daarvan geleerd dat ik
mijn Europese idealen, die ik ook noemde in mijn laatste congresspeech, nog vaker kan en moet combineren met nut en noodzaak.

Voor welke cijfers? Wie op dit moment zegt dat de aow-leeftijd

Waren er meer thema’s? Religie. Er waren een aantal mensen die

van 65 jaar, de dekkingsgraad, de uitkeringen en de inleg van de pensioenen, wie zegt dat al die zaken hetzelfde kunnen blijven en dat
er niets aan de hand is, die houdt zich bewust blind voor de cijfers.
En jazeker, daarmee kom je een deel van het electoraat tegemoet,
maar je vertikt het tegelijkertijd om zelf antwoord te geven op de
vraag hoe we met demografische veranderingen omgaan. Ik mis dan
ook de onderkenning van het feit dat een pensioen niet in de eerste
plaats je eigen spaarpot is, maar dat het een kwestie is van een generatie die solidariteit betoont met de volgende generatie.

absoluut iets tegen de Islam hebben, laat ik daar geen doekjes om
winden. Maar een deel van de geïnterviewden had dat niet. En een
deel had bij doorvragen bovendien meer worsteling met het vraagstuk dan je soms zou denken. Teunis den Hartog, iemand met een
zwaar christelijke achtergrond, heeft toch moeite met het verbieden
van zaken rond de Islam wanneer je hem de vrijheid van godsdienst
voorhoudt. En de geïnterviewden gingen niet zo ver dat ze zeiden
dat de Islam geen godsdienst is.

Op de poster bij de boekpresentatie stond: Pechtold pakt populisme aan. Een mooie alliteratie toch?
Absoluut. Maar nog interessanter is het werkwoord ‘aanpakken’.
Hoe zie je dat voor je? In het boek wil ik verder gaan dan de vijf jaar

waarin de aanvaringen met Wilders centraal hebben gestaan. Populisme aanpakken gaat verder dan morele verontwaardiging tonen,
Verontwaardiging over haatpaleizen, over een kopvoddentaks en
ga zo maar door. Natuurlijk, als het nodig is, onlangs weer met het
‘meldpunt’ voor Polen, dan zal ik van mij laten horen. Maar daarmee
komen we er niet, daar blijven we dan teveel hangen in polarisatie.
Populisme aanpakken is het beetpakken, het omkeren, het erachter
kijken en het willen analyseren. Het is niet het er tegen aan willen
beuken, het is het willen ontrafelen.
Je noemde het begrip net zelf al, polarisatie. Ook dat begrip staat
centraal in je boek. Waarom? Polarisatie is het nodig hebben van

een ander om eigen politieke boodschappen te versterken. Polarisatie is een aankomend premier die zegt dat rechts Nederland bij een
programma de vingers kan aflikken. Wat zeg je dan eigenlijk? Dat
links Nederland op een houtje kan gaan bijten. Het is heel simpel:
dan ben je niet bezig met verbinden.
Je zegt ‘niet verbinden’. Kan dat sterker? Polarisatie is ‘uit elkaar
spelen’? Ja, zo zou je het kunnen stellen. Wat je ziet is dat populis-

me en polarisatie actuele politieke begrippen zijn. Neem polarisatie
in het integratiedebat, daar zit de polarisatie vooral in ‘het afzetten
tegen’. Dat leidt tot anti-agenda’s, repressieve agenda’s. Ik noem een
boerkaverbod, ik noem minimumstraffen. Daar bouw je niet mee
op, daar druk je mee weg. Als politicus wil ik geen anti-agenda neerzetten, maar op basis van eigen ideeën een agenda formuleren.
De AOW-leeftijd, het veiligheidsbeleid, Europa, het boerkaverbod:
je sprak erover met de PVV-stemmer. Het leverde dertien interviews
en een hoop anekdotes op. De hond van Cor Janse, rosé op een nazomers terras – je schrijft er graag over. Ik ben iemand die erg van

beelden houdt. Ik denk in beelden, ik maak bij het spreken gebruik
van beelden. Ik denk dat als je vertelt dat je op een terras met een glas
rosé zit of dat je in een huiskamer met een grote tv en een nog veel
grotere bench voor de hond zit, dat mensen daar geen plaatje meer bij
nodig hebben. Ik vind het erg belangrijk om die sfeer neer te zetten.

‘In de gesprekken
die ik voerde, werd ik
gedwongen om heel
kritisch na te denken
over mijn eigen verhaal’
Bij De Wereld Draait Door zei je dat jouw geïnterviewden zich zorgen maakten. Over hun huis, over hun baan, over onderwijs. Laten
dat nou net de thema’s zijn waar jij al jaren voor strijdt. Waarom
stemmen de geïnterviewden niet op D66? Het is de titel van het

laatste hoofdstuk van mijn boek: het moet maar eens gezegd worden. Bij de mensen met wie ik sprak, speelt een bepaald gevoel mee
in hun stemgedrag. Het onderwijs en de economie: dat regelen ‘die
andere’ partijen wel. Maar waarom hoor ik die partijen nou nooit
eens over 130 kilometer per uur rijden, een boerkaverbod, de stijgende benzineprijs of de prijs van mijn pakje sigaretten? Die voor
veel mensen belangrijke zaken zijn ondergeschoven bij veel partijen. Dus laat ik maar op Wilders stemmen.
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Laat ik het anders formuleren: wat is het doel van het boek? Doel
van het boek is een stap verder gaan dan wat ik de afgelopen vijf jaar
heb gedaan. Verantwoording afleggen, een inkijkje geven in mijn eigen motivatie en achtergrond. Het doel van het boek is de ideeën van
D66 te toetsen aan die van politieke tegenstanders. En doel van het
boek is om na vijf jaar te laten zien dat ik nog ongelooflijk gemotiveerd ben om nog wel even door te gaan met waar ik mee bezig ben.
Bij De Wereld Draait Door zei je dat je wijzer wilde worden. Heb je
wijsheid opgedaan voor de komende jaren? Je krijgt heel veel re-

flectie op wat er hier in de Tweede Kamer gebeurt. Dat is wat ik het
inademen van maatschappelijke zuurstof noem. Wat hier belangrijk
is, is maatschappelijk nog niet belangrijk. Hier op het Binnenhof kan
iedereen, tot de parlementaire pers aan toe, opgewonden zijn. Buiten wordt er soms weinig van gemerkt. En andersom: als er buiten
van alles gebeurt, is het hier niet altijd te merken.
Is dat ongemakkelijk? Dat is het gevecht waar je als politicus in zit.
En waar je continu zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Zoiets als
Twitter, het is voor mij echt een bewuste stap geweest om daar actief
mee aan de slag te gaan. Ik vind het echt… ja, een uitvinding in de categorie telefoon.
Zo groots, zo meeslepend… Ja, absoluut. De mogelijkheid om zo
direct contact te maken en te reageren. Ik denk dat de Krasnapolskygangers van ’66 in Twitter veel hadden kunnen samenballen. Het direct kunnen communiceren, in zekere zin zelfs ook kunnen afrekenen, het op elkaar reageren. Als je nou iets voor ogen kan hebben van
directheid en open communicatie: geweldig! Aan de andere kant:
aan zo’n medium zitten ook gevaren en schaduwzijden, dat moet
gezegd worden. Maar de benaderbaarheid en de mate van transparantie, de mate van het moeten afleggen van verantwoording, die
wordt enorm vergroot.
Ik wil even terug naar het wijzer worden. Wist je niet al veel? Over
de zorgen van de groep PVV-kiezers waar jij mee zou gaan praten? Tuurlijk, het zou idioot zijn als ik nu zou zeggen: nou wat me

nu is overkomen… Maar ik heb veel gehad aan de bevestiging en
de herbevestiging. En aan de zienswijzen van de mensen met wie
ik sprak. In de gesprekken die ik voerde, werd ik voortdurend gedwongen om heel kritisch na te denken over mijn eigen verhaal.
Dat scherpt je ideeën en opvattingen. Dat is natuurlijk altijd goed.
Nu ligt het boek er, je bent een ervaring rijker. Wat heb je geleerd?

Een verkeerde keuze… Nee, dat is niet per se een verkeerde keu-

ze. Voor sommige kiezers is de stembusgang een populariteitspoll
waar niet de verantwoordelijkheid voor vier jaar regeringsbeleid aan
wordt gekoppeld.
Oké, maar dan is de vraag hoe je die mensen toch probeert mee te
nemen. Soms is het net als de slogan van de Belastingdienst: leuker

kunnen we het niet maken. Maar kijk naar de afgelopen jaren waarin D66 thema’s als arbeid en wonen goed in de steigers heeft gezet.
Niet met makkelijke oplossingen. Wel met hervormingen, met een
eigen visie, op basis van argumenten. Om zo mensen mee te kunnen
nemen in die visie.

Ik heb dertien, eigenlijk veertien gezichten meegenomen naar Den
Haag. Vaak sta je in eens cameralens te praten, maar ik heb nu vele
huiskamers voor ogen. Zal ik Cor mijn verhaal vertellen? Zal ik het
vertellen aan Jeffrey? Of aan Lara? Hoe kan ik hen meenemen in
mijn visie? Uiteindelijk gaat het om het debat, het debat over de toekomst van Nederland in Europa en de wereld.
Geen zendeling, wel een optimist? Het was goed om te zien dat al

mijn gesprekspartners zeer maatschappelijk betrokken waren. En ja,
die maatschappelijke betrokkenheid maakt mij optimistisch. Optimistisch over een gezamenlijke toekomst. Voor die toekomst wil ik
ieder debat, iedere dialoog en ieder gesprek aangaan. Dat doe ik nu
en dat zal ik blijven doen ■

Probeer je in je boek mensen van jouw visie, van jouw wereldbeeld te overtuigen? Voor alle duidelijkheid: ik ben geen zende-

ling. Als ik een half jaar nodig heb om dertien stemmen te verwerven, dan kun je je afvragen hoe geschikt ik ben voor mijn vak.

Met de kortingsbon achter in deze Democraat krijgt u korting op de
aanschaf van het boek van Alexander Pechtold.
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InterfaceFLOR
Innovatieve
modulaire
vloerbedekking
InterfaceFLOR is wereldmarktleider
op het gebied van het ontwerpen
en produceren van hoogwaardige,
stijlvolle, innovatieve modulaire
vloerbedekking voor alle segmenten. InterfaceFLOR was een van de
eerste bedrijven die zich publiekelijk committeerde aan duurzaamheid. In 1994 deed de organisatie
de toezegging om in 2020 haar negatieve impact op het milieu te hebben geëlimineerd. Deze toezegging
is bekend geworden onder de naam
Mission Zero. Mission Zero geeft
vorm aan elk aspect van InterfaceFLOR, het beïnvloedt elke beslissing en inspireert de organisatie
voortdurend verder te gaan dan
de bestaande businessmodellen,
methoden en oplossingen om dit
doel te bereiken.
InterfaceFLOR is al over de helft
met het bereiken van de Mission
Zero doelstelling en wordt wereldwijd geroemd voor de prestaties tot
nu toe. Ook verschillende producten zijn bekroond met prijzen voor
onder andere design en innovatie.
De meest recente prijs is de Atheneum Good Design Award voor de
collectie World Textiles (VS, 2011).

www.interfaceflor.nl
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Maaike Alleblas

		 NEDERLAND
GRONDSTOFFEN
ROTONDE
In februari van dit jaar maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend
dat Nederland voor de vierde keer sinds
de jaren dertig van de vorige eeuw in een
recessie zit. De economie is twee kwartalen achtereen gekrompen. Veel bedrijven presenteren over het vierde kwartaal
van 2011 teleurstellende cijfers. Dat komt
uiteraard door de crisis, maar er is ook
een andere, onderschatte boosdoener:
de prijzen van grondstoffen stijgen explosief. Grondstoffen worden schaars en
dus duur. Deze ontwikkeling vormt een
ernstige bedreiging voor onze industrie
en de economische ontwikkeling van
Nederland en Europa.
Twee planeten
In 2050 telt onze planeet 9 miljard bewoners. Dat zijn 9 miljard
mensen die eten, drinken, reizen, televisie kijken. Het zijn 9 miljard mensen die gewend zijn aan een hoog welvaart- en welzijnsniveau (bijvoorbeeld in Europa en in de vs), of daar in rap tempo naar
op weg zijn (bijvoorbeeld China en Brazilië). Op basis van het huidige grondstofverbruik per inwoner hebben we tegen die tijd twee
planeten nodig om de mensheid te onderhouden.
De wereldeconomie is gewend geraakt aan goedkope grondstoffen.
Tussen 1850 en 2000 daalden de grondstofprijzen met 80 procent.
Het afgelopen decennium is die daling volledig teniet gedaan. De
tijd dat arbeidskosten de winstmarges en concurrentiepositie bepaalden, is voorbij. It’s the resources, stupid! Een bedrijf als AkzoNobel zag zijn grondstoffenrekening in 2011 met maar liefst één
miljard euro stijgen.
Toch zijn de problemen met grondstoffen niet alleen een bedreiging. D66 ziet ook kansen. De economische crisis biedt Europa een
uitgelezen mogelijkheid efficiënter met grondstoffen om te gaan.
Europese bedrijven zullen de concurrentieslag alleen overleven als
ze efficiënter (en dus goedkoper) produceren. Europa moet de kam-

pioen grondstofefficiëntie worden. Bedrijven moeten mee in een
wereldwijde groene race. Nederland kan daarin een eigen plek verwerven en een zogenoemde ‘circulaire economie’ worden: een economie waarin grondstoffen niet verbruikt, maar gebruikt en hergebruikt worden. Een economie waarin afval niet wordt verbrand,
maar wordt omgezet in nieuwe grondstoffen.
Grondstoffenrotonde
D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven en Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy pleiten voor Nederland als ‘grondstoffenrotonde’ in Europa. Europa heeft weinig eigen grondstoffen,
behalve in de vorm van producten: de ontelbare auto’s, koffiezetapparaten en spijkerbroeken van de Europese consument. Bij stijgende grondstofprijzen wordt het rendabel die producten opnieuw
te gebruiken. Ons land kan op die manier een belangrijke rol gaan
spelen als grondstoffenproducent 2.0 in een circulaire economie:
een grondstoffenrotonde waar grondstoffen steeds in andere vorm
worden gebruikt. Daarvoor is een netwerk nodig van innovatieve
bedrijven, bewuste consumenten en slimme en bewuste productontwerpers.
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Wat levert het op?
Nederland als het middelpunt van een internationale grondstoffenrotonde kan het land veel opleveren. Voor de economie, maar ook voor het milieu.
Het doel is de economische groei te ontkoppelen
van het verbruik van grondstoffen. Dus niet verbruiken en opmaken, zodat er niets meer is voor
volgende generaties, maar gebruiken en hergebruiken. Anders treft op den duur de schaarste onze
economie in het hart.
Door te recyclen krijgt economische groei een stabiele basis. Bedrijven houden tot in eeuwigheid
toegang tot grondstoffen. En bovendien worden
prijsfluctuaties zoveel mogelijk voorkomen of gedempt. Europa wordt minder afhankelijk van de
levering uit instabiele regio’s als Noord-Afrika of
China. Geopolitiek krijgen landen als China en
Rusland steeds meer macht en Europa moet dus
voorkomen dat het ook op het gebied van grondstoffen het onderspit delft. Leveranties zijn vaak
onderhevig aan de grillen van regeringen. Sinds de
jaren negentig geldt in de vs en China bijvoorbeeld
een exportverbod voor fosfor, omdat de landen het
voor zichzelf willen houden. Het is daardoor voor
Europa lastig en duur om deze grondstof – aanwezig in zo’n beetje het hele supermarktassortiment
– te importeren. Andere grote voorraden zijn te
vinden in Noord-Afrika, maar dat is een zeer instabiele regio.
De Nederlandse economie kan direct profiteren
door het extra verkeer in de Rotterdamse haven,
maar ook doordat gerecyclede grondstoffen op
deze manier in Nederland in ruime mate voorhanden komen. De Nederlandse recyclesector – reeds
vooraanstaand! – krijgt een enorme boost.
Een grondstoffenrotonde is niet alleen goed tegen
de schaarste, het is ook nog eens direct goed voor
het milieu. Het slimmer scheiden en opnieuw
gebruiken van afval reduceert de co2-uitstoot.
Door aluminium en zink te recyclen, in plaats van
uit de grond te halen, stoten we bijvoorbeeld 92 tot
99% minder co2 uit. Ook de winning van ruwe grondstoffen als
palmolie, soja en katoen is erg slecht voor het milieu. Hergebruik
van deze grondstoffen vermindert de milieuvervuiling en verduurzaamt daarmee de hele keten.
Nederland zeer geschikt voor grondstoffenrotonde
Nederland is bij uitstek een geschikte plek voor een grondstoffenrotonde. Niet alleen hebben we aan de Noordzee en met een grote
haven als Rotterdam een unieke geografische ligging, maar ook lopen Nederlandse bedrijven voorop in het maken en opwerken van
grondstoffen. Dat zijn nu nog vooral fossiele grondstoffen als olie,
gas en kolen, maar Nederland heeft ook veel kennis in huis over het
inzamelen van reststoffen en het recyclen ervan.
Een havenstad als Rotterdam kan een belangrijke rol spelen in een
grondstoffenrotonde. Grote hoeveelheden bulkgoederen kunnen
snel en goedkoop worden verscheept. Niet alleen kan Nederland
profiteren van de toename van op- en overslag, maar ook door het
bewerken van deze grondstoffen en de geraffineerde producten
door te verkopen. Omdat we goed zijn in afvalscheiding, beschikt
Nederland bovendien over een forse eigen materialenstroom.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven neemt het elektronicaschroot als voorbeeld. ‘In een mobiele telefoon bijvoorbeeld zitten
koper, goud en andere dure metalen. Nu nog gebruiken we slechts
één op de veertig mobieltjes opnieuw, de rest verdwijnt in een la
of in de vuilnisbak. Terwijl de metalen prima herbruikbaar zijn.’
Ook importeert Nederland onterecht fosfor, stelt Van Veldhoven.
‘Fosfor is in ons riool volop aanwezig. Waarom zouden we het dan
nog massaal importeren? Hier liggen hele grote kansen!’

Een economie
waarin grondstoffen
niet verbruikt,
maar gebruikt en
hergebruikt worden
To be sustainable or not to be
De grondstoffenrotonde is in de eerste plaats een opdracht aan het
bedrijfsleven zelf. Bedrijven hebben immers een groot (financieel)
belang bij een groene race naar minder dure grondstoffen. Maar zij
kunnen het niet alleen. Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy
presenteerde als speciaal rapporteur van het Europees Parlement
begin deze maand zijn Routekaart naar een grondstofefficiënt Europa. Hij roept de Europese Commissie daarin op tot concrete
maatregelen. ‘Europa komt alleen uit de economische crisis als we
onze economie radicaal verduurzamen. Business as usual is geen
optie meer.’ De beschikbaarheid van grondstoffen wordt een van
de belangrijkste concurrentiefactoren, stelt Gerbrandy. ‘Bedrijven
overleven alleen als ze duurzaam, dus goedkoop, produceren. Het
wordt dus to be sustainable or not to be.’
Allereerst moet de Economische Commissie een soort Schengenverdrag initiëren voor afval. Niet alleen personen, ook grondstoffen
moet vrij de grenzen tussen eu-landen kunnen passeren. In Zuiden Oost-Europa wordt afval vaak nog ouderwets gestort. ‘Dat is
doodzonde,’ vindt Gerbrandy. ‘Afval is een goudmijn. In een ton
mobiele telefoons zit meer goud dan in een ton gouderts. Wat niet
kan – of in elk geval niet gebeurt – in Zuid- en Oost-Europa, kan
wel bij ons.’ Voor bepaalde soorten afval kunnen in Europa centrale recyclepunten ontstaan. Ook vindt D66 dat er een Europees
verbod op vuilstort en op het verbranden van waardevolle grondstoffen moet komen, net als een lager btw-tarief voor gerecyclede
grondstoffen. ‘Het is vreemd dat de milieukosten van het gebruik
van nieuwe grondstoffen nu geen enkele rol in de prijs spelen,’ aldus Van Veldhoven. ‘Alleen als we nu slimme keuzes maken, kunnen we de hoge kwaliteit van leven in Europa behouden,’ stelt Gerbrandy. De Europarlementariër wil dat overheid en bedrijfsleven
intensief gaan samenwerken om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
Europese taskforces moeten per sector onderzoeken wat nodig is.
‘Grondstoffenschaarste is een gemeenschappelijk maatschappelijk
probleem. Overheid en industrie moeten binnen een jaar een gericht actieplan maken met daarin de stappen die nodig zijn om recycling tot norm te verheffen in Europa,’ betoogt Gerbrandy.
Kennisnetwerk
Nederland beschikt over veel kennis op het vlak van grondstoffenrecycling – van onderzoeken naar hoogwaardige recycling tot tech-
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nologieën die de hoeveelheid benodigde
grondstoffen voor een productieproces
reduceren. Bedrijven weten hun weg daar
naar toe echter nog niet altijd te vinden.
D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven
heeft in de Tweede Kamer al eens gepleit
voor het aanstellen van een grondstoffenprofessor, gericht op het aanpakken
van grondstoffenschaarste en milieuproblematiek. D66 pleit voor een kennisnetwerk, waarin bedrijven en universiteiten aan elkaar worden gekoppeld zodat ze
processen, methoden en kennis kunnen
uitwisselen. Een virtueel kennisnetwerk,
op internet, zodat de kennis over materiaalschaarste en duurzaam grondstoffenbeheer breed kan worden gedeeld. Een goed
voorbeeld is het kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer van Jan Henk
Welink van de tu Delft.
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Mr. Hans van Mierlo Stichting

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving,
zo stelt één van de sociaal-liberale richtingwijzers van onze
partij. Maar wat betekent dit eigenlijk? Waarom streven
we ernaar en hoe willen we de samenleving verduurzamen?
De Mr. Hans van Mierlo Stichting schrijft een essay dat ingaat
op deze vragen. In dit artikel een eerste verkenning.

‘Het is aan
de overheid
om een gelijk
speelveld
te creëren’
Stientje van Veldhoven
Tweede Kamerlid D66

Rol van de overheid
De overheid heeft in de aanloop naar een circulaire economie een
belangrijke stimulerende rol. Ze kan ‘vraag’ creëren en het goede
voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door het eigen inkoopbeleid te verduurzamen, maar ook door hergebruik te stimuleren. Op dit moment concurreren gerecyclede grondstoffen met goedkopere, ruwe
grondstoffen die direct aan de aarde worden onttrokken. Vanwege
bestaande schaalvoordelen zijn die laatste nu nog vaak goedkoper.
Als hernieuwde grondstoffen even duur worden als ruwe
grondstoffen krijgen bedrijven een concrete prikkel om duurzaam
te produceren. ‘Het is aan de overheid om een gelijk speelveld te
creëren,’ zegt Van Veldhoven. D66 wil dit bewerkstelligen door
fiscale maatregelen in te voeren. ‘Er moet een verschuiving komen
van de belasting op arbeid, naar de belasting op milieuvervuilende
productie en consumptie. De vervuiler betaalt dus,’ zo betoogt
Van Veldhoven.
Ook moet de overheid op zoek naar knelpunten in de bestaande
bureaucratie die zij kan wegnemen om nieuwe technologie en
innovaties te ondersteunen. De overheid kan daarnaast een rol

spelen in de bewustwording. Als consumenten zich realiseren dat
hun oude computer de fotocamera van morgen is, zullen ze eerder
geneigd zijn hem netjes in te leveren. Goed voor de economische
bedrijvigheid en goed voor het milieu!

De enige
toekomst
is een
groene
toekomst

Het is nu of nooit!
Als Nederland en Europa hun huidige welvaart- en welzijnspeil
willen behouden, ook voor toekomstige generaties, moeten we nu
onze economie verduurzamen en efficiënter omgaan met natuurlijke bronnen. Zeker in deze tijd van economische krimp en instabiliteit kan duurzaam produceren een enorme impuls geven aan
de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Staatssecretaris
Atsma (cda) van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij het idee voor een grondstoffenrotonde omarmt. Het is wachten op de uitwerking! Met het
wereldwijd stijgende welvaartsniveau wordt onze planeet te klein
om in alle grondstoffen te voorzien. Stientje van Veldhoven en
Gerben-Jan Gerbrandy zetten daarom namens D66 in op groen
ondernemen en duurzame innovatie! ■

Paul de Ruiter Duurzaam architect
Paul de Ruiter (1962) is oprichter en
directeur van Architectenbureau
Paul de Ruiter. De kernwoorden
innovatie, duurzaamheid, identiteit
en gezondheid liggen ten grondslag
aan de visie van het bureau. De Ruiter werkt vanuit de overtuiging dat
onderzoek en innovatie noodzakelijk zijn om duurzame, energiezuinige gebouwen te realiseren die bovenal gezond zijn om in te verblijven.
Esthetiek en duurzaamheid sluiten
elkaar daarbij niet uit, integendeel!

Energiebesparing vormt de uitdagende en noodzakelijke aanleiding
om vernieuwende en aansprekende
architectuur te maken.
Paul de Ruiter is lid van de programmaraad van ARCAM, van het expertpanel van DuurzaamGebouwd
en van de Dutch Green Building
Council. Hij geeft regelmatig
lezingen in binnen- en buitenland,
publiceert in vaktijdschriften en is
verbonden aan de technische universiteiten en de Academies van

Bouwkunst. Enkele spraakmakende projecten van het bureau zijn
TNT Centre (Hoofddorp), TransPort
(Schiphol), de Parkeergarages
Museumpark en Insulindeplein
(Rotterdam), villa Deys (Rhenen),
hoofdkantoor Rijkswaterstaat
(Zeeland), UPC (Leeuwarden) en
brede school Fiep Westendorp
(Amsterdam).
www.paulderuiter.nl
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r is iets grondig mis met de manier waarop we met de aarde omgaan.
De zeeën worden leeg gevist, de lucht wordt vervuild, het klimaat verandert. Er zijn gewapende conflicten om grondstoffen: aardolie zal tot
toenemende spanningen leiden omdat de wereldproductie waarschijnlijk
zijn piek heeft bereikt. Plastic zwerfvuil vind je overal terug, tot in de oceanen.
Natuur en landschap gaan achteruit, nationaal en internationaal. Belangrijke
plant- en diersoorten sterven uit. Tegelijkertijd zijn er twee aardes nodig om de
hele wereldbevolking te voeden met een westers dieet (veel vlees). Kortom, wij
teren in op ons ecologisch kapitaal.
Veel mensen voelen aan dat dit niet zo langer kan. Het is niet ‘juist’, niet ‘rechtvaardig’. Duurzaamheid is voor ons dan ook in de eerste instantie een ethisch vraagstuk:
in hoeverre nemen mensen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het leven
nu en later, hier en elders? Betalen we onze milieurekening zelf, of schuiven we
de rekening door? Maar het is ook een sociaal-economisch vraagstuk. Doorgaan
op de huidige manier gaat ten koste van onze eigen gezondheid, onze leefomgeving en de economie.
De vraag is dus hoe we de samenleving en economie verduurzamen. Het gaat om
actie op drie niveaus: dat van individuen die verantwoordelijk handelen (het private
domein: thuis, werk en wijk), dat van mensen onderling waarbij mensen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken (het maatschappelijke domein)
en dat van de staat die wetten en structuren vastlegt (het politieke domein, nationaal en internationaal). Activiteit op elk van deze domeinen is nodig om het doel
te verwezenlijken: niet één kan zonder de twee andere. De sleutel tot de duurzame
samenleving ligt volgens ons voor een belangrijk deel op dat maatschappelijke
domein. Het maatschappelijke domein waar mensen zich gezamenlijk inzetten
voor een leefbare wereld, ook op de langere termijn. In deze samenwerking en
de bijbehorende maatschappelijke vernieuwing ligt de ‘harmonie’ waarvoor D66
zich inzet, ook in politieke domein.

‘Economische groei wordt groene groei:
groei die samen gaat met verlaging van de
druk op natuur, milieu en grondstoffen’
Het individu
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Dit uitgangspunt is gebaseerd op
de overtuiging dat elk individu een eigen wil heeft en in staat is tot eigen oordeelsvorming.1 Dit betekent niet dat alle mensen ‘goed’ zijn of ‘goed’ doen, duurzaam
handelen of juist niet. Hoe de mens handelt is zijn eigen, persoonlijke morele keuze.
De sociale omgeving van het individu is echter wel van grote invloed op deze afweging. Wij zien mensen niet als louter rationele, egocentrische wezens, zelfs de term
‘welbegrepen eigenbelang’ dekt niet de motieven waardoor mensen worden geleid.
Mensen hebben vanuit zichzelf ook de behoefte om iets goeds te doen voor elkaar en
zijn ook genegen tot samenwerking. Bij onze visie op het vraagstuk van duurzaamheid doen wij mede een beroep op deze menselijke eigenschappen. Mensen, juist ook
als individuen, weten dat ze onderdeel zijn van, en verantwoordelijkheid dragen
voor, de maatschappij waarin ze leven. Dát is de essentie van het sociaal-liberalisme.

1 Zie de publicatie Vertrouwen op de eigen kracht van mensen, Mr. Hans van Mierlo Stichting (2009).
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Als individuen kunnen wij op heel veel manieren iets doen voor duurzaamheid.
Afval scheiden, zonnepanelen op het dak plaatsen, geld geven aan natuurorganisaties. Ook al twijfelen veel van ons aan de effectiviteit van dit soort acties, toch doen
we het. Andere mogelijkheden zijn het deelnemen aan initiatieven – bijvoorbeeld
lokale decentrale energieopwekking – in de buurt, of het laten doorklinken van de
persoonlijke moraliteit op het werk. Persoonlijke moraliteit blijft niet beperkt tot de
privésfeer: op het werk of in de wijk nemen mensen vaak de voor duurzaamheid belangrijkste beslissingen.
De samenleving
De ‘samenleving’ of de ‘de gemeenschap’ wordt vaak over het hoofd gezien in het
sociaal-liberale gedachtegoed waarin (de vrijheid van) het individu centraal staat.
De samenleving is echter cruciaal bij ons streven naar een duurzame samenleving.
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, in enkelvoud en meervoud. Mensen
kunnen onderling vaak veel meer voor elkaar krijgen dan bijvoorbeeld een overheid
kan. Vooral op het gebied van duurzaamheid.
Er gebeurt al heel veel op dit vlak. Veel jonge mensen kiezen voor werk in de groene
economie of zetten zich naast een baan op vrijwillige basis in voor verbetering van
de leefomgeving. Buurtbewoners zetten samen een decentraal energiebedrijf op.
Bedrijven, bewoners, winkels en scholen nemen samen het initiatief voor het opknappen van de buurt. Internationaal zien we samenwerking tussen bedrijven en
ngo’s in Ronde Tafels voor duurzame productie van grondstoffen als cacao, suiker,
palmolie en soja.
In dit maatschappelijke domein van mensen onderling zijn twee ontwikkelingen
cruciaal: ontwikkelingen waarop we willen aanhaken en die we willen versterken.
Allereerst zien we steeds meer ‘nieuwe’ verbindingen tussen mensen onderling.
Zeg maar: een nieuw ‘maatschappelijk middenveld’. Niet alleen het gevestigde, geformaliseerde, ‘zware’ middenveld, maar ook een middenveld waarbij mensen zelf
het heft in handen nemen en in vrijheid ‘lichte’ verbindingen aangaan: niet hiërarchisch, maar op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Vertrouwen en verbinden zijn de kernwaarden van deze nieuwe initiatieven. De combinaties van het
‘oude’ en ‘nieuwe’ maatschappelijk middenveld vormt de sleutel voor een duurzame toekomst.
Ten tweede zien we een toenemende bewustwording in het maatschappelijke
(economische) domein dat economie en ecologie geen tegenstellingen zijn. Deze
omslag wordt steeds meer duidelijk in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld bij Unilever,
dat als doel heeft een verdubbeling van de omzet bij gelijktijdige halvering van het
beslag op natuur en milieu. Er worden Sustainability Indexes samengesteld waarop
een aantal Nederlandse bedrijven, zoals DSM, AkzoNobel, Philips, KLM en PostNL,
hoog scoort. De centrale plaats van duurzaamheid in hun strategie is niet in tegenspraak met het creëren van aandeelhouderswaarde. Integendeel: het feit dat de onderneming niet alleen de kortetermijnbelangen van de aandeelhouders dient, lijkt
de onderneming een meerwaarde te geven. Ook veel middelgrote bedrijven maken
een doelbewuste transitie naar duurzaamheid en veel startende bedrijven richten
zich volledig op de markt van duurzame technologie en handel.
Ontwikkelingen in andere landen in Europa en de wereld laten inderdaad zien dat
een groene economie samengaat met een groeiende economie. De gebruikte technologie, met name in de chemie, is in een rap tempo aan het vergroenen. De consequentie is dat economische groei een andere inhoud gaat krijgen. Met veel innovatie
en productvernieuwing, geholpen door regelgeving die milieumisbruik tegengaat.
Zo verdwijnt de tegenstelling tussen economie en ecologie. Economische groei
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Nu in de boekhandel: Een krankzinnig avontuur. Een selectie uit het nagelaten archief van
Hans van Mierlo. Op cruciale momenten heeft
Van Mierlo zijn stem verheven, tégen verzuiling
en de betonnen macht, vóór directere vormen van
democratie. Zijn betekenis voor de Nederlandse
politiek kan moeilijk worden overschat. Hij
voelde als geen ander aan wat er mis was met onze
democratie en wist kernachtig te verwoorden wat
ter discussie gesteld moest worden: ‘De vanzelfsprekendheid van de macht en het ontbreken van
het zelfreinigend vermogen van diezelfde macht.’

wordt groene groei: groei die samen gaat met verlaging van de druk op natuur,
milieu en grondstoffen en tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid creëert.
Burger en staat
Volgens ons is de vergroening van de economie en samenleving een flinke uitdaging, maar wel een haalbare uitdaging. Het duurzaamheidsprobleem is oplosbaar,
zij het dat iedere generatie met eigen vraagstukken geconfronteerd zal worden.
Het probleem is niet de verdeling van onze goederen en omgeving. Vaak is zelfs
sprake van overvloed, neem bijvoorbeeld zonne-energie, daar is genoeg van!
Het probleem is de politieke wil en daadkracht. Bestaande instituties en regels
zijn niet ingericht om het streven naar duurzaamheid te faciliteren. Duurzaamheid
vereist een herordening van onze instituties. Het tot stand brengen daarvan is de
rol van de politiek, en dus van politieke partijen. Zij moeten mensen met dezelfde
doelen en samenlevingsbeelden verenigen om zo de politieke richting van Nederland en Europa te beïnvloeden.
De uitvoering van politieke wensen ligt bij de overheid. Niet alleen de nationale
overheid, maar ook gemeenten, provincies, Europa en de Verenigde Naties. Elk
duurzaamheidsvraagstuk heeft een eigen schaalniveau: elk probleem moet worden
opgelost op de schaal waarop het zich voordoet. Omgang met afval, natuur en landschap zijn bijvoorbeeld typisch lokale en regionale vraagstukken. Luchtverontreiniging door uitlaatgassen is een Europees vraagstuk. En het beheersen en beperken
van klimaatverandering speelt op mondiaal niveau. De grote internationale milieuvraagstukken kunnen we op nationaal niveau niet oplossen. Maar met met Europa
kunnen we een internationale voortrekkersrol spelen. Juist innovatie gericht op
vergroening van de economie is een enorme kans voor Europa in de wereld.
Wat kan een overheid doen? De overheid moet ingrijpen bij misstanden, zoals
milieucriminaliteit. Dat geldt ook voor misstanden in de informatievoorziening.
De overheid kan verder prijsprikkels geven om onduurzaam gedrag te ontmoedigen. Dit volgens het principe dat de vervuiler betaalt. En nog belangrijker: de
overheid kan de marktordening veranderen, zodanig dat daarvan stimulansen voor
duurzaamheid uit gaan. Soms zal de overheid wet- en regelgeving moeten maken,
maar in de huidige situatie zullen vooral bestaande regels moeten worden afgeschaft
of hervormd. Zo staat de afvalstoffenwetgeving op vele punten de ontwikkeling
van de milieuvriendelijke groene chemie in de weg.
Een groene toekomst
D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Een radicale vernieuwing van het maatschappelijk middenveld is hierbij essentieel, met meer kansen voor nieuwe spelers die het anders willen. Daar zit de energie om grote stappen
richting duurzaamheid te zetten. Het is aan de politiek om ruimte aan deze initiatieven te geven, om obstakels te verwijderen en om hard in te grijpen als het wel
misgaat. Dit is niet alleen een kwestie van ‘juist’ en ethisch handelen. Vergroening
is zowel een noodzaak als een kans, voor Nederland en Europa. En D66 maakt zich
voortdurend hard voor deze hervormingsagenda.
Pier Vellinga, Linda Carton, Corina Hendriks en Diederik van der Hoeven

Het essay Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving zal
in de tweede helft van 2012 verschijnen onder verantwoordelijkheid van
de Mr. Hans van Mierlo Stichting.
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boekhandel

Zijn werk – redevoeringen, voordrachten en
spraakmakende essays – wordt gekenmerkt door
een heldere, laconieke toon, door humor en eruditie, door een uniek gevoel voor de tijdgeest, door
een passie voor duidelijke taal, voor authenticiteit, voor transparantie van politiek en democratie. Alle reden om zijn belangrijkste geschriften
bijeen te brengen in een fors boek. Ernst Bakker,
Edmond Hofland, Annath Koster, Lennart van der
Meulen en Carla Pauw maakten de selectie.

Een
krankzinnig
avontuur
‘Hans van Mierlo: filosoof, bohemien, romanticus,
redenaar, bon vivant, meester van de paradox,
maar bovenal de politieke verpersoonlijking van de
Nederlandse culturele revolutie in de jaren zestig.’
– NRC Handelsblad –

Tegen inlevering van de
kortingsbon die u achterin
deze Democraat vindt,
krijgt u € 5 korting op
Een krankzinnig avontuur.
U betaalt dan slechts

€ 24,90

Democraat

fondsenwerving

tekst

Francine Hijmans

Hoe u D66
kunt helpen
met een
periodieke
schenking
via een
notariële akte

		

Meer geven,
zonder meer
te betalen!

Verwezenlijken van gezamenlijke idealen
Twee jaar geleden is D66 begonnen met fondsenwerving. Naast
de subsidie van het Rijk en de ledencontributies bleken extra
financiële middelen nodig om de idealen van D66 te bereiken.
Het Landelijk Bestuur heeft zich in 2010 dan ook gecommitteerd aan een derde, nieuwe inkomstenstroom. En met succes!
Met behulp van fondsenwerving kunnen tal van initiatieven,
zoals verkiezingscampagnes, opleidingen van volksvertegenwoordigers en onderhoud van het gedachtegoed worden gefinancierd. Al die initiatieven zijn noodzakelijk voor een helder
en krachtig D66 geluid!
Donateurs geven niet aan
instellingen, zij investeren
in mensen en ideeën waar zij
in geloven. En D66 heeft die
mensen en ideeën. D66 wil dat
we de aow-leeftijd geleidelijk
verhogen, het ontslagrecht
moderniseren, de hypotheekrenteaftrek beperken, hervormingen plegen in de zorg en
investeren in het onderwijs.
Belangrijke hervormingen om
welvaart en welzijn toekomstbestendig te maken, bereikbaar
en betaalbaar voor volgende
generaties.
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Optimaal
belastingvoordeel
Maximaal 52%
terug van de
belastingaangifte
U kunt uw netto gift
verhogen zonder
dat het u meer kost
U biedt structurele
en langdurige steun

Fiscaal voordelig doneren
D66 is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (anbi). Dit betekent dat u uw contributie en donatie(s) aan D66 als gift kunt
opvoeren bij uw belastingaangifte. U heeft optimaal belastingvoordeel als u D66 verschillende jaren achtereen via een notariële akte steunt. Bij gewone giften geldt namelijk een drempel
van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Bij
periodieke giften is dat anders. Indien u voor minimaal vijf jaar
een vaste bijdrage toezegt, is die volledig aftrekbaar, ook als uw
bijdrage minder is dan 1% van uw verzamelinkomen. Zo profiteert u optimaal van een belastingvoordeel wat kan oplopen tot
wel 52%! Op deze manier kunt u de partij met een extra geldbedrag steunen zonder dat u zelf meer betaalt.

Wim
Pelgrim
leeftijd 28 jaar
woonplaats ’s-Hertogenbosch
beroep docent Nederlands
afdeling ’s-Hertogenbosch
lid sinds februari 2003
Waarom jouw keuze voorperiodiek schenken via een
notariële akte aan D66? Ik voel mij verbonden met de
partij en vereniging en vind het dus niet erg mij voor
vijf jaar te binden. Daarmee kan ik de partij, zonder
dat mij dat zelf meer geld kost, een financiële impuls
geven.
Wat heeft je gemotiveerd om periodiek te gaan
schenken via een notariële akte? De laagdrempeligheid van deze bijdrage. Je merkt er niets van, maar
levert een significante financiële bijdrage. Het is toch
geweldig dat ik D66 zo kan helpen!
Was het moeilijk om een akte op te stellen? Dat viel
gelukkig mee: ik heb één formulier opgestuurd gekregen van het Landelijk Bureau en teruggestuurd. Alle
informatie is vervolgens door het Landelijk Bureau
verwerkt en ik kreeg via e-mail een bevestiging van
de akte.
Je hebt je jaarlijkse bijdrage hiermee verdubbeld.
Tast je nu diep in de buidel? Nee. Ik had ervoor kunnen kiezen het fiscale voordeel nu al per maand te laten betalen, dan had ik er helemaal niets van gemerkt,
maar dat doe ik wel bij de aangifte in 2012. Bovendien
wordt mijn contributie nu maandelijks afgeschreven,
waardoor het niet meer een halfjaarlijkse verrassing
is of ik er zelf aan hoef te denken.
Waaraan wil je dat jouw geld besteed wordt?
Ik ben zelf al jaren actief op het gebied van ledenactivering en ledenbinding. Daar zijn nog grote
slagen te maken. Als ik dus een keuze zou moeten
maken, dan zou het geld daar naartoe moeten.
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Rekenvoorbeeld
Stel dat uw jaarinkomen € 60.000 is en het hoogste tarief
inkomstenbelasting dus 52% is. Uw eenmalige schenking
inclusief contributie bedraagt bijvoorbeeld elk jaar € 200.
Dat is minder dan 1% van uw bruto jaarinkomen en daarom
niet aftrekbaar. Tenzij u een notariële akte laat opstellen.
In dat geval is een schenking inclusief contributie van € 400
jaarlijks voor u zelfs netto voordeliger!

Ja, graag!
Ja, ik wil graag een notariële akte opstellen

Zonder notariële akte beschikt D66 over € 200. In het geval
van uw schenking met notariële akte gaat er maar liefs
€ 400 naar D66, maar betaalt u netto € 192, omdat u € 208
terug krijgt bij uw belastingaangifte.

Ja, ik wil graag een gift schenken aan D66 e.a.
instellingen d.m.v. een meervoudige notariële akte
Ja, ik wil graag samen met mijn partner een gift incl.
contributie schenken aan D66 via een notariële akte

Schenken via een notariële akte
Met uw gift inclusief uw contributie via een notariële akte
steunt u het werk van D66 structureel én voordelig. Een
notariële akte is een overeenkomst die u aangaat met D66:
in de akte staat dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt aan
D66 voor een periode van minimaal vijf jaar. U kunt er
ook voor kiezen om een meervoudige akte op te stellen
waarbij u geeft aan D66 en andere instellingen. Op deze
manier bespaart u kosten voor de notaris zodat de instellingen nog meer profijt hebben van de gift. Een gecombineerde akte is een optie waarin u en uw partner samen in
een akte uw jaarlijkse bijdragen vastleggen. Voor u net zo
makkelijk, voor ons voordeliger. Bij tussentijds overlijden
vervalt de overeenkomst. En bij een jaarlijkse bijdrage
van €185 of meer neemt D66 de kosten voor de notaris
voor haar rekening.
Hoe werkt het?
Het is heel simpel. U kunt een schenkingsakte bij uw eigen
notaris regelen. Het kan ook via onze notaris. D66 werkt
met een vaste notaris om kosten te besparen. U vult bijgevoegde coupon in en stuurt deze naar het Landelijk Bureau
t.a.v. Fondsenwerving. U ontvangt van ons een volmacht,
deze vult u in en stuurt deze, samen met een kopie van uw
paspoort (en indien van toepassing, van uw partner) retour
naar het Landelijk Bureau. Onze notaris formaliseert dan
uw gift, waarna u van hem de akte van schenking ontvangt.

voornaam

achternaam

adres

postcode

plaats

telefoon

mailadres

datum

handtekening

Transparantie partijfinanciering
D66 hecht aan transparantie met betrekking tot het accepteren van giften. Derhalve worden donateurs van giften boven de € 1.000,- jaarlijks geregistreerd en aan het Ministerie
van Binnenlandse Zaken doorgegeven. Voor donateurs van
giften boven € 4.500,- geldt bovendien dat het bedrag en
de naam van de schenker gepubliceerd worden in de jaarrekening van D66. Deze jaarrekening wordt na goedkeuring
door de accountant en het bestuur openbaar gemaakt.

Na ondertekening kunt u deze bon
terugsturen naar Landelijk Bureau
D66 t.a.v. Fondsenwerving, Hoge
Nieuwstraat 30, 2514 EL Den Haag.
Een volmacht wordt naar u toegestuurd.

Contact
Heeft u vragen? Kijk dan op www.d66.nl/ikdoneer
of neem contact op met het Landelijk Bureau van D66 via
070 356 60 66 of fondsenwerving@d66.nl.

Democraat
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thema-afdelingen

Ontwikkelingssamenwerking
De thema-afdeling Ontwikkelingssamenwerking biedt leden van D66 een platform
om met elkaar te discussiëren over ontwikkelingssamenwerking. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden
vragen van D66, als partij met een sterke
internationale focus, een actieve inmenging in het debat. Te denken valt aan de
discussies over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, de positie van
maatschappelijke organisaties en de rol
van het bedrijfsleven in internationale samenwerking.
De thema-afdeling organiseert bijeenkomsten voor alle D66-leden. Zo is begin maart
het succesvolle symposium ‘Duurzaam Ondernemen over de Grenzen Heen’ georganiseerd. Vertegenwoordigers van bedrijven
en maatschappelijke organisaties, politici
en beleidsmakers zijn met elkaar de dialoog
aangegaan. Centraal stond de vraag wat
zij bij duurzaam ondernemen voor elkaar
kunnen betekenen. Verschillende ideeën
die tijdens dit symposium aan de orde zijn
gekomen, zullen we de komende maanden
verder uitdiepen. De thema-afdeling wil niet
alleen over zaken praten maar discussies
ook vertalen naar concrete politieke acties,
in de vorm van moties en artikelen voor
gebruik binnen de partij en daarbuiten.

In 2010 heeft de thema-afdeling een beginseldocument geschreven. Het document biedt een visie op ontwikkelingssamenwerking voor D66 en is een samenvatting van de discussies die binnen de
afdeling hebben plaatsgevonden. Verschillende OS-thema’s worden besproken aan
de hand van de D66 richtingwijzers. Het
beginseldocument is te downloaden op:
http://tinyurl.com/43ezg44

De thema-afdeling wil
niet alleen over zaken
praten maar discussies
ook vertalen naar
concrete politieke acties
De thema-afdeling OS komt maandelijks
bijeen in Den Haag. Van de leden van de
thema-afdeling is de meerderheid werkzaam (geweest) in de ontwikkelingssamenwerking. Heb je interesse in (het lidmaatschap van) deze thema-afdeling, dan ben
je van harte welkom om vrijblijvend een
vergadering bij te wonen. De eerstvolgende
bijeenkomsten zijn dinsdag 10 april en dinsdag 15 mei. Neem hiervoor contact op met
Regina Engels via d66.ta.os@gmail.com.
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Digitaal 66

Europa

Sinds 19 december 2011 bestaat de themaafdeling Digitaal 66. Digitaal 66 is opgericht
om de kennis over digitale zaken te bundelen en het (publieke) debat over de digitale
wereld op stoom te brengen.

Politieke cafés, debatten en een bezoek
aan het Europees Parlement: het is een
willekeurige greep uit de activiteiten van
de thema-afdeling Europa in het afgelopen
jaar. Deze afdeling, bestaande uit een honderdtal Eurofielen, stelt zich ten doel het
debat over Europa binnen de partij aan te
jagen, opvattingen over Europese kwesties
scherp te stellen en draagvlak te creëren
voor standpunten.

Uiteraard kent D66 enkele digitale paradepaardjes zoals privacy en transparantie,
maar de dynamiek van de huidige technologie maakt dat we verder moeten kijken!
Nu al wordt er binnen Digitaal 66 gedebatteerd over netneutraliteit (of al het internetverkeer gelijk behandeld dient te worden),
intellectueel eigendomsrecht (en hoe dit in
de digitale wereld een plaats kan krijgen),
webwinkels en de ICT projecten bij de overheid (wat leren we van de OV-Chipkaart,
het EPD of DigiD).
Ook gaat Digitaal 66 fundamentele discussies niet uit de weg. Zo vragen we ons af
hoe we de mensenrechten die we uit de
‘echte’ wereld kennen een goede plaats
en waarborging in de digitale wereld geven.
Moeten zogenaamde digitale wapens
onder een Europees export verbod vallen?
Of, wat voor taak ligt er bij de overheid als
het gaat om cybercrime?
Digitaal 66 heeft als doel het verbindpunt
tussen de techneuten, de ideologen en
de politici te zijn. We staan open voor alle
vragen van lokale, regionale, nationale of
Europese fracties en zullen adviezen uitbrengen aan onze vertegenwoordigers.
Elke bestuurder die een vraag heeft over
een digitale kwestie en dit graag wil bespreken met een mededemocraat is altijd welkom. Maar, boven alles, zijn we er voor de
leden die samen met ons aan de toekomst
van het internet en de digitale wereld willen
werken. Of dit nu op het technische, morele
of politieke vlak is! We zijn bereikbaar via
bestuur@digital66.eu. Hopelijk mogen we
u binnenkort verwelkomen op een van onze
activiteiten of algemene vergaderingen!

Duurzame Ontwikkeling
Het doel is om bij de
volgende verkiezingen
het meest toekomstgerichte, duurzame
verkiezingsprogramma
te hebben
De thema-afdeling Duurzame Ontwikkeling is een thema-afdeling waarin mensen
met expertise vanuit hun werkveld voeding
geven aan het gedachtegoed van D66 op
het gebied van duurzaamheid. De themaafdeling organiseert debatten, vormt
standpunten over duurzaamheidsonderwerpen, schrijft visiedocumenten en dient
moties en amendementen in bij landelijk
congressen. Het doel van de thema-afdeling is om bij de volgende (Europese, landelijke en regionaal-lokale) verkiezingen
het meest toekomstgerichte, duurzame
verkiezingsprogramma te hebben. De thema-afdeling is de laatste jaren gegroeid
naar bijna 300 leden en vervult een functie
als denktank en netwerk tussen politieke en inhoudelijke kennis in de partij (uit
bijvoorbeeld de praktijk, wetenschap en
ondernemers). Met een bestuur en werkgroepen wordt zoveel mogelijk initiatief en
ruimte gegeven aan ‘bottom-up’ initiatief,
aan initiatief van de gewone leden.
De missie van de thema-afdeling is ‘het
stimuleren van democratisch overheidsbeleid dat op lokaal, provinciaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau onze

samenleving op een zo doelmatig mogelijke wijze hervormt naar een duurzame
samenleving, die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen
van toekomstige generaties om in hun
eigen behoeften te voorzien in gevaar te
brengen.’
De thema-afdeling Duurzame Ontwikkeling werkt met een mailinglijst (voor primaire communicatie en stemmen over
moties), werkgroepen (in kleine werkgroepen werken aan en discussiëren over
visies en standpunten), twee maal per jaar
een grote bijeenkomst en een website,
http://d66duurzameontwikkeling.nl.

Denkt u met ons mee over duurzame
ontwikkeling en een duurzame samenleving? Alle leden van D66 kunnen gratis lid
worden van de thema-afdeling Duurzame
Ontwikkeling. U ontvangt dan de reguliere e-mailberichten. U kunt zich opgeven
door een e-mail te sturen aan Simon Kalf,
simon.kalf@planet.nl. Het is vervolgens
aan u om te bepalen aan welke bijeenkomsten en werkgroepen u gaat deelnemen!

Binnen de thema-afdeling bespreken we
een breed scala aan onderwerpen. Zo
debatteert de thema-afdeling onder meer
over Europese oplossingen voor de financiële crises, over het Europa in het jaar
2050 en over de geografische grenzen van
Europa. De thema-afdeling Europa komt
ongeveer eens in de drie maanden bijeen.
Het aantal bijeenkomsten zal in de komende tijd echter gaan toenemen. Dit komt
omdat de thema-afdeling onlangs het initiatief heeft genomen om het voorwerk te
verrichten voor een nieuw programma voor
de verkiezingen van het Europees Parlement in het jaar 2014. De thema-afdeling
Europa wil de Permanente Programma
Commissie in de aanloop naar de vaststelling van een nieuw verkiezingsprogramma inspireren en mogelijke ingrediënten
aanleveren voor dat nieuwe programma.
Dit doet zij in samenwerking met andere
thema-afdelingen en hun specifieke kennis
van Europese beleidsvelden. Begin maart
heeft hierover een kick-off bijeenkomst
met Sophie in ’t Veld, leden van de Permanente Programma Commissie en vertegenwoordigers van diverse thema-afdelingen
plaatsgevonden.
Bent u enthousiast geworden en wilt u
meer weten over de thema-afdeling
Europa? Neem dan gerust contact op
met Robert Schliessler, via
schliessler@team-europa.nl
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Ledenrecord
voor D66

Marc-Jan Ahne
nieuwe
burgemeester
Ommen

De gemeenteraad in Ommen draagt D66’er
Marc-Jan Ahne (39) voor als burgemeester.
Ahne is momenteel wethouder in Deventer. Op de vacature voor burgemeester voor Ommen
hebben in totaal 42 kandidaten gesolliciteerd. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Annelies
Bakelaar meldde dat in twee intensieve gesprekken Ahne een heel goede indruk maakte op de
raadsleden. ‘Hij is inhoudelijk sterk, transparant, en een frisse, evenwichtige persoonlijkheid.’
De benoeming in de gemeente Ommen volgt naar verwachting begin april.

Els Borst
krijgt Aletta
Jacobsprijs

foto ANP

Op 8 maart heeft Els Borst
de Aletta Jacobsprijs
van de Rijksuniversiteit
Groningen ontvangen.
Borst kreeg de prijs vanwege de menslievende en genuanceerde
wijze waarop ze medisch-ethische kwesties in het publieke debat
op een grensverleggende wijze aan de orde heeft. Haar werk kan
worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta
Jacobs zich in haar tijd voor inzette, aldus de jury. Het juryrapport stelt dat Borst als minister heeft laten zien dat zij durf heeft,
grensverleggend kan zijn en er niet voor terugschrikt om uiterst gevoelige kwesties in een breed
maatschappelijk debat aan de orde te stellen. De sociaal-liberaal deed dat altijd met de nodige
voorbehouden en nuances. In haar werkwijze heeft Borst haar eigen vakgebied, de geneeskunde,
altijd als vertrekpunt genomen. Borst heeft onderwerpen aan de orde gesteld die door anderen als
te pijnlijk en te lastig werden ervaren en waar men liever over zweeg. D66-leider Alexander Pechtold
is trots op de prijs voor Borst: ‘Els Borst verdient deze prijs. Zij kon als geen ander maatschappelijk
gevoelige thema’s op een waardige manier bespreekbaar maken.’

Jacob Kohnstamm, sinds 2004 voor-

zitter van het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP), is in februari van dit jaar herkozen tot voorzitter
van de vergadering van de EU Data Protectie Autoriteiten.
In november 2011 werd hij al gekozen tot voorzitter van
het uitvoerend comité van de privacy wereldconferentie.
In feite werd Kohnstamm daardoor voorzitter van de
wereldorganisatie van privacyautoriteiten.

Nog nooit had D66 zoveel
leden als nu. Op 1 januari 2012
had de partij 21.985 leden,
op 1 maart stond de teller al
op 22.498 leden.
‘Nu we een kabinet hebben dat
de tegenstellingen in de samenleving verscherpt, zijn er steeds
meer mensen die behoefte hebben aan een genuanceerd geluid
vanuit het politieke midden,’ zo
verklaart D66-partijvoorzitter
Ingrid van Engelshoven de groei
van de partij.

U kunt als lid van D66 met
deze kortingsbon het nieuwe
boek van Alexander Pechtold
bij iedere boekhandel in
Nederland en op het congres
kopen voor slechts

€ 12,50
vaste prijs €14,95
Geldig van 17-02-2012 t/m 16-05-2012
Actiecode: 901-92982

‘D66 wil het
anders: écht
orde op zaken,
met de blik op
de toekomst.
Word lid!’
In de afgelopen vier jaar kende
D66 een ruime verdubbeling van
het totale ledenaantal. De partij
groeide sinds 2008 van 10.357
naar de huidige 21.985 leden.
Van Engelshoven: ‘Ik ben er trots
op dat D66 al een paar jaar een
forse ledengroei doormaakt. In
2012 hopen we nog meer leden
te ontvangen. Mensen die graag
politiek actief willen worden en
zo hun steentje bij willen dragen
aan de maatschappij. Onder het
huidige kabinet staat Nederland
stil: we zitten met een slecht
pensioenakkoord, er gebeurt
niets op de woningmarkt en we
staan met onze rug naar Europa.
D66 wil het anders: écht orde
op zaken, met de blik op de toekomst. Word lid!’

Lid worden?
www.d66.nl/wordlid

U kunt als lid van D66 met
deze kortingsbon het nieuwe
boek ‘Een krankzinnig avontuur’
bij iedere boekhandel in
Nederland en op het congres
kopen voor slechts

€ 24,90
vaste prijs €29,90
Geldig van 22-03-2012 t/m 22-06-2012
Actiecode: 901-93446
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online

nieuws

Kees Verhoeve @KeesVee
6:46 PM - 8 Mar 12 via web

laatste stelling: eeuwige geheugen internet is vervelend,
dus sociale media verplichten
alles ouder dan half jaar te
wissen? #D66spreekuur

vrijdag 9 maart 2012

D66 omarmt burgerinitiatief
stervenshulp aan ouderen
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over het burgerinitiatief van ‘Uit vrije wil’ dat vraagt stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid vinden mogelijk te maken.
Maatschappelijk draagvlak
Het draagvlak voor het burgerinitiatief ‘Voltooid Leven’ is
groot. 117.000 Nederlanders plaatsten hun handtekening.
70% van de Nederlanders vindt dat ouderen hulp moeten
kunnen krijgen bij de levensbeëindiging. Dijkstra: “Het enkele feit dat je als oudere wil sterven moet voldoende zijn
om stervenshulp te krijgen. Uiteraard moeten we daarbij
voorwaarden stellen van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.
Maar nu staat de principevraag centraal.”
Lees verder op
www.d66.nl/d66nl/nieuws/20120309/d66_omarmt_burgerinitiatief

Bor de Kock @BordeKock
6:48 PM - 8 Mar 12 via web

Dit is een onzinstelling
@MarietjeD66 @KeesVee.
Hiermee los je niks op,
mensen hebben zelf die keuze
al. #D66Spreekuur

10.556 personen
vinden D66 leuk
Like D66 ook op:
www.facebook.com/Democraten66

Meld je aan en volg alle actuele discussies van de D66-groep op LinkedIn

Vertrouwen is goed,
controle is beter
Idee, het politiek-wetenschappelijk magazine van
de Mr Hans van Mierlo Stichting vraagt uw input!
D66 is een partij van nuance en ruimte voor verschillende invalshoeken. Idee wil daar plek aan geven en
wil aankomend nummer een stelling uitwerken waar
verschillende ‘voors’ en ‘tegens’ vanuit de partij uiteen
gezet worden.
De nieuwe Idee gaat over “Vertrouwen”. Onderzoeken
wijzen uit dat we ons ontwikkelen van een zogenaamde high-trust naar low-trust society. Wantrouwen proberen we vaak in te dammen met regels. Maar werkt
dit ook? Graag zou de redactie van de Idee deze discussie hier willen starten met als doel om uiteindelijk in
het maartnummer van Idee twee meningen tegenover
elkaar te zetten.
Hierbij nodig ik u uit mee te discussieren over de volgende stelling: “Vertrouwen is goed, controle is beter”!
Idee is het politiek-wetenschappelijke tijdschrift van de Mr.
Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van
D66. Het verschijnt zes maal per jaar onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactieraad.

Andries Tijssens • […] Als ondernemer merk ik
dat we in Nederland, maar ook daarbuiten, nog
altijd erg leunen op vertrouwen, dat is namelijk efficienter en goedkoper dan alles formeel afdekken.
Mischien heeft de bedoelde tendens meer betrekking op onze houding jegens de (semi-)overheid.
maar die maakt het af en toe ook wel bont en het
zelfreinigend vermogen is ook niet altijd vertrouwenwekkend (bonussen NS…)

Andries Tijssens • “Vertrouwen is goed, controle
is beter”, niet gek als slogan voor een conservatieve partij. Om verandering mogelijk te maken is
vertrouwen nodig. Een controle georiënteerd systeem is daarentegen heel geschikt als alles bij het
oude moet blijven.

Pieter Lanser • Vertrouwen is een groot goed.
Wantrouwen is funest voor elke relatie. Vertrouwen
moet je opbouwen en bewijzen. Daar is veel mee
te winnen. Pas als dat corrigerende mechanisme
faalt, moet je gaan denken aan onafhankelijke derden. In die volgorde. In die zin is het een niet beter
dat het ander.

Marietje Schaake @MarietjeD66
6:48 PM - 8 Mar 12 via web

@BordeKock Klopt, veel
invloed Amerikaanse wetgeving op Europeanen ook
#D66spreekuur
Teun Jan @teunjan
6:50 PM - 8 Mar 12 via web

@KeesVee Ik zeg: maak er een
individuele keuze van! Ik wil
niet dat m’n zorgvuldig opgebouwde timeline automatisch
verdwijnt #D66spreekuur
Bor de Kock @BordeKock
6:51 PM - 8 Mar 12 via web

Deze wetgeving zou niet te
handhaven te zijn. Zeker niet
als het om internationale sites
gaat. #D66Spreekuur @KeesVee @jippew
Bor de Kock @BordeKock
6:51 PM - 8 Mar 12 via web

Gevolg: sociale websites mijden Nederland. #D66Spreekuur @KeesVee @jippew
Suzanne Schols @SuzanneSchols
6:56 PM - 8 Mar 12 via web

@KeesVee Nee! Er moet in
ieder geval een keuze zijn.
Sommige posts moeten
juist vereeuwigd worden
http://on.mash.to/xNastL
#D66Spreekuur

Volg D66!
twitter.com/d66

Democraat

Ik ben D66

tekst

Democraat

Pim van Mierlo

colofon

Democraat is het ledenmagazine
van de politieke vereniging
Democraten 66 en wordt verspreid
onder al haar leden. Democraat
verschijnt twee keer per jaar. Niets
uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D66 worden openbaar
gemaakt of verveelvoudigd.

Renée Thierry [42] woont in Zoetermeer
en is directeur van een basisschool in
Waddinxveen. Onlangs werd ze lid van
D66. ‘De laatste jaren ben ik mezelf steeds
meer gaan herkennen in D66.’

Wilt u uw lidmaatschap van D66
opzeggen, stuur dan een e-mail
naar ledenadministratie@d66.nl.
eindredacteur
Pim van Mierlo
redactie
Maaike Alleblas
Pauline Breeuwsma
Angélique van Drunen
Jan Remmert Fröling
Marco Rensma

Kom je uit een politiek nest? Nee, helemaal
niet. Mijn ouders hadden een kleine onderneming, een tuinderij. Thuis waren we niet
echt met politiek bezig. Er werd afwisselend cda of vvd gestemd. Mijn politieke
bewustzijn kwam later. Daar moet je je overigens niet veel bij voorstellen hoor, ik ging
gewoon bewuster en kritischer kijken naar
nieuws en politiek. Dan krijg je vanzelf een
mening en een gevoel bij partijen.

fotografie
Misha Hauben
Valerie Kuypers
beeld voorzijde
HH / Harry Meijer
vormgeving
de ontwerpvloot
druk
QuantesArtoos, Rijswijk

Ik zeg D66. Jij zegt? In de huidige politiek

hebben veel partijen een neiging naar het
principe van ‘u vraagt, wij draaien’, een neiging naar het volgen van sentimenten. D66
doet dat niet, heeft eigen, heldere standpunten en blijft daarbij. Ook de combinatie
sociaal én liberaal spreekt me erg aan.’

oplage
24.000 exemplaren
Den Haag, maart 2012
redactieadres
Landelijk Bureau D66
Postbus 660
2501 CR Den Haag

Je besloot lid te worden. Waarom? Ik stem
nu al jaren D66 en wilde de partij meer
steunen dan met een stem eens in de zoveel
tijd. Lid worden is eigenlijk een heel simpele en makkelijke manier om een partij structureel te ondersteunen.

Heeft u een vraag of opmerking
voor de redactie? Stuur dan een
e-mail naar democraat@d66.nl

Deze Democraat is gedrukt op
80 grams CyclusPrint, een 100%
recycled papier. Door te kiezen
voor dit papier in plaats van een
niet-reycled papier vermindert
de mileu-impact met:

Je werkt in het onderwijs. Wat doe je precies? Ik ben directeur van een basisschool

in Waddinxveen. Mijn werk geeft ontzettend veel voldoening: je bent voortdurend
bezig met de opleiding en de vorming van
jonge kinderen. Ik zeg altijd maar zo: ‘het
begint allemaal met onderwijs’. D66 onderkent dat en pleit voor investeringen in het
onderwijs.

gevoel dat ik heb gedaan wat ik al jaren van
plan was om te doen: lid worden van D66.
Als je denkt ‘dat is mijn partij, daar voel ik
mij bij thuis’, aarzel dan niet, maar word lid.

fotografie de ontwerpvloot

Waarom zou je mensen aanraden lid te
worden van D66? Het geeft me een goed
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kg CO2
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editie

december 2012

het ledenmagazine van de
politieke vereniging D66

Próspero
año nuevo

Bonne
année

Gelukkig
nieuwjaar

Happy
new year
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Alexander Pechtold

Kritisch,
maar
constructief

Democraat

en Gerard dienden een voorstel in waardoor nieuwe trouwambtenaren niet meer mogen weigeren
echtparen van hetzelfde geslacht te trouwen.

A

Als ik nu de grote vergaderzaal van de Tweede
Kamer in loop, kan ik genieten van het stevige
D66-blok. We bezetten de eerste vier rijen van
een van de ‘taartpunten’ in het midden van de
zaal. Ons team is een mooie mix van nieuwe en
vertrouwde gezichten. We hebben afscheid genomen van Fatma en Boris, die jarenlang mede het
gezicht van de partij hebben bepaald. Ik ben hen
dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.
De nieuwe fractie is voortvarend aan de slag gegaan. Het feit dat we niet nodig waren voor het
kabinet was allerminst reden om achterover te
leunen. Zo hebben we nog tijdens de kabinetsonderhandelingen twee initiatiefwetten ingediend.
Kees nam het wetsvoorstel van Boris over, waarbij gemeenten zelf mogen beslissen wanneer en
op welke zondagen de winkels open mogen en Pia

20.

Inmiddels is ook het kabinet van VVD en PvdA
aan de slag gegaan. Na een valse start met geharrewar over de inkomensafhankelijke zorgpremie
en een dichte mist van koopkrachtwolken, heeft
D66 het kabinet opgeroepen het gedonder achter
zich te laten. Er is immers zoveel werk te doen.
Het regeerakkoord bevat een hoop goede plannen, hervormingen waar D66 al jaren voor pleit
– op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het
openbaar bestuur. Tijdens het debat over de
regeringsverklaring heb ik dan ook gezegd: ‘Als
het gaat om die hervormingen stond ik voor, sta
ik naast en als het nodig is achter het kabinet om
de snelheid erin te houden.’

‘Als het gaat om die
hervormingen stond ik
voor, sta ik naast en als
het nodig is achter het
kabinet om de snelheid
erin te houden’
lweer drie maanden geleden vierden
we met elkaar een nieuwe overwinning. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september groeide D66
van tien naar twaalf zetels. Winst waar we trots
op kunnen zijn. Onder leiding van Kees Verhoeven
en dankzij de inzet van zeer velen in het land hebben we een goede, succesvolle campagne gevoerd.
Waar andere partijen in de opgefokte tweestrijd
tussen VVD en PvdA een nederlaag moesten
incasseren, zijn wij erin geslaagd juist meer mensen aan ons te binden.

03

inhoudsopgave

Op een aantal voor D66 belangrijke onderwerpen maakt het kabinet echter verkeerde keuzes.
Zo bezuinigt het kabinet op onderwijs. ‘Aan het
onderwijs wordt vooral lippendienst bewezen,’
zei onze onderwijsman Paul terecht. Stientje,
onze groene politica, achterhaalde de groene
effecten van het regeerakkoord: ‘Meer files en
minder mensen in het openbaar vervoer, dat lijkt
me de wereld op z’n kop.’ En Kees en Steven
wezen me er op dat in de 81 pagina’s van het
akkoord niets staat over de jeugdwerkloosheid
of zzp’ers. Hoe kan het kabinet 800.000 ondernemers in de kou laten staan? En ook ouderen
die graag willen werken, komen er bekaaid van
af. Een voorstel van D66 en 50plus om daar extra
aandacht aan te geven, kon gelukkig rekenen op
steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.
De komende jaren zullen we het kabinet kritisch,
maar constructief benaderen. Aansporen waar
gewenst, bijsturen waar nodig. En de koopzondag en de weigerambtenaar waren nog maar de
eerste van een reeks eigen voorstellen die onze
vernieuwde fractie wil realiseren. Met dat goede
voornemen gaan wij het nieuwe jaar in!
Ik wens u mooie feestdagen en een gezond
2013 toe.
Alexander Pechtold

Business Club
D66

40.

Wouter
Koolmees
Een interview met
de financieel specialist
van D66, eerder
verschenen in Elsevier.
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Mark Snijder
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Tweetalig
onderwijs
fotografie Rod Lyall – CricketEurope

De afgelopen twintig jaar heeft tweetalig
onderwijs (tto) een sterke groei doorgemaakt. Op dit moment volgen 27.000
leerlingen op 125 scholen tweetalig
onderwijs, voornamelijk op vwo-niveau.
D66 maakt zich sterk voor een goed en
toegankelijk tweetalig onderwijs, dat
leerlingen optimale ontplooiingsmogelijkheden en keuzevrijheid biedt. Zo
pleit D66 in het verkiezingsprogramma
voor de mogelijkheid van tweetalig basisonderwijs. D66 Amsterdam wil dat de
hoofdstad voorop gaat lopen in het aanbieden van tweetalig onderwijs. Wat is
de stand van zaken van tweetalig onderwijs in Nederland en wat levert het op?

leerlingen naar tweetalig onderwijs. Tenslotte helpt tweetalig onderwijs ook om docenten te motiveren en een nieuwe uitdaging te
bieden.’ Het aanbieden van tweetalig onderwijs is een flinke investering voor scholen, onder meer door de bijscholing van docenten en het opzetten van internationale activiteiten. De benodigde
financiering komt veelal uit een extra ouderbijdrage, maar vmboscholen zoeken ook wel eens naar sponsoring, bijvoorbeeld door
het mkb, om minder draagkrachtige ouders te ontzien. Daarnaast
ondersteunt het ministerie de scholen die beginnen met tweetalig
onderwijs met een startsubsidie.

Bij tweetalig onderwijs volgen de leerlingen de helft
van de niet-talenvakken in een vreemde taal, in bijna alle gevallen in
het Engels. Twee scholen, in Venlo en Hoogezand, bieden tweetalig
onderwijs in het Duits aan. Daarnaast besteden scholen met tweetalig onderwijs extra aandacht aan Europese en internationale oriëntatie en nemen leerlingen deel aan uitwisselingsprojecten met buitenlandse leerlingen. Hiermee bereikt tweetalig onderwijs twee doelstellingen: de leerlingen vergroten hun taalvaardigheid en krijgen
een internationale oriëntatie. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap coördineert het Europees Platform
– internationaliseren in onderwijs het tweetalig onderwijs in Nederland. Samen met de betreffende scholen heeft het Europees Platform
het landelijk netwerk tweetalig onderwijs opgericht. Dit netwerk
ontwikkelde de tto-standaard, een set kwaliteitseisen op het gebied
van didactiek, de organisatie van tweetalig onderwijs en de leerresultaten van de leerlingen. Alle scholen die beginnen met tweetalig
onderwijs committeren zich aan deze kwaliteitsstandaard.
Stephan Meershoek, hoofd van de afdeling Netwerken & Dienstverlening van het Europees Platform, ziet meerdere redenen voor
scholen om tweetalig onderwijs aan te bieden. ‘Ten eerste willen
scholen hun leerlingen een internationale oriëntatie meegeven.
Daarnaast zijn scholen op zoek naar manieren om zich te profileren ten opzichte van andere scholen en is er de vraag van ouders en

Effecten
Het Europees Platform is positief over de leereffecten van tweetalig onderwijs. Onno van Wilgenburg, verantwoordelijk voor de
coördinatie van het landelijk netwerk tto: ‘Allereerst zien we een
hoge taalvaardigheid bij de leerlingen in het tweetalig onderwijs.
Ten tweede zien we dat de leerlingen gewend zijn te functioneren
in een internationale context. Daar hoort een bepaalde attitude en
een vergrote zelfstandigheid bij. Het Engels is zo een middel om internationaal te functioneren.’ Ook uit andere onderzoeken blijken
deze positieve effecten van tweetalig onderwijs. Rick de Graaff,
hoogleraar tweetalig onderwijs aan de Universiteit Utrecht en leraar Taaldidactiek aan de Hogeschool Inholland, doet onderzoek
naar de didactiek en de leereffecten van tweetalig onderwijs. ‘Onderzoek bevestigt dat deze leerlingen inderdaad een hoger niveau
van de vreemde taal bereiken dan leerlingen op hetzelfde onderwijsniveau in het reguliere onderwijs. Daar komt bij dat deze leerlingen een meer natuurlijke vorm van taalgebruik hebben, dat meer
kenmerken heeft van het gebruik van de moedertaal. We kijken
hierbij naar zinsconstructies, vaste verbanden van zinnen of het gebruik van uitdrukkingen die passend zijn bij de specifieke context.
Omdat ze veel teksten in de vreemde taal hebben gelezen en geschreven en veel in de vreemde taal hebben gecommuniceerd is het
gebruik van deze taal een tweede natuur geworden.’
Tweetalig onderwijs is meer dan een andere voertaal in de klas. De
onderliggende didactiek is Content and Language Integrated Learning (clil). Deze didactische methode gaat ervan uit dat taalverwerving niet alleen gebeurt bij taalvakken, maar bij alle vakken. Dit
geldt niet alleen voor lessen in een vreemde taal, legt hoogleraar
De Graaff uit. ‘Ook wanneer een docent economie of natuurkunde in het Nederlands geeft, leren de leerlingen nieuwe concepten
en nieuwe tekstsoorten in het Nederlands. Dus iedere vakdocent
in elke taal is bewust of onbewust bezig met de taalontwikkeling
van de leerlingen.’ Het integreren van het leren van een vreemde
taal met het leren van een vak heeft grote gevolgen voor de taalverwerving van leerlingen. ‘In een Engelstalige vakles heeft de taal
veel meer uit zichzelf een inhoudelijke functie. Om een werkstuk
voor geschiedenis te kunnen maken of een tekstboek voor biologie te kunnen lezen moet de leerling de taal goed begrijpen. Dus er
is een duidelijk inhoudelijke reden om met de taal bezig te zijn. We
hebben deze manier van werken kunstmatig in het onderwijs ingebracht, want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om met een
groep Nederlandstalige leerlingen en een Nederlandstalige docent
Engels te spreken. Maar we bootsen hiermee wel een situatie na
die veel meer lijkt op het leren en gebruiken van een vreemde taal
in een natuurlijke situatie, bijvoorbeeld wanneer je in het buitenland gaat wonen. Ook lijkt deze manier van taalverwerving meer
op het leren van je moedertaal. Eerst zorgen we voor een groot taalaanbod en veel mogelijkheden om de taal te gebruiken. Zo bouwen
leerlingen hun woordenschat op, worden ze vloeiend en krijgen ze

spreekdurf. Daarna werken we pas aan de grammaticaregels en andere vormen van correctheid. Uit onderzoek weten we dat taalontwikkeling op deze manier het beste verloopt.’
Zowel het Europees Platform als hoogleraar De Graaff benadrukken dat deze nadruk op taalvaardigheid niet ten koste gaat van de
vakinhoudelijke kennis van de leerlingen. Uitgangspunt van tweetalig onderwijs is dat leerlingen niet alleen taalvaardiger worden,
maar ook minstens dezelfde vakkennis opdoen als leerlingen in het
regulier onderwijs. Ook het taalvaardigheidsniveau van het Nederlands mag niet lijden onder het tweetalig onderwijs. Een harde eis
in de tto-standaard is dat het uiteindelijke resultaat op het eindexamen Nederlands van leerlingen in het tweetalige onderwijs niet lager is dan van leerlingen in het reguliere onderwijs. In de praktijk
blijkt dit geen probleem te zijn.

‘Onderzoek bevestigt
dat deze leerlingen
inderdaad een hoger
niveau van de vreemde
taal bereiken dan
leerlingen op hetzelfde
onderwijsniveau in
het reguliere onderwijs’
Rick de Graaff
hoogleraar tto
Universiteit Utrecht
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De positieve effecten van tweetalig onderwijs ziet ook Henk-Jan
Wammes, teamleider tweetalig onderwijs bij o.r.s. Lek en Linge
in Culemborg. Deze schoolgemeenschap begon tien jaar geleden
met het aanbieden van tweetalig onderwijs. Op dit moment volgen 350 leerlingen tweetalig onderwijs. Wammes is onder de indruk van zijn leerlingen. ‘De leerlingen in het tweetalig onderwijs
hebben hele goede taalvaardigheden. In elke les hebben we hiervoor een taaldoel, zoals een grammaticaonderdeel, een presentatie
of vakspecifieke termen. Daarnaast zijn de leerlingen meer internationaal georiënteerd dan andere leerlingen. In het derde jaar gaan
de leerlingen met een uitwisseling naar een school in Denemarken. Het is heel knap hoe ze zich op zo’n jonge leeftijd daar staande kunnen houden. Ook gaan leerlingen na de middelbare school
in het buitenland studeren of zelfstandig op reis in het buitenland.
Onze leerlingen leren verder kijken dan de grenzen van Nederland
en worden Europees burger of wereldburger. In de lessen werken
we hieraan door vanuit een internationaal oogpunt naar een vak te
kijken. Ik ben docent lichamelijke opvoeding en ik speel met mijn
leerlingen sporten als lacrosse, cricket of flag football. Ik verwerk
onderdelen in mijn lessen die de leerlingen dwingen verder te kijken dan wat er in Nederland gebeurt.’

‘Onze leerlingen leren
verder kijken dan de
grenzen van Nederland
en worden Europees
burger of wereldburger’

Henk-Jan Wammes
teamleider tto

Uitbreiding naar vmbo en basisonderwijs
De afgelopen jaren laten een sterke groei zien in tweetalig onderwijs op havo- en vmbo-niveau. Sinds 2008 bestaat een aparte kwaliteitsstandaard voor tweetalig onderwijs in het vmbo. Op dit moment bieden vijftien vmbo-scholen tweetalig onderwijs aan en
bereiden tien vmbo-scholen zich erop voor. ‘Veel scholen presenteren tweetalig onderwijs als een extra uitdaging voor leerlingen
die zo’n extra uitdaging willen’, legt Van Wilgenburg van het Europees Platform uit. ‘Maar wij benadrukken dat tweetalig onderwijs voor iedereen is. Met tweetalig onderwijs kan je excelleren op

elk niveau. Motivatie is hierbij net zo belangrijk als intelligentie of
taalvaardigheid.’ Ook hoogleraar De Graaff benadrukt dat tweetalig
onderwijs niet alleen voor de hoogste onderwijsniveaus is weggelegd. Wel ziet hij verschillen tussen vwo-onderwijs en vmbo-onderwijs. Zo heeft het vmbo-onderwijs een grotere populatie van
anderstalige of taalzwakke leerlingen. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn voor tweetalig onderwijs. ‘Leerlingen op vmbo-niveau zijn vaak niet zo gebaat bij de traditionele manier van het leren van een taal, met invuloefeningen maken en woordenlijsten
leren. Voor deze leerlingen is een meer impliciete vorm waarbij ze
taal heel veel gebruiken vaak beter. Dit leidt misschien niet tot een
foutloos taalgebruik, maar wel tot vrijere gebruiksmogelijkheden
van die taal.’ Ook het Europees Platform ziet de verschillen tussen
tweetalig onderwijs op vwo-niveau en vmbo-niveau. ‘We houden
zeker vinger aan de pols bij tweetalig vmbo, met name voor de taalvaardigheden in het Nederlands. Zo stimuleren we deze scholen
om ook voor de vakken die in het Nederlands worden gegeven een
goed taalbeleid te ontwikkelen.’
In het verkiezingsprogramma pleit D66 voor tweetalig onderwijs
op de basisschool. Het Europees Platform weet dat hiernaar vraag
is in het onderwijsveld. Meershoek: ‘Wij vinden het belangrijk dat
een beperkt aantal scholen de kans krijgt hiermee te experimenteren. Hier moeten we onderzoek aan koppelen, bijvoorbeeld om te
onderzoeken of leerlingen niet gaan achterlopen in het Nederlands
en in andere vakken.’ Hoogleraar De Graaff sluit zich hierbij aan.
‘We weten uit onderzoek in het buitenland dat tweetalig onderwijs
in het basisonderwijs goede effecten kan hebben. Maar we moeten
dat verder onderzoeken in de Nederlandse context, ook met oog op
anderstalige of taalzwakke leerlingen. We weten hier nog niet de
details van. Maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat het grote risico’s heeft om tweetalig basisonderwijs op te zetten.’
Toekomst van tweetalig onderwijs
Voor de komende jaren zien alle partijen belangrijke aandachtspunten in de ontwikkeling van tweetalig onderwijs. De Graaff pleit
voor meer onderzoek naar tweetalig vmbo-onderwijs, met name
naar de effectieve didactiek en de effecten op de taalontwikkeling
van leerlingen. Ook is tweetalig basisonderwijs een belangrijk aandachtsgebied, zowel in onderzoek als in beleid. Het Europees Platform wijst op de witte plekken in Nederland waar geen tweetalig
onderwijs wordt aangeboden. Van Wilgenburg: ‘Als je in Den Helder woont moet je best ver fietsen voor tweetalig onderwijs. Wij
willen niet dat alle scholen tto-scholen worden, maar wel dat tweetalig onderwijs voor alle leerlingen in Nederland bereikbaar is.’ Opvallend is dat het aanbod van tweetalig onderwijs in grote steden als
Amsterdam, Utrecht en ’s-Hertogenbosch beperkt is. Het Europees
Platform besteedt hier de komende jaren specifieke aandacht aan.
Een andere uitdaging is de werving van native speakers voor tweetalig onderwijs. Henk-Jan Wammes van o.r.s. Lek en Linge herkent dit probleem. ‘Voor twee van de drie vakgebieden willen we
dat native speakers lesgeven. Maar zie die maar eens binnen te halen! Vaak wordt de lesbevoegdheid van buitenlandse docenten namelijk niet erkend in Nederland. Van hen verwachten wij dan dat
ze een Nederlandse lesbevoegdheid gaan halen.’ Desondanks beveelt Wammes tweetalig onderwijs van harte aan. ‘Als een school
zich goed realiseert wat tweetalig onderwijs betekent en als iedereen ervoor gaat, dan raad ik het zeker aan. De meerwaarde voor
de kinderen is duidelijk en daarvoor werken we met z’n allen op
school. Uiteindelijk willen we het beste voor onze leerlingen’ ■
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Vrijheid

fotografie Koen Broos

tweetalig onderwijs

De liberale democratie kreeg de voorbije jaren rake klappen. De economische
machine in staatsgeleide economieën
denderde zonder veel omkijken verder.
Intussen bleven Nederland en België
zelfgenoegzaam naar hun navels staren.
Liberalen hebben het moeilijk daar een
antwoord op te formuleren. Vrijheid
alleen lijkt als idee tekort te schieten.
De durf om tegen de stroom in te
zwemmen is niet eenvoudig op te
brengen. Vrijheid probeert de malaise
te analyseren en het liberalisme ook
in tijden van maatschappelijke en
politieke cholera een gezicht te geven.

Vrijheid
Liberalisme
in tijden van
cholera
De Bezige Bij
Antwerpen, gebonden, 240 pag.
ISBN 978 90 8542 399 7

€ 19,95

Karel De Gucht was onder
meer Europees parlementslid,
lid van het Vlaams Parlement
en minister van Buitenlandse
Zaken van België. Ook doceerde
hij Europees recht aan de Vrije
Universiteit Brussel. Momenteel is hij Europees Commissaris voor Handel.
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in beeld

Gespannen
gezichten
Den Haag, 12 september 2012
In een volgestroomde, groen
uitgelichte Nieuwe Kerk in Den
Haag spreekt campagneleider
Kees Verhoeven de aanwezige
D66’ers toe. In afwachting van
de eerste verkiezingsuitslagen
is de spanning van de gezichten af te lezen. Niet veel later is
de ontlading groot: D66 behaalt
12 zetels!
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Wie in die laatste twee weken van maart 2014 wil

Morgen
zijn er weer
nieuwe
verkiezingen
Exact om negen uur op de avond van
de twaalfde september verandert de
opgewonden borrelpraat in de Haagse
Nieuwe Kerk in een geladen stilte, als
‘Herman de schermman’ overschakelt naar de exitpolls. In minder dan
een minuut beuken de emoties van
honderden fanatieke D66’ers door het
middenschip. Verbijstering bij de verpletterende scores van VVD en PvdA,
een zeker genoegen en opluchting bij
het verlies van de PVV, maar bovenal
een euforische ontlading als blijkt dat
D66 met twee zetels winst fier overeind blijft in de harde tweestrijd tussen
Rutte en Samsom. Dat was gisteren.
Maar morgen dienen de volgende uitdagingen zich alweer aan: de gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen
voor het Europees Parlement in 2014.

oogsten, moet nu zaaien. Dat zeggen Marc Enschede en Bram Fokke. En zij kunnen het weten. Zij waren in 2010 campagneleider in
respectievelijk Enschede en Utrecht. En gingen van één naar zes en
van drie naar negen zetels in de raad. Die overwinning boekten zij
met radicaal verschillende strategieën, maar over één ding zijn zij
het eens: wie in campagnetijd begint met campagnevoeren is véél
te laat. Hoe zet je als lokale afdeling een winnende campagne op?
Hoe ontwikkel je een sterke boodschap en hoe tuig je een effectieve organisatie op? Een reconstructie.
De dag na de verkiezingen
Het verschil tussen een goede en een slechte lokale campagne:
twee zetels. De ontnuchterende werkelijkheid na de slopende verkiezingscampagne is dat het gros van de stemmen meebuigt met
de populariteit van ‘landelijk’. Die twee zetels vergen niet alleen
duizenden manuren, maar ook een bulletproof strategie. Maar is
dat het waard? ‘Twee zetels klinkt misschien als weinig,’ repliceert
Bram Fokke, ‘maar het maakt een wereld van verschil in de raad.
Misschien zelfs wel het verschil tussen oppositie en coalitie. En dat
vier jaar lang.’ Iedereen die voor dit artikel geïnterviewd is, kroont
bovendien campagnetijd tot de mooiste periode uit de politieke
cyclus. Het moment dat politiek tot leven komt en in het middelpunt van de belangstelling staat. Het moment waarop je jezelf misschien wel terugziet op de beeldbuis. Waarin een hecht team van
gelijkgestemden zwoegt voor een gemeenschappelijk doel. En als
je oogst is de ontlading groot. Bram Fokke oogstte: D66 verdrievoudigde en kwam in het Utrechtse college. Marc Enschede oogstte
ook. In een stad waar D66 traditioneel klein is, is de partij met zes
zetels opeens de belangrijkste oppositiepartij geworden.
Juist lokale campagnes zijn erg bijzonder, zegt Bart Rietveld,
campagnemedewerker op het Landelijk Bureau. ‘De dynamiek is
anders. Het is dichtbij, tastbaar. Daardoor komt er een enorm enthousiasme vrij. Geen campagne is zo intensief.’ Wat gaat er allemaal aan een gemeenteraadscampagne vooraf?
Een jaar eerder
Als het laatste jaar aanbreekt is Utrechter Bram Fokke – schrik niet
– al een jaar bezig met zijn campagne. Hij gebruikte de Europese
verkiezingen in 2009 als generale repetitie voor zijn lokale huzarenstukje een jaar later. Fokke: ‘Dat was een moment om te experimenteren. We hadden al enkele kleine acties gevoerd, bijvoorbeeld
tegen een snelweg door Leidsche Rijn. Daardoor krijg je het campagnevoeren in de vingers. Tijdens de Europese campagnes bleek
canvassen – van deur tot deur gaan – goed te werken. Canvassen
vormde later een cruciaal onderdeel van onze lokale campagne.
Bovendien beschikte ik na de Europese verkiezingen al over een
hecht, ingespeeld én geroutineerd team. Vanaf dat moment zijn
we permanent zichtbaar geweest – en nog steeds.’
Op dat moment was de toekomstige campagneleider van Enschede net naar die stad verhuisd. Maar hij beaamt de woorden van
zijn Utrechtse collega. ‘Vooral in de laatste fase is de campagne geweldig intensief. Dat vraagt veel van het campagneteam. Je moet
dus commitment kweken. Dat kan alleen als je op tijd begint,’ aldus Marc Enschede. Maar niet alleen de organisatie, ook een goede
boodschap – de stormram van iedere campagne – groeit bewust of
onbewust in deze periode. In Enschede ontstaat discussie over een
voormalig militair vliegveld. Het wordt de sleutel van het succes in
2010. De latere Utrechtse campagne is gebaseerd op verschillende
lokale issues. Een overtuigend verhaal is het verhaal dat je tijdens
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de campagne herhaalt, dat je claimt nadat de fractie zijn resultaten
heeft geboekt en die lokaal al zijn geland.
Welke thema’s bepalen in 2014 de lokale campagnes? Gewapend
met die vraag trekt Bart Rietveld met andere collega’s van het Landelijk Bureau nu al het land in. Rietveld: ‘Wij zijn nu aan het ‘luisteren en praten’. Inventariseren wat speelt, raakvlakken zoeken met
landelijke thema’s. Dat is niet alleen een kwestie van inhoud, maar
ook een inventarisatie van wie straks welke materialen nodig heeft.
Daardoor ontstaan lijnen en kunnen we afdelingen met soortgelijke issues met elkaar in contact brengen.’ Zonder heldere boodschap
krijg je bovendien niet een effectieve organisatie opgetuigd, weet
Marc Enschede. ‘Campagnetijd is erg hectisch, dat werkt alleen als
iedereen weet wát het doel is en hoe je er komt. Bovendien kun je
vrijwilligers pas goed motiveren met een overtuigende boodschap.’
Zes maanden later
De campagneleiders zien de verkiezingsdag al opdoemen. Ook
de afdelingen ontwaken. De kandidatenlijst is rond, de harde kern
spijkert zijn kennis bij op inhoudelijke weekenden, de lijsttrekkersverkiezing komt eraan en het verkiezingsprogramma gaat
binnenkort door de ledenvergadering.
Het team van Bram Fokke grijpt het momentum aan. Op iedere partijbijeenkomst staan zij paraat om – nieuwe – leden warm te
maken. ‘We zijn toch een beetje een partij van consultants: iedereen wil plannen bedenken, maar voor de uitvoering is minder animo. Die cultuur verander alleen als je leden meekrijgt,’ grapt Fokke. Hij heeft zijn campagne in hapklare brokjes opgedeeld, zodat
iedereen naar wens kan bijdragen. En voor wie een grotere rol wil
spelen, legt hij een carrièrepad aan. Niet zonder succes: hij krijgt
uiteindelijk tweehonderd man op de been.
Het verkiezingsprogramma ligt inmiddels op de planken.
Marc Enschede kiest er een kernboodschap bij. De eenkoppige
oppositiefractie in zijn woonplaats heeft zich uitgesproken tegen
de doorstart van een voormalig militair vliegveld als burgervliegveld. Andere middenpartijen zijn allemaal voor. Enschede herkent
onmiddellijk de potentie van dit controversiële thema. ‘Daarmee
werden wij hét alternatief voor alle zwevende kiezers in het midden die tegen waren. Met een slimme communicatiestrategie
draagt zo’n boodschap zichzelf. We hebben het brede D66-programma uitgedragen, maar consequent op één punt de nadruk
gelegd. En die strategie heeft ons twee zetels extra opgeleverd.’
Utrecht kiest een andere strategie. Fokke kiest bewust voor de
enigszins vage landelijke boodschap en werkt de landelijke slogan ‘Anders’ uit in concrete boodschappen. Die worden ingestoken op wijken, doelgroepen en stemgedrag – dat alles minutieus
uitgewerkt in professionele matrices. ‘In een wijk met veel gezinnen hadden wij een verhaal klaar over de kinderdagopvang, in een
traditionele VVD-buurt legden wij uit waarom wij een geschikt én
duurzaam alternatief waren.’ Want meten is weten. Hoe verandert
per wijk het stemgedrag? Wie wonen er eigenlijk in de wijken?
Wie is er de concurrent? En de vraag der vragen: waar kunnen
we winst halen en welke boodschap hebben we dan nodig?
Team-Utrecht gaat zelfs ‘proef-canvassen’ om extra informatie
in te winnen.
In Utrecht zijn in deze fase alle stellingen al betrokken, zelfs
het campagnemateriaal is binnen. Bram Fokke manoeuvreert zijn
manschappen in een heus ‘decemberoffensief’. Alle andere partijen zitten nog tot laat achter het bureau en daardoor oogst D66
veel media-aandacht met een online-offensief en ‘plakoorlog’.
De eerste punten zijn binnen.

Het aftellen is begonnen: nog twee maanden
Honderdvijftig kilometer oostwaarts voert Marc Enschede zijn
eigen offensief. Avonden achter elkaar hangt hij aan te telefoon
om alle leden van zijn afdeling te bellen. Een opsteker is dat ook
zijn campagnemateriaal binnen is. Campagnevoeren is productie draaien. Dat beaamt ook Bram Fokke: ‘D66-bestuurslid Marty
Smits noemde onze campagne gortdroog, dat vond ik een compliment. Onze energie zat niet in frivoliteiten, ludieke acties of catchy
slogans, maar we hebben wel bij dertig procent van Utrecht aan de
deur gestaan.’ In de Domstad heeft Fokke ondertussen feestelijk
het campagnehoofdkwartier geopend. ‘Dat was niet alleen goed
voor de sfeer, maar een ‘war room’ is ook logistiek erg handig.
In de eindfase zat daar altijd iemand. Vrijwilligers liepen gewoon
binnen, bijvoorbeeld om flyers op te halen.’
Alle vrijwilligers in beide steden krijgen in deze laatste voorbereidende fase een intensieve briefing, zodat zij weten op welke
punten partij en afdeling zich onderscheiden. Want zorgvuldig
uitgedachte kernboodschappen zijn geen knip voor de neus waard
als de campaigners die niet kunnen uitleggen. ‘Geef canvassers wel
een ‘antwoordkaart’ mee, voor als zij een vraag krijgen waarop zij
het antwoord niet direct weten,’ haast Marc Enschede zich erbij te
zeggen. ‘En ledenkaarten natuurlijk. Je moet het ijzer smeden als
het heet is.’

‘Een overtuigend verhaal is het
verhaal dat je tijdens de campagne
herhaalt, dat je claimt nadat
de fractie zijn resultaten heeft
geboekt en die lokaal zijn geland’
Finale: de laatste twee weken
Ook voor de rest van Nederland begint de campagne. ‘Er valt nu
niet veel meer te winnen,’ stelt Bram Fokke, ‘maar wel nog wel heel
veel te verliezen. Je mag in de laatste weken geen fouten maken.
Want je raakt al snel in een negatieve spiraal. Kijk maar naar GroenLinks de afgelopen maanden.’ Geen fouten maken, het klinkt zo
mooi. Maar hoe zorg je ervoor dat je geen fouten maakt? Het maanden eerder opgestelde en minutieus gedetailleerde programma
moet strikt worden afgedraaid en er moet een ijzersterke regie
worden houden. Waar is het te doen? Welke debatten zijn er? Wie
komen naar die debatten? En als dat de juiste doelgroep is, wie van
je kandidaten stuur je erheen? En ook: communiceer als campagneteam duidelijk, zodat de organisatie onder de hoge druk geen
scheurtjes krijgt.
In Enschede rolt de campagneleider zijn ‘clicks and bricks’-strategie uit. Het campagneteam is goed zichtbaar op straat, maar de
boodschap tegen een burgervliegveld buldert ook over het internet
en in de lokale media. In het laatste weekend geeft Marc Enschede
die boodschap een laatste zetje met een paginagrote advertentie in
het lokale dagblad. Een belangrijk detail: alle communicatie is ontwikkeld in de vertrouwde D66-huisstijl. Aan de vooravond van de
verkiezingen weet iedere Enschedeër waar D66 voor staat.
Na een lange laatste dag trekken de campagneleiders zich met
hun teams terug. Staren zij uren gedrogeerd naar het scherm.
De euforische ontlading volgt. Een nieuwe campagne begint ■
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Afgelopen september nam Boris van der Ham na tien jaar
afscheid van de Tweede Kamer. Hij vertelt wat er zo
mooi is aan de landelijke politiek, wat hij de komende
jaren gaat doen en of we hem nog gaan terugzien.

Boren
in hard
hout
Je bent tien jaar lid geweest van de Tweede
Kamer. Een behoorlijke periode! Hoe kijk je
terug op die tijd? Met heel veel plezier. Het was

een productieve en intensieve tijd. Een roerige
periode in de Nederlandse geschiedenis. Ik kwam
in de Kamer toen Fortuyn net was vermoord.
Een heftige periode ook voor D66. In de afgelopen
jaren hebben we de partij weer moeten opbouwen.
En dat is gelukt – we staan er weer.
Welk gevoel overheerst na je afscheid? Op de

laatste dag in de Kamer was er wel weemoed.
Sommige politici verlaten de politiek met een
cynisme of een bepaalde bitterheid. De schouderophalende houding van ‘ach, wat voor zin heeft
het gehad’. Dat is bij mij absoluut niet het geval.
Ik ben er in al die jaren alleen maar meer van overtuigd geraakt dat politiek actief zijn echt zin heeft.
Waarom heeft het zin? Als er iets wezelijks mis is

in de samenleving en je houdt vol om dat te veranderen, dan lukt dat. Zelf heb ik dat bijvoorbeeld
gedaan door veel initiatiefwetsvoorstellen in te
dienen. Van het schrappen van het verbod op
godslastering tot aan heel concrete wetten over
het verruimen van de winkeltijden en het verbeteren van het onderwijs. Uiteindelijk is het politieke vak, zoals de Duitse filosoof Max Weber dat
ooit zei, boren in hard hout. Je moet lang volhouden, een echte doorzetter zijn.

Klinkt dat mooier dan de politieke werkelijkheid
is? Het is ook niet makkelijk, maar het werkt wel.

Neem het pleidooi van D66 om de aow-leeftijd
van 65 naar 67 jaar te brengen. Eerst stemden
maar 3 Kamerleden voor, die van D66, en dus
147 tegen. Maar we hielden vol en kregen gelijk.
Voorop lopen en je nek uitsteken levert in eerste
instantie misschien geen applaus op, maar uiteindelijk blijkt volharding te lonen.
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de Kamer is mooi, maar de echte grote sprong
moeten we nog maken. Er wacht een mooie toekomst op D66, maar daar moeten we nog wel
veel aan doen.

In gesprek
met Boris
van der Ham
over politieke
volharding,
benaderbaarheid en het
halen van een
frisse neus

Wat moet er gebeuren? Ik denk dat een goed
sociaal-economisch verhaal heel belangrijk is.
Dat gaat over de concrete zorgen van mensen,
over een baan, een huis. Maar tegelijkertijd moet
D66 uitkijken niet te technocratisch te worden
of de gevestigde orde te verdedigen. En die reflex
is er soms. Europa, de economie en de zorg
verdienen volgens mij een grondige wijziging
van koers. En daarbij moet D66 ook het hart niet
vergeten. Dat klinkt misschien soft, maar is het
niet. Het heeft te maken met de vraag hoe je de
samenleving ziet. Wat bindt vrije, individuele
mensen? Wat bindt ons nu eigenlijk als samenleving – wat houdt ons bij elkaar? De ideeën daarover mag D66 meer ontwikkelen wat mij betreft.

‘Als er iets
wezelijks mis
is in de
samenleving
en je houdt
vol om dat
te veranderen,
dan lukt dat’

Hoe heb je de partij zich in de afgelopen jaren
zien ontwikkelen? Ik werd in 1998 landelijk voor-

zitter van de Jonge Democraten en was ook actief
bij ‘Opschudding’, een vernieuwingsbeweging
binnen D66. Destijds werd D66 vooral herkend
op immateriële kwesties en het democratie-verhaal. Maar D66 heeft nog zoveel meer te vertellen,
vonden we. Die druk heeft gewerkt. Onderwijs
en sociaal-economische onderwerpen kwamen
hoger op de agenda. D66 is veel volwassener
geworden. Een partij waar je je portemonnee aan
durft toe te vertrouwen. En die ook steeds meer
een antwoord kan geven op vragen die mensen
dagelijks bezighouden. Hoe verdien ik mijn boterham? Waar kan ik wonen?

Er is veel wantrouwen van burgers naar de
politiek, waar komt dat vandaan? Tja, dat ligt

Welke logische vervolgstappen liggen in lijn met
die ontwikkeling? D66 en het gedachtegoed van

Laat ik jou die vraag stellen. Wat willen we als
politiek voor mensen zijn? Het doel is natuurlijk

de partij zijn veel meer waard dan de hoeveelheid
zetels die we nu hebben. Twaalf zetels in de Twee-

om mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. Met goed onderwijs, veiligheid en

aan hoe mensen naar de politiek kijken. Aan de
ene kant verwacht men veel van de politiek
(‘laat de politiek de problemen maar oplossen’),
terwijl men aan de andere kant wil dat de politiek
zo min mogelijk doet (‘laat het me lekker zelf
oplossen’). Dat evenwicht zoeken is ingewikkeld.
Het is het grootste vraagstuk voor de komende
decennia: de politiek kan niet alles oplossen en
regelen, maar waar moeten we er wel echt zijn
voor mensen? Dat is ook voor D66 belangrijk:
wat willen we als politiek voor mensen zijn?

interview
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een rechtsstaat. Dat is echter abstract. De meeste
mensen ergeren zich het meest aan concrete, persoonlijke misstanden. Over het gebrek aan een
persoonlijke benadering in de zorg, het vuil op
straat of instanties die langs elkaar heen werken.
Hier is de politiek hard nodig als ombudsman,
om op de uitvoering van die abstracte idealen te
letten. Maar dan moet je wel je ogen open houden
als politiek. Schaalvergroting ontneemt je vaak
het zicht daarop. Dat zie je in de zorg, het onderwijs maar ook bij het opschalen van gemeenten
naar 100.000 inwoners. Buiten de randstad levert
dat monstergemeenten op en dan ligt vervreemding op de loer. Het gevoel van benaderbaarheid,
van herkenbaarheid komt op de tocht te staan.
Mensen moeten zich kunnen herkennen in de
politiek.

‘De politiek
is iets wat me
ontzettend
boeit en waar
ik ongelooflijk
veel energie
van krijg’

Kun je als een van de 150 Kamerleden wel benaderbaar en herkenbaar zijn voor bijna 17 miljoen Nederlanders? Het bijzondere aan Kamerlid

zijn, is dat je op het ene moment abstracte moties
indient over honderden miljoenen euro’s voor
bijvoorbeeld natuur, terwijl je het volgende moment via een persoonlijk telefoontje met iets heel
concreets wordt geconfronteerd. Een mooi recent
voorbeeld daarvan was de moeder van een dove
jongen uit Maastricht. Haar 12-jarige zoon moest
vanwege zijn handicap in een internaat in Brabant
gaan wonen, 150 kilometer van huis. Dat werd allemaal gefinancierd door de overheid. Hij kon ook
gewoon naar een gelijksoortige school, net over
de grens in het Belgische Hasselt. In dat geval zou
hij thuis kunnen blijven wonen. Maar de bureaucratie verhinderde dat! Op zo’n moment kun je
als volksvertegenwoordiger heel concreet opereren. Europa, onderwijs, de zorg voor mensen
die iets extra’s nodig hebben – alles komt dan bij
elkaar. Als volksvertegenwoordiger moet je dan
lustig door bestaande structuren denderen, het
oplossen en ervoor zorgen dat dit ook voor ande-

re gevallen goed geregeld wordt. Zoiets concreets
kunnen doen, dat is prachtig.
En nu dus het leven na tien jaar Kamerlid te
zijn geweest. Waar ben je allemaal mee bezig?

In juni heb ik een boek uitgebracht, ‘De vrije moraal’. Het gaat over de historische ontwikkeling
van de typische Nederlandse vrijheden, waar we
in het buitenland om geroemd en verguisd worden. Ik schetst bovendien de nieuwe dilemma’s
van die vrijheden. Waar houdt vrijheid op? Ik
geef nu nog veel lezingen over mijn boek en andere onderwerpen, in binnen- én buitenland –
dat helpt goed bij het afkicken van de politiek. Ik
heb een bedrijfje en ben net benoemd tot voorzitter van het Humanistisch Verbond, de vereniging
die staat voor een seculiere levensbeschouwing..
Voor de rest ben ik me rustig aan het oriënteren
op een nieuwe grote klus.
Wat neem je mee uit je jaren in de Kamer?

Veel ervaring. Het feit dat ik tussen 2006 en 2010
samen met Alexander en Fatma een fractie vormde van drie personen, heeft mij enorm gevormd.
Noodgedwongen ben je woordvoerder geweest
op ontzettend veel terreinen. We hebben toen zoveel werk verzet, het hele land afgereisd, samen
met de afdelingen de partij weer opgebouwd. En
daarnaast hebben we ook gewoon heel veel plezier gehad met een geweldige groep medewerkers.
Hoe zie je de toekomst voor je? Een van de be-

langrijkste redenen waarom ik me niet verkiesbaar
stelde bij de afgelopen verkiezingen was omdat
ik een frisse neus wilde halen. Al langere tijd wil
ik ook een aantal eigen projecten vormgeven. Op
een gegeven moment heb ik me gerealiseerd dat
als ik het nu niet doe, ik het misschien nooit meer
doe. Dus heb ik het risico genomen. Ik ben gestopt
als Kamerlid, terwijl ik het eigenlijk nog steeds
fantastisch vond in de Kamer! Ik ga nu weer in de
samenleving aan de slag en hoop daarin nieuwe
ervaringen en ideeën op te doen. En misschien
leiden die ideeën wel weer naar de politiek.
Dus weer actief in de politiek? Haha, ja, ooit.
D66 heeft er hard voor gepleit dat we doorwerken totdat we 67 jaar zijn. Ik ben nu 39, dus nog
heel jong. Ergens daartussen zal het heus wel
weer eens gaan kriebelen. De politiek is iets wat
me ontzettend boeit en waar ik ongelooflijk veel
energie van krijg. Na tien jaar vond ik het gezond een frisse neus te halen. Maar hoe lang ik
dat ga doen? Geen idee. Heel graag zou ik Laurens
Jan Brinkhorst nadoen die tot ver na z’n 67e nog
steeds aan het werk is, evenals onze andere good
oldies overigens, zoals Jan Terlouw en Els Borst.
Het zijn mensen die tot op hoge leeftijd aan de
slag zijn en een grote maatschappelijke en politieke betrokkenheid tonen. Dat is eigenlijk mijn
ideaalbeeld ■
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De kiezer,
de consument
en de
aandeelhouder
Wereldproblemen als kinderarbeid
en milieuvervuiling vinden niet
alleen plaats omdat goedkope
T-shirts nog steeds worden gekocht,
maar ook omdat bedrijven kiezen
voor deze manier van productie.
Het gaat hier om bedrijven waarvan
de meeste Nederlanders via pensioenfondsen indirect mede-eigenaar
zijn. De laatste jaren is een trend
waarneembaar waarbij steeds meer
Nederlanders milieubewust consumeren en ook bij de stembus steeds
meer waarde hechten aan duurzaamheid. Deze trend zou verder
moeten worden doorgezet in de
pensioenfondsen. Zodra Nederlanders kunnen kiezen bij welk fonds
zij pensioen opbouwen, kunnen zij
verantwoordelijkheid nemen voor
waar het geld in wordt belegd.
Duurzaam ondernemen zal zo een
belangrijke impuls krijgen.

Hoe hervormingen
in het pensioenstelsel
zullen leiden tot
een meer democratische
samenleving
De discussie over de houdbaarheid van pensioenfondsen is
de afgelopen maanden weer in volle hevigheid losgebarsten. Hierbij
gaat de aandacht vooral uit naar de rekenrente die pensioenfondsen
hanteren en niet naar de maatschappelijke gevolgen van hun handelen. Op dit moment bezitten Nederlanders grofweg 900 miljard
euro aan pensioengelden, waarvan een enorm deel belegd is in de
meest uiteenlopende bedrijven. De invloed die hiermee wordt uitgeoefend ligt volledig in handen van pensioenfondsen die maar één
doel voor ogen hebben: maximaal rendement. Maar willen de deelnemers van deze pensioenfondsen echt uitsluitend maximaal rendement of leeft ook de wens om dit geld verantwoordelijk te beleggen?
Keuzevrijheid en pensioenfondsen
Zodra Nederlanders hun eigen pensioenfonds mogen kiezen wordt
de verandering in gang gezet. Deelnemers van pensioenfondsen
krijgen dan de mogelijkheid om te kiezen voor meer activistische
pensioenfondsen. Fondsen met een duidelijk profiel kunnen leden
aantrekken door als aandeelhouders in te zetten op verduurzaming
van het bedrijfsleven. In het dilemma tussen winstmaximalisatie
en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen burgers
prima zelf een afvaardiging kiezen die voor hun tijdens aandeelhoudersvergaderingen beslist over complexe vraagstukken. Zo kunnen
zowel acceptabele rendementen als maatschappelijke doelstellingen
gerealiseerd worden.
Beheerders van het pensioengeld hebben middelen genoeg om hun
stempel te drukken op bedrijven waarvan zij aandeelhouder zijn.
Het bestuur van een bedrijf vormt een macht, aandeelhouders de

tegenmacht en de jaarlijkse vergadering het platform waar het bestuur ter verantwoording wordt geroepen. Op deze manier zijn
pensioenfondsen slechts vertegenwoordigers van aandeelhouders
en regeert het dagelijks bestuur van bedrijven alleen bij gratie van
aandeelhouders. De presentatie van het jaarverslag kan gezien worden als een commerciële Prinsjesdag, waarin bestuurders weer echt
ter verantwoording worden geroepen. Het wordt tijd dat pensioenfondsen dit spel daadwerkelijk gaan spelen namens hun deelnemers en net als politieke partijen verantwoording afleggen over hoe
zij omgaan met de financiële macht die hun is gegeven.
Weg met de gedwongen winkelnering
Het huidige pensioenstelsel geeft weinig mogelijkheden voor nieuwe pensioenfondsen om op te komen. Dit komt omdat de keuze
voor een pensioenfonds onderdeel is van cao-onderhandelingen. De
enige manier om als werknemer te wisselen van pensioenfonds is
het kiezen van een andere baan in een andere sector. Een onderwijzer kan bijvoorbeeld alleen overstappen van pensioenfonds door te
gaan werken in een andere sector, zoals de bouw. Het pensioen zal
dan verplicht worden opgebouwd bij BPF Bouw. Dit is helaas waar
keuzevrijheid van vermogensopbouw vandaag de dag ophoudt.
En uiteindelijk komt dit neer op een hedendaagse vorm van gedwongen winkelnering. De vakbond bepaalt samen met de werkgever waar het geld zal worden belegd en de werknemer heeft hier niets
over te vertellen. Allerlei idealen die een werknemer in zijn dagelijks
leven nastreeft, mogen en kunnen geen rol spelen als het gaat om belangrijke pensioenbeleggingen. Werknemers zijn nu eenmaal ver-

plicht om te beleggen in een bepaald pensioenfonds, zonder dat zij
bewust instemmen met het risico dat genomen wordt, de rekenrente
die wordt gehanteerd en de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.
Verantwoord omgaan met opgebouwd vermogen
De keuze van pensioenfondsen is een belangrijke stap richting
een samenleving waarin verantwoordelijker wordt omgegaan met
vermogen. Het vermogen dat wordt opgebouwd via een pensioenfonds kan bewuster worden geïnvesteerd. Hierdoor kan meer
dynamiek ontstaan bij de fondsen, waardoor fondsen die goed nadenken over de sociale gevolgen van investeringen meer kansen
krijgen. Verreweg het belangrijkste is dat Nederlanders beseffen dat
zij naast hun rol als consument en kiezer de wereld op een derde
manier kunnen veranderen, namelijk door verantwoord om te gaan
met het opgebouwde vermogen.
Belangrijke problemen in deze wereld komen voort uit gebrek aan
democratie en gebrek aan verantwoordelijkheid. Als consument
en als kiezer wordt deze verantwoordelijkheid steeds beter opgepakt. Toch wordt het tijd voor de volgende stap, zodat de burger als
indirect aandeelhouder verantwoordelijkheid kan nemen voor de
investeringen die namens hem of haar worden gemaakt. Het kiezen
van pensioenfondsen is een goede eerste stap naar een ontwikkeling waarin bedrijven door hun aandeelhouders worden gedwongen tot meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het feit
dat deelnemers van pensioenfondsen niet mogen kiezen voor een
fonds, is een miskenning van het recht om invloed uit te oefenen
op bedrijven waar ze indirect zelf eigenaar van zijn ■
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@BNR D66 is absoluut de
grootste in webcare.
@NOS D66 is een goed
voorbeeld van een politieke
partij die actief webcare
uitvoert. D66 is als early
adaptor koploper om de
achterban en de zwevende
kiezer via nieuwe kanalen
naar zich toe te halen.
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ook dat de verschillende Kamerleden die bij de bijeenkomsten aanwezig waren, waaronder partijleider Alexander Pechtold en de bijna altijd aanwezige Wouter Koolmees, de discussies met de ondernemers positief waarderen. ‘Het is voor hen een unieke manier om
rechtstreeks in contact te komen met vertegenwoordigers van een
belangrijk deel van de achterban van D66. En voor ons is het van
belang dat de onderwerpen die van invloed zijn op het succesvol
kunnen ondernemen in Nederland in het partijprogramma worden
opgenomen.’ Als voorbeeld noemt Kranendijk de eerste themabijeenkomst waarin het principe van ‘Cradle to Cradle’ centraal stond.
‘Wat in deze themabijeenkomst uiteindelijk werd besloten over
bijvoorbeeld de grondstoffenrotonde, werd opgenomen in het afgelopen verkiezingsprogramma. Voor ons als Business Club D66
een duidelijk signaal dat wij serieus worden genomen door de politieke top van D66,’ stelt Kranendijk.

In juni 2011 werd de Stichting Business Club D66 opgericht.
Een van de doelen van de Business Club is het bij elkaar brengen
van ondernemers en politici om op constructieve wijze met
elkaar in discussie te gaan over onderwerpen die van toegevoegde
waarde zijn voor beide partijen. De Democraat sprak met voorzitter Stef Kranendijk over het functioneren van de Business
Club tot nu toe en de ambities voor de komende jaren.

Ondernemend
D66
Na zijn studies in Groningen en Delft en kort strategisch

adviseur van Koninklijke Bijenkorf Beheer te zijn geweest, begon
Stef Kranendijk (1951) zijn carrière bij Procter & Gamble. Tijdens
zijn twintigjarige internationale loopbaan bij deze multinational vervulde Kranendijk diverse leidinggevende functies (waaronder Algemeen Directeur P&G Nederland en P&G Duitsland). In
1998 vertrok hij bij het bedrijf en na een aantal jaren als president
van Stanley Europe werd Kranendijk in 2001 actief als particuliere
investeerder bij diverse bedrijven. In 2007 nam hij samen met investeringsmaatschappij npm Capital en zijn mededirectieleden de
aandelen van tapijt- en kunstgrasproducent Desso uit Waalwijk
over van de toenmalige Amerikaanse eigenaar. Kranendijk begon
in april 2007 als ceo van de onderneming tot hij in oktober 2012
zijn werkzaamheden als ceo van Desso overdroeg aan zijn opvolger Alexander Collot d’Escury. Maar Kranendijk is nog lang niet
vertrokken bij Desso. Hij gaat door als Chairman waarbij hij naast
zijn voorzitterschap van de Raad van Commissarissen een speciale
uitvoerende rol houdt in het implementeren en uitdragen van het
‘Cradle to Cradle’ concept dat de onderneming zoveel succes heeft
gebracht, om zo de overstap naar een circulaire economie te bewerkstelligen. ‘De huidige manier van consumeren en produceren
is niet langer duurzaam,’ aldus Kranendijk. Hij ziet dat D66 als po-

litieke partij, naast het benadrukken van de noodzaak van een sterk
Europa, in de afgelopen jaren steeds meer aandacht geeft aan het
principe van ‘Cradle to Cradle’. Kranendijk: ‘Stientje van Veldhoven is binnen D66 een belangrijke aanjager voor het hoog politiek
agenderen van dit principe’. Ik hoop dan ook dat haar invloed op dit
uitermate belangrijke onderwerp zowel binnen als buiten D66 in
de komende jaren verder zal toenemen.’
Medio 2011 werd Kranendijk door D66 benaderd om voorzitter te
worden van de op dat moment nog op te richten Business Club
D66. Zijn besluit om dit te gaan doen werd onder meer ingegeven
doordat hij merkte dat veel ondernemers nauwelijks contact hebben met politici – en vice versa. ‘De grote multinationals hebben
net zoals Desso regelmatig rechtstreeks contact met ‘Den Haag’,
maar een overgrote meerderheid van het bedrijfsleven heeft dat
nauwelijks. Zij loopt daardoor veel belangrijke en voor hen relevante informatie mis. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het
is om als ondernemer die contacten te hebben.’ Daarnaast zag Kranendijk dat andere grotere politieke partijen meer structureel contact hadden met het Nederlandse bedrijfsleven dan dat het geval
was bij D66. ‘Er wordt vaak gezegd dat D66 de tweede ‘ondernemerspartij’ van Nederland is vanwege het feit dat veel ondernemers

Stef Kranendijk
voorzitter Business Club D66

bij verkiezingen op D66 stemmen. Tegelijkertijd zie ik dat het aantal ondernemers dat binnen D66 invloed uitoefenen op het partijprogramma nog zeer beperkt is. Daar willen wij als Business Club
D66 verandering in aanbrengen.’ Met enthousiasme en dezelfde
voortvarendheid als bij Desso is Kranendijk sinds de oprichting
van de Business Club in juni 2011 aan de slag gegaan. Leden van de
Business Club zijn zowel ondernemers uit diverse sectoren van de
Nederlandse economie als de vrije beroepen. Kranendijk zou echter
graag willen zien dat er meer uit de eerste groep lid zouden worden
van de club. ‘Veel ondernemers die ik spreek kennen ons nog niet,
maar zijn wel enthousiast als ik hen vertel wat wij doen.’ Het lidmaatschap van de Business Club staat ook open voor ondernemers
die niet lid zijn van D66.
Een belangrijk doel van de Business Club D66 is het met elkaar in
contact brengen van ondernemers en politici om te discussiëren
over specifieke thema’s die voor beide partijen van groot belang
zijn. ‘In de afgelopen vijftien maanden hebben wij vijf themabijeenkomsten georganiseerd waar gemiddeld dertig tot veertig ondernemers bij aanwezig waren. Dat mogen er van mij meer zijn,
maar voor de start van een nieuwe business club zijn dit soort aantallen prima en het bevordert goede discussies.’ Kranendijk merkt

Een tweede bijeenkomst ging over de overlegeconomie. Gastspreker was Alexander Rinnooy Kan, oud ser-voorzitter en sinds 1 juli
2012 de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van
De Nederlandsche Bank. De derde themabijeenkomst ging over innovatie en industriebeleid met als enthousiaste gastspreker Daniël
Ropers, de flamboyante directeur van Bol.com. Op de vierde bijeenkomst sprak Hans Wijers over de toestand in de wereld en wat
we er aan moeten doen, twee dagen voor de verkiezingen, en eindigde dan ook in een echte verkiezingsrally. Tenslotte volgde eind
november 2012 de vijfde bijeenkomst waarin vno-ncw voorzitter Bernard Wientjes commentaar op het regeerakkoord gaf en zijn
creatieve idee toelichtte om pensioenfondsen in te zetten om een
deel van de hypotheekportefeuille bij banken over te nemen zodat
er bij de banken meer financieringsruimte voor het bedrijfsleven
ontstaat waardoor de economie weer op gang kan komen. Kranendijk wil met de opsomming van deze verschillende themabijeenkomsten duidelijk maken dat de Business Club, naast het bieden
van een gevarieerd programma voor ondernemers, vooral ook inhoudelijke punten aandraagt. Die inhoudelijke zaken zijn van groot
belang voor het Nederlandse bedrijfsleven en volgens Kranendijk
zou D66 zich daar op moeten richten.
Kranendijk verwacht voor de komende jaren een groeiend aantal
leden van de Business Club en een toenemende belangstelling voor
de themabijeenkomsten. ‘We zitten eigenlijk nog in de opbouwfase. Momenteel hebben we een respectabel aantal betalende leden en het is mijn doel om dit aantal de komende jaren meer dan te
verdubbelen om uiteindelijk geheel zelfvoorzienend te zijn. Het is
voor de ondernemers die naar de bijeenkomsten van de Business
Club komen en voor D66 van belang dat er continu debat is tussen beide groepen. Zij hebben elkaar even hard nodig. Als ondernemer en voorzitter van de Business Club roep ik dan ook elke ondernemer en geïnteresseerde binnen D66 op om een keer naar een
themabijeenkomst van de Business Club te komen. Laten we daar
samen met elkaar in discussie gaan over zaken die van belang zijn
voor ondernemend Nederland. Voor politici is het een unieke gelegenheid om van ondernemers zelf te horen waar zij tegenaan lopen.
Een duidelijk geval van een win-win situatie,’ aldus een bevlogen
voorzitter van de Business Club ■

Ga voor meer informatie over de Business Club naar

www.businessclubd66.nl
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Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? Dat is het sluiten van het Begro-

Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? Ik vind het een eer dat ik ben uit-

Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? De totstandkoming van het Len-

tingsakkoord in het voorjaar van 2012 na
de val van het kabinet-Rutte i. Vijf partijen slaagden er niet alleen in de begroting voor 2013 rond te maken, maar ook
om een eerste stap te zetten in de richting van herstel van het vertrouwen van
mensen in de politiek en het aanzien van
Nederland in het buitenland.

geroepen tot groenste en meest duurzame politicus.

teakkoord.

In 2017 heb ik het volgende bereikt…

Verdere stabilisering en groei van D66 en
doorontwikkeling van het D66-gedachtegoed.

In 2017 heb ik het volgende bereikt…
In 2017 heb ik het volgende bereikt…

Constructief waar het kan, kritisch waar
het moet. Dat betekent het kabinet steunen en bijsturen op de economische hervormingen die ze willen doorvoeren,
maar er ook voor zorgen dat we niet achterop raken als het gaat om het realiseren
van onze duurzame doelstellingen. Ook
oog voor natuur houden en een evenwichtig beleid voeren als het gaat om
mobiliteit, op de weg en met het openbaar vervoer.

Het aanjagen en, hopelijk samen met het
kabinet, realiseren van heel belangrijke
hervormingen op de arbeids- en woningmarkt. Ook moeten we ervoor zorgen dat
we de begrotingsregels blijven handhaven.
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leeftijd

36
Amersfoort
portefeuille	Economische Zaken,
handel, bouw, wonen, ICT,
media
website
www.kees-verhoeven.nl
twitter
@KeesVee
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twitter
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Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? Het meest bijzondere moment

Wat is je meest bijzondere ervaring als
Tweede Kamerlid tot nu toe? Dat het

Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? Het meest bijzondere moment

voor mij is het aannemen van de wet die
een open en vrij internet regelt, zonder
belemmeringen. En uiteraard de initiatiefwet die het aan gemeenten zelf laat
om te bepalen of de winkels op zondag
open mogen zijn.
In 2017 heb ik het volgende bereikt…

Dat wij dé partij zijn voor ondernemend
Nederland.

iedere dag bijzonder is om als volksvertegenwoordiger te mogen werken.
In 2017 heb ik het volgende bereikt…

Een hele hoop! D66 is dé kunst en cultuur partij, Nederland heeft een betere
jeugdzorg, de hervormingen in de langdurige zorg zijn doorgevoerd – zonder
de menselijke maat daarbij te vergeten!
Ook wil ik het kabinet houden aan hun
belofte om het verdrag gehandicapten
te ratificeren.

46
Dordrecht
portefeuille	Binnenlandse Zaken,
Immigratie & Asiel,
rechterlijke macht, civielrecht, privacy, landbouw
twitter
@gerardschouwd66

was voor mij toen het voorstel rondom de formatie – zonder de koningin als
‘bemiddelaar’ – een meerderheid in de
Tweede Kamer haalde. Een decennialange discussie werd daarmee beslecht.
In 2017 heb ik het volgende bereikt…

• Invoering wetsvoorstel weigerambtenaar.
• Invoering wetsvoorstel verbod op
godslastering.
• De benoemde burgemeester uit de
grondwet (in eerste ronde).

onze 12
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Wat is je meest bijzondere ervaring als
Tweede Kamerlid tot nu toe? De bij-

Wat is je meest bijzondere ervaring als
Tweede Kamerlid tot nu toe? Naast de

zondere collegialiteit van de mensen
waarmee ik mag werken: de fractie en
de fractiemedewerkers, maar ook van de
mensen van de griffies, de restaurantmedewerkers, de bodes, de beveiligers. Allemaal even plezierig, warm, geduldig
én deskundig. Het is een feest om hier te
mogen werken!

beëdiging en mijn maiden-speech was
dat de aanname van een motie tijdens
het debat over de regeringsverklaring.
Die motie zei dat het kabinet de arbeidsmarktpositie van oudere werklozen moet
verbeteren.

In 2017 heb ik het volgende bereikt…

• De politiek heeft vertrouwen en ruimte
aan het onderwijs, de scholen, de
leraren gegeven. Zij verdienen dat!
• Het toezicht op onderwijs richt zich
op de toegevoegde waarde die scholen
weten te bereiken met hun leerlingen/
studenten.
• Er wordt weer écht geïnvesteerd in
leraren en scholen.
• Het beroepsonderwijs is versterkt
en richt zich op het meesterschap van
leerlingen/studenten in hun vak.
• Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het curriculum geworden.
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@piadijkstra

Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? Het uitwerken van de reparatie

van het persoonsgebonden budget (pgb)
in het Lenteakkoord. Het is heel mooi om
met de woordvoerders van andere partijen te zoeken naar wat bindt, in plaats van
wat scheidt.

In 2017 heb ik het volgende bereikt…

In 2017 heb ik het volgende bereikt…

Uitvoering van de door D66 bepleitte
arbeidsmarkthervormingen, zodat meer
mensen kans op een baan hebben gekregen en we de problemen van pensioenfondsen hebben opgelost – op een manier
die voor alle generaties eerlijk is.

Preventie staat goed op de kaart met de
bijbehorende maatregelen: meer en betere informatie over de gevolgen van roken,
een gezonde leefstijl wordt gepromoot
en de voedingsmiddelenindustrie is zich
bewust van het belang van zoutreductie.

…een
voorstelrondje

Magda
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Sjoerdsma
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Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? De behandeling van de wet Nati-

Wat is je meest bijzondere ervaring als
Tweede Kamerlid tot nu toe? Mijn ge-

onale Politie. Daarbij werden vier amendementen van mij aangenomen.
In 2017 heb ik het volgende bereikt…

Namens D66 zal ik mij inspannen om
wetgeving niet alleen te toetsen op
juridische kwaliteit en praktische toepasbaarheid, maar ook op rechtsstatelijkheid. De initiatief wetsvoorstellen
partneralimentatie en modernisering
huwelijksvermogensrecht moeten zijn
ingevoerd.

portefeuille
twitter
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Den Haag
Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking
@swsjoerdsma

sprek met de Zimbabwaanse minister van
Verzoening, Sekai Holland. Zij is door het
regime van Mugabe zodanig gemarteld
dat ze er gebroken ribben, een gebroken
arm en diverse andere verwondingen aan
overhield. Desondanks heeft zij besloten
plaats te nemen in de transitieregering
van Zimbabwe, waar naast Mugabe nu
ook haar partij onderdeel van uitmaakt.
Zij vindt dit verzoeningsproces zo belangrijk voor Zimbabwe dat zij bereid is haar
eigen verschrikkelijke ervaring daaraan
ondergeschikt te maken. Indrukwekkend.
In 2017 heb ik het volgende bereikt…

Ik hoop dat ik jongeren een stem heb
kunnen geven in het politieke debat.
Op internationaal gebied zal ik het nieuwe kabinet kritisch volgen. De open toon
verwelkom ik, maar ik heb grote zorgen
over de bezuinigingen op bijvoorbeeld
ontwikkelingssamenwerking en het
ambassadenetwerk. Hebben we straks
nog wel de slagkracht om onze belangen
én idealen te verdedigen in de wereld?
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Wat is het meest bijzondere moment
als Tweede Kamerlid van de afgelopen
jaren? Het besluit over het uitzenden

van Nederlandse mannen en vrouwen in
het kader van de politietrainingsmissie
in Afghanistan. Het uitzenden van mensen is een van de zwaarste besluiten die
je als Kamerlid neemt. Ik heb in Afghanistan met eigen ogen gezien waar ik in
Den Haag lang en bevlogen over heb
gesproken.
In 2017 heb ik het volgende bereikt…

In een wereld waarin continenten belangrijker worden, waarin we voor onze
veiligheid niet meer afhankelijk mogen
en kunnen zijn van de Verenigde Staten,
is het belangrijker dan ooit dat Nederland
overtuigd kiest voor Europa. En dat geldt
ook voor defensie. Ik ben ervan overtuigd
dat Europese defensiesamenwerking
onze toekomst is. Niet alleen omdat het
efficiënter is, maar vooral ook effectiever.
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Democratie en Rechtsstaat
De thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat wil bijdragen aan de gedachtevorming over een goed functionerende
democratie, betrokken overheden en een
betrouwbare rechtsstaat zonder willekeur.
In het realiseren van deze missie staat een
open debat binnen en buiten D66 centraal.
Integraal betekent voor de thema-afdeling
dat we actief meedenken en samenwerken, bijvoorbeeld met andere themaafdelingen en organen binnen de partij.

D66 staat al sinds haar oprichting voor individuele keuzevrijheid. Dit uitgangspunt is
leidend geweest in vele standpuntbepalingen van de partij, of het nu ging om abortus,
euthanasie, homohuwelijk, staatsrechtelijke
hervorming of democratisering anderszins.
D66 is van mening dat niet de staat, kerk of
partij keuzes voor burgers moeten maken,
maar dat de burger zelf in staat gesteld
moet worden om zijn of haar eigen keuzes
te maken. Uiteraard moet de burger zelf de

D66 is van mening dat de
burger zelf in staat gesteld
moet worden om zijn/haar
eigen keuzes te maken

en ideeënvorming in kleinere kring binnen de
werkgroepen plaatsvinden (‘aan de keukentafel’) en niet op de plenaire vergadering.
In die zin vormt de plenaire vergadering een
‘spiegel van de leden’ voor de plannen. Na
behandeling in de plenaire vergadering zijn
diverse opties mogelijk. Zo kunnen in de
plenaire vergadering behandelde en onderbouwde standpunten naar de Kamerfractie
worden gestuurd, of als artikel naar de Idee.
Ook kan het onderwerp voor een fringemeeting zijn, alsmede een motie voor een
congres of uiteindelijk een paragraaf voor het
verkiezingsprogramma.

verantwoordelijkheid dragen voor zijn keuzes – voor zover dat redelijk is.
Om dit uitgangspunt te bewerkstelligen,
dient in de eerste plaats het openbaar
bestuur in Nederland democratischer en
transparanter te worden. Verder moeten
overheden dienstbaar worden gemaakt aan
het transparant uitvoeren van uitkomsten van
democratische besluitvorming: in het proces
efficiënter en in het resultaat effectiever.
Bovendien dient de rechtsstaat beter te
worden gewaarborgd door het invoeren van
grondwettelijke toetsing van formele wetten en het effectief terugdringen van alle niet
noodzakelijke inperkingen van burgerrechten.

Welke activiteiten zijn er op komst?
>	Fringemeeting over de klassieke
kroonjuwelen
>	Politiek café, Europa: ambities
en solidariteit

Ga voor meer informatie naar onze
website www.d66democratie.nl of mail
naar bestuur@d66democratie.nl

Economie
De thema-afdeling Economie is opgericht
in 2009 en telt inmiddels ruim 140 leden.
De thema-afdeling heeft als doel om het
economisch gedachtegoed van D66 van
onderop te versterken. De thema-afdeling
Economie wil een verbindend platform zijn
tussen de leden, afdelingen, Kamerfracties,
het wetenschappelijk bureau, PPC, Landelijk
Bestuur en het congres, daar waar het om
economische onderwerpen gaat.
De thema-afdeling organiseert zo’n zes keer
per jaar een plenaire vergadering, meestal in
Utrecht. Om deze plenaire vergadering zo
effectief mogelijk te laten verlopen is het
‘paper-systeem’ ingesteld: rondom een specifiek thema kunnen werkgroepen een white

Veiligheid en Justitie
Via het platform van
LinkedIn wordt iedereen
gevraagd om te discussiëren om zo een bijdrage
te leveren aan de agenda
van D66 op het gebied
van Veiligheid en Justitie.

ren op het dossier van Veiligheid en Justitie.
Mensen uit het werkveld worden gevraagd
hun expertise te delen en input te geven in
de landelijke discussies die bijdragen aan
een veiliger Nederland. Via het platform van
LinkedIn wordt iedereen gevraagd om te
discussiëren om zo een bijdrage te leveren
aan de agenda van D66 op het gebied van
Veiligheid en Justitie en ideeën aan te dragen
voor de organisatie van een politiek café en
werkbezoeken van Kamerleden.

Sinds 24 mei 2011 bestaat de thema-afdeling
Veiligheid en Justitie. Deze thema-afdeling is
opgericht om na te denken over en te advise-

Het eerste politiek café in mei 2012 ging over
nationale politie en justitie. Een zeer actueel
onderwerp omdat op dat moment de wet

Nationale politie nog niet was goedgekeurd
door de Eerste Kamer. Meer dan 60 leden
hebben dit politiek café bezocht en gediscussieerd over de effecten van de invoering
van de politiewet op bevoegdheden van de
burgemeester, maar ook over de impact van
deze grote reorganisatie in het algemeen. Het
tweede politieke café is begin november in
samenwerking met D66 Utrecht gehouden.
Tijdens deze avond stond de toekomst van
het TBS-systeem centraal. Deskundigen op
het gebied van de forensische psychiatrie
hebben hun visie gegeven op de manier
waarop Nederland met persoonlijkheidsgestoorde en psychotische daders om zou

moeten gaan. Tijdens de totstandkoming van
het laatste verkiezingsprogramma heeft de
thema-afdeling de leden actief betrokken bij
het schrijven van diverse (tekst)voorstellen.
De thema-afdeling staat open voor ideeën
voor onderwerpen voor een politieke café of
werkbezoeken in 2013. Goede suggesties
zijn dus altijd welkom!
Bent u geïnteresseerd om lid te worden?
Ook dat kan. Meld u aan via LinkedIn:
D66 Thema Afdeling Veiligheid en Justitie

paper inleveren met daarin een voorstel en
globale aanpak voor het schrijven over een
bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de woningmarkt. Als de vergadering dat goedkeurt, is
de volgende stap dat een green paper wordt
gemaakt. Dit voldragen stuk wordt bekeken
door twee niet betrokken deskundigen en
ter discussie aan de thema-afdeling aangeboden. Na het verwerken van alle commentaren heeft het stuk de status van brown
paper en wordt het gepubliceerd op
www.d66economie.nl. Enkele voorbeelden
van deze papers gaan over auteursrechten,
behandeling van eigen vermogen en vreemd
vermogen, innovatie, pensioenen en de
toekomst van de financiële sector. Op deze
manier is het de bedoeling dat de discussies

De thema-afdeling
Economie heeft als doel
om het economisch
gedachtegoed van D66
van onderop te versterken
Iedereen kan lid worden van de themaafdeling Economie. De diversiteit in kennis,
ervaringen en achtergronden zorgt voor
een gezonde voeding van de partij en de
Kamerfracties in het bijzonder. Zij kunnen
dan verwoorden wat leeft onder de leden.
Interesse in de thema-afdeling Economie?
Stuur voor meer informatie een mail naar
secretaris@d66economie.nl
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Mr. Hans van Mierlo Stichting

Lange tijd werd de Arabische bevolking gezien als een ‘passieve
bevolking’. De opstanden in de Arabische wereld laten echter
zien dat dit onterecht is. De reden dat we er niet in slagen deze
opstanden te begrijpen, is omdat onze liberale, Westerse
conceptualisering van het begrip ‘maatschappelijk middenveld’
en de rol die het speelt in het verwezenlijken van democratie,
niet behulpzaam is in een autoritaire context.

Onderwijs en Wetenschap
Nederland loopt het risico
dat het in de komende
jaren de koppositie in
onderwijs en onderzoek
zal verliezen. Dat moeten
we zien te voorkomen.
‘Onderwijs wordt in het bezuinigingsgeweld
ontzien,’ zo luidt de boodschap van de
kabinetten Rutte I en II. Maar kijken we naar
de cijfers, dan zien we dat dat gewoon niet
waar is. En in de dagelijkse praktijk van onderwijs en onderzoek is dat ook te merken.
Het waardevolle ondersteunend personeel
in het basis- en middelbaar onderwijs wordt
bij bosjes ontslagen. De kwaliteit van het
onderwijs staat onder druk. Nederland loopt
het risico dat het in de komende jaren de

koppositie in onderwijs en onderzoek zal
verliezen. Dat moeten we zien te voorkomen.
De sterk groeiende thema-afdeling Onderwijs
en Wetenschap telt op dit moment ruim 200
leden. Vorig jaar hebben we, mede vanwege
die sterke groei, besloten om werkgroepen
in te stellen die zich met deelonderwerpen
bezighouden.

Voorbeelden van werkgroepen
>	lokale politiek en onderwijs, mede ter
voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014
> hoger onderwijs en wetenschap
> professionalisering van de leraar
> vmbo/mbo
>	het gebruik van informatietechnologie
in het onderwijs.

De thema-afdeling geeft gevraagd en
ongevraagd adviezen aan de D66-volksvertegenwoordigers. Veel van de leden van
de thema-afdeling hebben ook een actieve
bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma 2012.
De thema-afdeling wil leden de gelegenheid
bieden om hun opvattingen te geven en met
elkaar te delen. Voor onze thema-afdeling is
er natuurlijk geen studentenstop of selectie
aan de poort: ieder lid van D66 is van harte
welkom! Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden bij de thema-afdeling? Stuur dan een
e-mail aan Antoon Verhaak, secretaris van
het bestuur, via a.verhaak@home.nl ■

Er is geen studentenstop
of selectie: ieder lid van de
D66 is van harte welkom!

BURGERACTIVISME
IN HET
MIDDENOOSTEN

DOOR
IRIS KOLMAN

VERTAALD DOOR
ANNEMARIE BIJLOOS
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T

ot voor kort werd het Midden-Oosten nauwelijks in verband gebracht
met het woord democratie, laat staan met de realiteit ervan. Het MiddenOosten was de enige regio die in haar geheel niet meedeed met de zogeheten Derde Golf van democratie, een term die geïntroduceerd werd door
politiek wetenschapper Samuel P. Huntington om het democratiseringsproces in
de wereld van de laatste decennia aan te duiden. Desalniettemin hield een aantal
wetenschappers en beleidsmakers jaren vast aan het geloof dat de Arabische staten ooit de overstap naar democratie zouden maken. En hoewel sommigen nog
steeds beweren dat de hele wereld democratisch kan en zal worden, zijn anderen
steeds kritischer geworden ten aanzien van wat zij een ‘democratische vooringenomenheid’ noemen. Rond de eeuwwisseling riep Thomas Carothers, een expert
op het gebied van democratisering, op een einde te maken aan het transitieparadigma, omdat ‘veel landen waarvan beleidsmakers en hulpverleners beweren dat
ze in een ‘overgangsfase’ zitten niet de transitie naar democratie maken. En van de
democratische transities die in aantocht zijn, volgt het merendeel niet het model’.
Veel onderzoekers verlegden vervolgens hun focus naar het vinden van een verklaring voor de veerkracht van autoritaire Arabische staten.
Na de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld staan wetenschappers nu
voor de grote uitdaging om te onderzoeken hoe de massale protesten uiteindelijk
toch zijn ontstaan in één van de meest onderdrukte regio’s ter wereld. Om deze
puzzel op te lossen, moeten dominante concepten en aannames ten aanzien van
het Midden-Oosten worden herzien. Met name ons begrip van burgeractivisme
onder autoritaire regimes moet opnieuw worden gedefinieerd. Jarenlang zijn Arabieren gekarakteriseerd als passieve mensen, die het niet zou lukken zich te ontdoen van de dictatoriale ketenen. Veelgehoorde redenen zijn het gebrek aan een
goedwerkend maatschappelijk middenveld en politieke apathie onder burgers. In
het licht van de Arabische opstanden is het tijd om het concept en de praktische
toepassing van ‘het maatschappelijk middenveld’ te herzien, met name met betrekking tot het Midden-Oosten.

‘Toen de Arabische bevolking er niet in slaagde
haar dictators ten val te brengen en democratie
in te voeren, concludeerden zowel wetenschappers en beleidsmakers dat het Arabische
maatschappelijk middenveld zwak was of zelfs
niet bestond’

Het maatschappelijk middenveld en democratie
Sinds de 18e eeuw hebben Westerse wetenschappers – en Alexis de Tocqueville
als eerste – de positieve en pro-democratische rol benadrukt van activisme vanuit
het maatschappelijk middenveld. Vanuit hun liberale perspectief ondersteunt het
maatschappelijk middenveld –de publieke ruimte van ideeën, waarden, instituties, organisaties en netwerken dat zich bevindt tussen de familie, de markt, en de
staat – een omgeving van pluralisme en vertrouwen waarin mensen de mogelijkheid hebben om democratische burgers te worden. Deze autonome verenigingen
zijn de middelen waarmee burgers hun persoonlijke belangen vertegenwoordi-
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gen, massaproblematiek kanaliseren en bemiddelen en de staat verantwoordelijk
houden. Toen burgeractivisme een belangrijke rol scheen te spelen tijden de sociale revoluties in Latijns-Amerika en Oost-Europa, werden projecten om het maatschappelijk middenveld te versterken al snel een sleutelelement in initiatieven om
democratie ook in het Midden-Oosten te bevorderen. Op basis van het feit dat de
Arabische bevolking er lange tijd niet slaagde haar dictators ten val te brengen en
democratie in te voeren, concludeerden zowel wetenschappers en beleidsmakers
dat het Arabische maatschappelijk middelveld zwak was of zelfs niet bestond.

‘Arabische autocraten versterken hun
machtsgreep door het maatschappelijk
middenveld in te bedden in de staat door
een combinatie van legalisme, dwang
en coöptatie’
Het ontwaken van het maatschappelijk middenveld zou dus de doorslaggevende
factor zijn in het ter discussie stellen van deze weerbarstige autoritaire regimes.
De onderliggende theoretische aanname van deze liberale, normatieve benaderingswijze is dat een sterk maatschappelijk middenveld een noodzakelijke voorwaarde is voor het invoeren van zowel democratie onder autoritair bewind, als
het in stand houden van een al bestaande democratie. In de loop van het laatste
decennium heeft een aantal wetenschappers echter ingezien dat het maatschappelijk middenveld een aanzienlijk andere rol speelt buiten de democratische context waarop het concept gebaseerd is.
Autocratische onderdrukking van burgeractivisme
In democratische staten is het maatschappelijk middenveld het onafhankelijke
product van reeds aanwezige civiele oriëntaties en overtuigingen, terwijl de huidige Arabische maatschappelijke middenvelden constructen zijn van tientallen
jaren autoritair beleid. Steven Heydemann (2007) heeft aangetoond dat één van
de meest bepalende en succesvolle elementen van autoritaire vernieuwing – het
vermogen van Arabische regimes om brede sociale, politieke, en economische
trends te exploiteren in plaats van ze te weerstaan – de effectiviteit is waarmee
Arabische regimes zich het maatschappelijk middenveld hebben toegeëigend en
beheerst. Arabische autocraten versterken hun machtsgreep door het maatschappelijk middenveld in te bedden in de staat door een combinatie van legalisme,
dwang, en coöptatie.
Burgeractivisme wordt in die autoritaire context niet getolereerd. En dat is dan
ook de reden dat het merendeel van verenigingen en burgerinitiatieven in het
Midden-Oosten niet alleen een afspiegeling zijn van de verticale verbanden die
de patrimoniale Arabische staten karakteriseren, maar deze verbanden ook versterken. Anders gezegd: de sociale hiërarchieën die alledaagse relaties structureren, kenmerkt ook de interactie met de staat, die deze verbanden op haar beurt
bewaakt en verstevigt. Toch zijn er sociale verenigingen in het Midden-Oosten
die hun regimes niet steunen. Helaas ontbreekt het deze verenigingen over het algemeen aan de middelen en politieke macht om democratische veranderingen te
initiëren in staten die worden beheerst door hiërarchische machtsstructuren.
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Door de eenzijdige focus op de ‘Midden-Oostelijke uitzondering’ en op de autoritaire veerkracht, is er een groot gebrek geweest aan wetenschappelijke interesse
in de vormen van individuele of populaire ontevredenheid die wel aanwezig waren in het Midden-Oosten. Asef Bayat (2010) is een van de weinigen die zich heeft
gericht op burgerinitiatieven in de Arabische wereld voorafgaand aan de recente omwentelingen. Hij is, in vergelijking met veel van collega’s, vrij optimistisch
waar het een potentiële politieke transformatie in de Arabische wereld betreft.
Volgens Bayat zou actief burgerschap de democratische hervorming in het Midden-Oosten in beweging kunnen zetten en ondersteunen. De mogelijkheid van
democratische hervorming schuilt in het feit dat zelfs autoritaire regimes beperkte macht hebben en nooit volledig de gehele samenleving kunnen onderdrukken.
Zeker niet de massa’s ‘gewone burgers’ in hun dagelijks leven. Het is interessant
om zijn benadering van bottom-up politiek in het Midden-Oosten verder te bestuderen, aangezien recente benaderingen van burgeractivisme in de regio steeds
meer zijn visie op initiatief en verandering reflecteren.

‘De opstanden werden niet geleid door
traditionele groepen en verenigingen uit het
maatschappelijk middenveld, maar waren
eerder het product van massale ontevredenheid
en losse, horizontale verbanden’
Straatpolitiek
Massale onvrede en protesten komen in de politieke geschiedenis van de
Arabische regio al langer voor. Toch zijn er nauwelijks echte mogelijkheden
voor aanhoudende collectieve mobilisatie onder autoritair bewind. Neoliberale
herstructurering heeft het vermogen tot opstand verder beknot, door bijvoorbeeld de arbeidersklasse te fragmenteren en de publieke sector te verkleinen. Als
gevolg hiervan zijn grote groepen ‘kwetsbaren’ – de stedelijke ontheemden, vrouwen, de globaliserende jeugd, en andere stedelijke grassroot-bewegingen – teruggeworpen op hun eigen middelen om aan hun sociale en materiële behoeften en
verwachtingen te voldoen. Deze gemarginaliseerde individuen zoeken naar manieren hun leven te verbeteren buiten de institutionele kaders om.
Zij zoeken derhalve ongecontroleerde ruimtes op, zones van relatieve vrijheid –
en eigenen deze zich vervolgens toe. Omdat deze informele groepen geen eigen
institutionele slagkracht hebben, verwordt de ‘straat’ tot hun conflicttoneel. Een
cruciale dimensie van deze straatpolitiek is dat de publieke ruimte de plek wordt
waar mensen identiteiten smeden, hun solidariteit vergroten en hun protestgeluiden uitbreiden tot buiten hun directe omgeving. Deze (denkbeeldige) solidariteit of passieve netwerken zijn een belangrijk element in het ontstaan van wat Bayat sociale nonmovements genoemd heeft:
‘The collective actions of noncollective actors; they embody shared
practices of large numbers of ordinary people whose fragmented but
similar activities trigger much social change, even though these
practices are rarely guided by an ideology or recognizable leadership
and organizations.’

33

Met andere woorden: deze sociale nonmovements omvatten de normale praktijken van gewone mensen in hun dagelijkse leven. Via dit passieve activisme
hebben sociale nonmovements een wezenlijke transformerende invloed op de
maatschappij. Dit komt omdat hun logica verweven is met die van de maatschappij: met normen, regels, instituties en machtsrelaties. De crux is dat deze passieve netwerken en sociale nonmovements wel georganiseerde sociale bewegingen
kunnen worden als de gelegenheid zich voordoet. Zo kan een gemeenschappelijke
dreiging passieve netwerken veranderen in actieve communicatie en georganiseerd verzet.
Hoewel meer onderzoek naar deze beweging geboden is, lijkt de hierboven beschreven benadering de bijzonderheden van de Arabische opstanden goed te omvatten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Bayat’s zienswijze tot uitdrukking
komt in recent verricht onderzoek naar burgeractivisme in het Midden-Oosten.
Steeds meer wetenschappers benadrukken de noodzaak van alternatieve vormen
van politieke uitingen die zich voordoen naast het staatsapparaat en buiten traditionele organisaties om.
Waarom we het Arabische maatschappelijk middenveld niet begrijpen
De recente gebeurtenissen in de Arabische wereld hebben de wetenschappelijke
belangstelling voor het complexe karakter van de relaties tussen staat en samenleving in autoritaire contexten nieuw leven in geblazen. De opstanden werden
niet geleid door traditionele groepen en verenigingen vanuit het maatschappelijk middenveld, maar waren eerder het product van massale ontevredenheid en
losse, horizontale verbanden. Een terugkerende vraag is dan ook of de Westerse
liberale conceptualisering van het maatschappelijk middenveld ons wel kan helpen het burgeractivisme in het Midden-Oosten te begrijpen. In plaats van te stellen dat het Midden-Oosten een tekort heeft aan burgerschap of het ‘verkeerde’
soort burgerschap, zou men kunnen opmerken dat er verschillende manieren zijn
waarop burgerschap kan ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld buiten de grenzen die de
gangbare debatten over civiel gedrag en het maatschappelijk middenveld karakteriseren. Het belangrijkste is dat ons begrip van wat het maatschappelijk middenveld is ons niet helpt te identificeren wat de – politieke en a-politieke – praktijken
van, en ruimten voor, normale burgers zijn, die het vormen van alternatieve identiteiten mogelijk hebben gemaakt.

‘Het maatschappelijk middenveld is niet goed
of slecht en moet daarom gezien worden als
een neutrale variabele. Alleen dan is het
mogelijk om de verschillende vormen van
betrokkenheid onder voortdurend veranderend
autoritair bewind daadwerkelijk te begrijpen’
Een nieuwe niet-normatieve benadering
Een groeiend aantal wetenschappers erkent dat het maatschappelijk middenveld
verschillende rollen speelt afhankelijk van de politieke context. Desalniettemin is
een normatieve vooringenomenheid nog steeds inherent aan het begrip van het
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Marchantlezing 2012
maatschappelijk middenveld. Dat komt voornamelijk doordat het uitgelegd blijft
worden vanuit de aannames van democratie. Francesco Cavatorta (2013) stelt dat
de focus daarom moet liggen op de verschillende vormen van activisme vanuit
het maatschappelijk middenveld binnen autoritaire regimes – in plaats van het
stellen van de vraag of zij wel of niet democratie bevorderen. Het maatschappelijk
middenveld is niet goed of slecht en moet daarom gezien worden als een neutrale
variabele. Alleen dan zal het mogelijk zijn om de verschillende vormen van betrokkenheid onder voortdurend veranderend autoritair bewind daadwerkelijk te
begrijpen. In dit verband wordt het steeds belangrijker om de wederkerige relaties
te begrijpen tussen de sociale en de politieke arena’s. Als de Arabische opstanden
iets hebben laten zien, dan is het wel dat maatschappijen noch staten over de tijd
statisch blijven en dat a-politiek activisme uiteindelijk verstrekkende politieke
gevolgen kan hebben.
Iris Kolman is student International Development Studies aan de Universiteit
van Amsterdam, en co-auteur van het rapport ‘From Resilience to Revolt:
Making Sense of the Arab Spring’ (Universiteit van Amsterdam/Ministerie van
Veiligheid). Dit artikel is onlangs verschenen in het decembernummer van de
Idee, het wetenschappelijk tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.
Dit artikel verscheen onlangs in het decembernummer van Idee, het
politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.
Dit speciale winternummer van Idee is geheel gewijd aan de Arabische
Lente. Geïnteresseerd in een proefnummer of in een abonnement?
Zie www.d66.nl/idee voor meer informatie.

Pankaj Ghemawat
voertaal Engels

World 3.0
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Globalization
18 december
19.30 uur
Geertekerk / Utrecht
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bestel
uw D66
goodies
online!

13
03

Via de D66 Webshop
kunt u als particulier,
sympathisant en/of lid
producten bestellen.
Kleding, gadgets,
drukwerk, voor ieder
wat wils!
www.d66webshop.nl

12

01 Bekertje kartonnen bekertjes, prijs per 100 stuks € 9,68
02 Zomerjasje jasje voor mannen en vrouwen, te verkrijgen in
de maten XS t/m XXL, per stuk € 25,58

01

03 Paraplu een must-have voor de winter, per stuk € 9,03
02

04 Fietsbel groene fietsbel met D66 logo, per vijf stuks € 8,87

16
14

10

06 Pins verpakt per set van 5 stuks, prijs € 4,60

15

06

04

05 D66-schoudertas ideaal om bijv. flyers in te bewaren € 4,82

07 T-Shirt v-hals shirt voor mannen en vrouwen, te verkrijgen in
de maten XS t/m XXL, per stuk € 8,76

17

08 Vlaggetje papieren vlaggetjes, leuk om aan kinderen uit te
delen, prijs per 50 stuks € 7,67

07

09 Winkelwagenmuntje aan sleutelhanger, per 10 stuks € 9,37
05

10 Bierviltjes prijs per 100 stuks € 23,90

08

11 Strandbal Groot all-over bedrukt met D66 logo,
verpakt per set van 5 stuks € 6,47

09

12 Frisbee hard plastic frisbee, prijs per set van 5 stuks € 6,96
13 Zonnebril stijlvol model te verkrijgen in wit montuur, met
D66 logo op beide poten, per stuk € 2,67

19

14 Button formaat 3,5 cm diameter, prijs per 25 stuks € 6,05

18

20

15 Keycord prijs per 10 stuks € 12,40
16 Hooded Sweater voor mannen en vrouwen, te verkijgen in
de maten XS t/m XXL, per stuk € 25,36
17 Vlaggenlijn vrolijke slinger met rechthoekige vlaggen,
lengte 2,5 meter, 10 vlaggen, per stuk € 1,68
18 Reuze Ballon formaat 85 cm diameter, met aan beide zijden
het D66 logo, te vullen met helium, per stuk € 6,43

11

19 Strandbal Klein aan één zijde bedrukt
20 Big Shopper grote boodschappentas, formaat 45 x 46 x
17,5 cm, per stuk € 3,42
21 Shawl modieus en in D66-groen, per stuk € 15,60

fotografie Michel Mees

21

In de webshop zijn nog heel veel andere producten te verkrijgen,
zoals lollies, zadelhoesjes, blocnotes etc. Bovendien kunt u ook
producten personaliseren. Bijvoorbeeld een mok met daarop
uw eigen naam of een pen met daarop de URL van uw afdeling.

Ook het boek ‘Langs de afgrond’ van
Menno van der Land is te bestellen via
de Webshop van D66!
> zie pagina 49 van deze Democraat
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Per slot van
rekening
Maarten
Engwirda

Op naar de
24.000 leden!
Het ledenaantal van D66
blijft groeien. Nog nooit had
D66 zoveel leden als nu.

De loopbaan van Maarten
Engwirda speelde zich af in
twee werelden: die van de
politiek en die van de controle
op diezelfde politiek.

Alexander
Pechtold
spreekt weer
Klare Taal

Congres97
Houd 9 maart vrij
in uw agenda!

Voor de derde keer heeft de Jargonbrigade van
de Nationale Jeugdraad de Klare Taalprijs toegekend aan D66-fractieleider Alexander Pechtold.
Bij het debat over de regeringsverklaring van het kabinet Rutte II verdiende Pechtold de prijs voor
zijn duidelijke uitleg, die volgens de jongeren van de Jargonbrigade ook nog eens met humor gebracht wordt. Pechtold vindt de prijs een mooi compliment. ‘Het is een eer juist deze jongerenprijs
opnieuw te mogen winnen. Politici hebben de taak om over de vele en vaak moeilijke onderwerpen
in een debat zoals Europa, het onderwijs of de toekomst van de zorg zo begrijpelijk mogelijk te
spreken. En als jongeren zeggen dat je daarin geslaagd bent, dan is dat een mooi compliment,’
aldus de D66-voorman.

Leren
debatteren,
een lezing
geven of een
masterclass
bijwonen?
Altijd al eens zélf een
politiek debat willen
voeren of een speech
willen houden?
Geïnteresseerd in de
achtergronden van
het gedachtegoed
van de partij? Bij
veel D66 afdelingen worden trainingen voor leden georganiseerd. U vindt het aanbod op de lokale
D66-sites, bijvoorbeeld bij de D-Loquentia debatingclubs of de masterclasses in de grote steden.
Er vinden ook landelijke activiteiten plaats, waaronder kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe
leden, workshops van de Mr. Hans van Mierlo Stichting en debattrainingen.
Kijk voor het actuele aanbod op www.d66opleidingen.nl

Had de partij aan het begin van
2012 nog minder dan 22.000
leden, aan het eind van het jaar
staat de teller op bijna 24.000.
‘Een prachtig aantal en een mooi
uitgangspunt om dit verder uit
te bouwen in het nieuwe jaar,’
aldus partijvoorzitter Ingrid van
Engelshoven.

Op zaterdag 9 maart vindt het D66-voorjaarscongres plaats. Het congres staat in het teken
van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Gedurende het congres kunt u deelnemen aan een groot aantal interessante fringemeetings en zullen boeiende gastsprekers het congres toespreken. Bovendien zal de nieuw gekozen partijvoorzitter
de partij voor het eerst toespreken. De congreslocatie ligt dit maal buiten de Randstad en zal op
korte termijn bekend worden gemaakt. Zoals gebruikelijk organiseert de gaststad de vrijdag voorafgaand aan het congres een pre-congresfeest. Houd de D66-site in de gaten voor meer informatie!

Hij stond aan de basis van D66
en zat veertien jaar voor de partij
in de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarna ging
hij diezelfde politiek controleren:
eerst als lid van de Algemene Rekenkamer in Nederland en later
van de Europese Rekenkamer
in Luxemburg. Engwirda moest
erop toezien dat de Europese
Unie verstandig omspringt met
het geld van haar burgers. Zijn
kritische houding – ook ten
aanzien van zijn eigen Rekenkamer – werd hem daarbij niet
altijd in dank afgenomen. In Per
slot van rekening legt Maarten
Engwirda verantwoording af voor
zijn functioneren als politicus en
rekenmeester.

titel
auteur
uitgever
pagina’s
isbn

Per slot van rekening
Maarten Engwirda
Reed Business
157
9789068828610

Nieuwe
ledenportal
Mijn D66
In januari 2013 komt voor
D66-leden de nieuwe ledenportal via www.mijnd66.nl
beschikbaar. Deze vervangt
het huidige intranet.

Fringemeetings,
gastsprekers
en de nieuwe
partijvoorzitter:
kom naar het
congres!

Via Mijn D66 kan een lid op elk
gewenst moment eenvoudig zijn
gegevens wijzigen, zich aan- en
afmelden voor nieuwsbrieven,
maar zich bijvoorbeeld ook aanmelden voor deelname aan een
thema-afdeling. De ledenportal is
gekoppeld aan het nieuwe ledenadministratiesysteem dat vanaf
januari 2013 op het Landelijk
Bureau operationeel is.
U ontvangt in januari via een
e-mail uw inloggegevens voor
toegang tot Mijn D66 en instructies om de eerste keer in te
loggen. Een mooie gelegenheid
om dan ook direct te controleren
of u nog juist in onze ledenadministratie staat.
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De financieel specialist van D66, Wouter Koolmees, is binnen
de twee jaar van zijn Kamerlidmaatschap een bekende naam geworden. Hij legde de grondslag voor het Lenteakkoord, waarvan,
constateert hij, veel overeind bleef. Op school was economie zijn
lievelingsvak. ‘Ik dacht: eigenlijk is het heel erg makkelijk.’

Dit interview verscheen
eerder in de Elsevier
van 3 november 2012

Wouter Koolmees:

‘Minister van
Financiën
is een mooie baan’

D

e fractie van D66, twaalf man, heeft te weinig ruimte.
Ze zitten met zijn drieën op een kamer. Daarom heeft
het gesprek plaats in de kamer van partijleider Alexander Pechtold. Op de schoorsteen een foto van Hans van
Mierlo en een kleine buste van de Britse oorlogspremier Winston
Churchill. Aan tafel Tweede Kamerlid Wouter Koolmees (35),
blozend, iets gezet, kalend, in hemdsmouwen. Koolmees, financieel specialist, zit nog maar twee jaar in de Tweede Kamer, maar
in die tijd is hem gelukt wat veel andere Kamerleden in geen jaren
voor elkaar krijgen: bekendheid verwerven. Hij is econoom, en de
crisis komt hem – carrièrematig dan – goed van pas. Nog geen
week na zijn beëdiging moest hij al debatteren over de val van dsb,
de bank van Dirk Scheringa.
Ergens anders in Den Haag wordt op dit moment door PvdA en
VVD een kabinet gesmeed. D66 gaat in de oppositie. Niet erg, zegt
Koolmees. ‘Daar hebben we de afgelopen jaren ook heel wat voor
elkaar gekregen.’ Hij noemt een motie die hij in 2010 indiende als
pril Kamerlid met toenmalig VVD-Kamerlid Frans Weekers.
Daarin werd geregeld dat voorgenomen bezuinigingen ad 3,2
miljard euro ondanks de val van het laatste kabinet onder leiding
van CDA-premier Jan Peter Balkenende toch werden uitgevoerd.
‘Anders was dat een verloren jaar geweest en hadden we die
bezuinigingen later alsnog moeten doorvoeren.’
Nu heeft hij zich net beziggehouden met het rapport van de commissie-Van Dijkhuizen, waarin een nieuw belastingstelsel wordt
voorgesteld. Daarin worden zaken ‘verschoven’, zegt Koolmees.
Hij vindt het deels een goed plan. ‘De grote lijnen in het rapport

vind ik positief. In het rapport staat dat er 54 regelingen zijn die
allemaal inkomensafhankelijk zijn. Huurtoeslag, zorgtoeslag. Dat
stapelt zich allemaal op en daardoor krijg je het effect dat zodra je
meer gaat verdienen, die toeslagen naar beneden gaan. Een eeuwig
terugkerend probleem. Wij zeggen al jaren dat je ervoor moet zorgen dat arbeid weer gaat lonen. Nu is er het probleem dat mensen
die in een uitkering zitten en willen gaan werken, daarop te weinig
vooruitgaan. Een bekende klacht.’
Er moet sowieso meer worden gewerkt, vindt Koolmees. Hij pleit
voor het herinvoeren van de veertigurige werkweek en had liever
gewild dat de aow-leeftijd al in 2006 was verhoogd in plaats vanaf
2013. ‘Wij hamerden toen al op het belang van hervormingen.’
Nederlanders moeten als het aan hem ligt dus meer en langer
werken. Meer werken terwijl er elke maand vijf- à zevenduizend
werklozen bijkomen – is er dan genoeg werk? Koolmees kijkt verder dan de huidige werkloosheid, want hij is ervan overtuigd dat die
maar tijdelijk is. Kijk maar naar de bevolkingsopbouw. ‘Ja, we hebben nu een slechte economie en oplopende werkloosheid, maar we
weten ook dat er grote tekorten zullen ontstaan. Rond 2020 zijn alle
babyboomers wel zo’n beetje van de arbeidsmarkt verdwenen. Er
komen dus meer AOW’ers en minder kinderen. Door de pil en door
gezinsverkleining is het kinderaantal afgenomen en omdat mensen later aan kinderen beginnen, zijn er minder generaties. Dus de
potentiële beroepsbevolking neemt niet toe. ‘Dat merken we nu al,
er is al een grote vervangingsvraag. Maar werkloosheid zul je altijd
hebben. Er zijn altijd mensen die even zonder baan zitten. Dat loopt
nu door de crisis heel hard op, maar als de economie straks weer
aantrekt, wordt de arbeidsmarkt krapper. Die past zich wel aan.’

interview
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Is een deel van de bevolking niet structureel gedoemd tot werkloosheid? Voor laaggeschoolden is er nu bijna geen werk. Maar ook
dat probleem beziet Koolmees liever van de zonnige kant. ‘Zware
arbeid hebben we bijna niet meer. Maar dat betekent ook nieuwe
kansen. Er zijn allemaal nieuwe beroepen ontstaan in de diensteneconomie en door de groei van internet. De afgelopen dertig jaar is
een groot deel van de productie verschoven naar lagelonenlanden
in Azië en het voormalig Oostblok. Dat was goedkoper en mensen
met een lage opleiding hadden daar last van, zeker omdat ze geen
alternatieven hadden. De kosten in die landen stijgen nu ook, dus
een deel van die productie komt weer terug. Maar je moet mensen
wel om- en bijscholen, en dat kost altijd moeite.’
Om- en bijscholen geldt in het bijzonder voor oudere werknemers.
Wie de vijftig is gepasseerd, heeft, zo wordt vaak gedacht, nog
maar één lichtpuntje in het vooruitzicht: het pensioen. Al is dat
zo langzamerhand wel een heel klein stipje aan de horizon geworden. In de levensloop balt alle inspanning zich samen in de periode
zo rond de dertig, de tijd van hard werken, carrière maken, kinderen krijgen. Daarna volgt een schier eindeloos lange tijd van rustig
op dezelfde plek blijven. Wie nog wat anders wil, al is het maar een
cursus, kan het wel vergeten. ‘Daar moet inderdaad een cultuurverandering komen. In 2003 was de gemiddelde uittreedleeftijd
59, met als gevolg dat iedereen daarmee rekening ging houden. Als
je 45 was, werd er niet meer in je geïnvesteerd. Dan was je al bezig
de afrit naar de uitgang te nemen. Dat is de cultuur geworden, maar
we moeten anders omgaan met levenslange inzetbaarheid. Je weet
dat een brandweerman op zijn zestigste niet meer zwaar bepakt een
brandend huis in gaat. Maar dat weet je ook al wanneer hij veertig
is. Dan moet je er dus al voor gaan zorgen dat die man niet met zijn
zestigste in de bijstand komt. Daarvoor zijn lokmiddelen en verleidingstactieken nodig, en die kan de politiek bieden. Je kunt het
hebben over deeltijdpensioen of over demotie, een andere baan in
hetzelfde bedrijf. Het is belachelijk dat je als vijftiger geen opleiding meer zou kunnen volgen, het moet normaal zijn dat je nog
wat kunt leren wanneer je ouder bent. Daarvoor zijn nu te weinig
mogelijkheden en dat moet veranderen.’

‘Ik zou bijna uit
de film Wall
Street citeren:
Greed is good
hebzucht is heel
menselijk’
Koolmees, samenwonend en vader van een zoon van negen maanden, is 35. Hoe ziet hij zijn leven over twintig jaar? ‘Daar denk ik
niet vaak over na. Ik denk wel dat ik dat op een bepaald moment
moet gaan doen, maar dan meer in de trant van: wat wil ik hierna
gaan doen en hoe zorg ik ervoor dat ik daarvoor geschikt ben. Ik zit
hier nog maar net.’ De eerste weken in de Tweede Kamer waren erg

spannend. Vooral omdat Koolmees, afkomstig van het ministerie
van Financiën, meteen te maken kreeg met de dsb-affaire. ‘Dan
lig je wel eens in je bed en denkt: dit gaat wel hard. Maar het is ook
een voordeel als je wordt gedwongen er meteen vol in te stappen.
Ik had ook wel als voordeel dat ik zeven jaar bij Financiën had gewerkt. Daar was ik eerst werkzaam bij de inspectie van rijksfinanciën en daarna hoofd begrotingsbeleid. Dan ken je de techniek, dat
scheelt wel.’
Koolmees, geboren in Capelle aan den IJssel, heeft een ingewikkelde schoolcarrière achter de rug. Hij is een klassieke ‘stapelaar’: van
de mavo naar 4 havo en toen door naar 5 vwo, waar hij uiteindelijk
eindexamen deed. Was hij zo’n jongetje dat pas laat het licht zag?
‘Tot een jaar of zestien, zeventien interesseerde het me niet zo. Niet
dat ik spijbelde. Ik was gewoon met mijn hoofd bij andere dingen.
Ik had in 4 havo echt het gevoel dat er in mijn hoofd een lampje
ging branden. Ik haalde heel hoge cijfers, omdat ik het leuk vond en
de stof ook goed begreep. Ik zat op een havo-mbo, een economisch
gerichte opleiding, en ik dacht: eigenlijk is dit heel erg makkelijk,
dus laat ik eens onderzoeken of ik meer aankan. En dat bleek makkelijk te kunnen. Dat was ook een mindset. Ik had geen verzet tegen school, maar ik was er niet zo mee bezig tot ik besefte: dit is belangrijk, dit moet ik goed gaan doen, want ik wil kansen pakken en
een mooie baan.’
Als zestienjarige wilde Koolmees bij de politie. Zijn oom is agent
en hij volgde zelfs een week stage bij de politie. ‘Dat vond ik heel
interessant. Maar om daar vooruit te kunnen, moet je ook wel havo
of universiteit hebben.’ Dat betekende studeren, als eerste van zijn
familie. Zijn moeder werkt als analist in een ziekenhuis en zijn
vader is onderhoudsman bij de ret, het Rotterdams openbaar
vervoerbedrijf. Zijn ouders zijn gescheiden. ‘Mijn moeder vond
het, net als alle moeders, heel belangrijk dat ik mijn best deed en
diploma’s haalde. De droom van agent worden, ging over toen ik
ontdekte hoe leuk ik economie vond. Het was op school mijn lievelingsvak. Ik vond de wiskundige kant leuk, maar ook het psychologische aspect: waarom mensen reageren zoals ze reageren. Daarom
ben ik uiteindelijk sociale en institutionele economie gaan studeren in Utrecht.’ Koolmees moest tijdens zijn studie in zijn eigen
onderhoud voorzien en werkte dus minstens twintig uur per week.
Ook op school had hij al bijbaantjes – hij was drie jaar vakkenvuller
bij supermarktketen Albert Heijn. Tijdens zijn studie werkte hij bij
het Nederlands Economisch Instituut en op zijn negentiende werd
hij lid van D66.
‘Een boek dat indruk op me maakte, is The Theory of Moral
Sentiments van Adam Smith, die vooral bekend is van An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Maar in
Moral Sentiments gaat het over de moraal en de deugden, en dat
vond ik echt een eyeopener. Goudmijnen, de handel in tulpenbollen, de afgelopen jaren met die woekerpolissen – dat komt elke
keer terug. Hebzucht? Ja. Ik zou hier bijna uit de film Wall Street
citeren: “Greed is good”. Want het is ook heel menselijk en je ziet
in de geschiedenis dat dat soort windhandel telkens terugkeert.
Als je er maar voor zorgt dat onschuldige mensen daarvan niet het
slachtoffer worden.’ Opgang en neergang. In het jaar 2000 was de
sfeer onvoorstelbaar anders dan nu. ‘We hadden het idee dat er
eeuwigdurende economische groei zou zijn. Er zijn verstandige
mensen, grote economen, geweest die werkelijk dachten dat dat
kon. Het hele gevoel in de maatschappij was er een van opgang en
positivisme. Er waren zoveel kansen!’ Koolmees dacht er na zijn
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‘Wij zeggen al
jaren dat je
ervoor moet zorgen
dat arbeid weer
gaat lonen’

studie serieus over om de wetenschap in te gaan en begon zelfs
met een proefschrift over de arbeidsmarkt, over cao’s en loontheorie. ‘Dat ding ligt ergens in een la. Misschien maak ik het
ooit wel af.’
In het begin van dit jaar, toen na zeven weken overleg in het
Catshuis PVV-leider Geert Wilders er de brui aan gaf en het kabinet viel, zat Koolmees op het balkonnetje van zijn werkkamer.
Hij dacht: dit komt slecht uit. Dat vonden Carola Schouten van de
ChristenUnie en Ineke van Gent van GroenLinks, allebei net als
Koolmees financieel specialisten van hun partij, ook. Ze rekenden
uit dat het wel een jaar zou kunnen duren voor er iets gebeurde aan
bijvoorbeeld de voorgenomen bezuinigingen. ‘Het was voorjaar,
de verkiezingen stonden gepland voor na de zomer. Dan duurt het
nog minstens twee tot drie maanden voor je een kabinet hebt, en
dan zou 2013 voor de begroting een verloren jaar zijn. En dat betekent dat je de bezuinigingen die je toch moet doorvoeren, later
doet en dat de klap dan groter is. En we zagen allemaal dat we een
gigantisch tekort op die begroting hadden en bovendien liepen er
ook allemaal afspraken in Europees verband. Als je dus 2013 geen
verloren jaar wilde laten zijn, moest je iets doen. Zo zijn we die
maandag met Carola en Ineke gaan zitten en we waren het al snel
op de hoofdlijnen eens. ‘Partijleiders Pechtold (D66), Jolande Sap
(GroenLinks) en Arie Slob van de ChristenUnie kwamen erbij en
premier Mark Rutte gaf CDA-minister van Financiën Jan Kees de
Jager de opdracht om in het parlement te kijken voor welke maatregelen er steun was om die begroting te maken. Toen hebben we
dat op papier gezet, en zo zijn we verder gegaan. We hadden drie
pijlers: bezuinigingen op pgb’s, cultuur en duurzaamheid terugdraaien, een start maken met hervormingen op de huizenmarkt,
arbeidsmarkt, aow, en bezuinigen om de begroting 2013 op orde
te brengen.’
Hij is er trots op dat er veel van het zogeheten Lenteakkoord
overeind is gebleven. Alleen het meteen al omstreden belasten
van de reiskostenvergoeding maakte plaats voor een verhoging
van de assurantiebelasting. Vond hij het jammer dat de partijen,
die het toen toch even zo goed konden vinden, niet gezamenlijk
doorgingen, de verkiezingen in? ‘Op andere punten zijn we
het natuurlijk niet zo eens. D66 en ChristenUnie liggen in veel
opzichten ver uit elkaar.’ Net als de twee partijen die nu een
regering moeten gaan vormen: PvdA en VVD. Ook die hebben
nogal wat verschillende opvattingen. ‘Inderdaad. Ik vond het
opvallend dat de PvdA afstand nam van een aantal punten uit
het Lenteakkoord. Ze hoefden niet zo nodig onder de 3 procent
te blijven, hoefden zich niet aan de Europese begrotingsafspraken
te houden, de aow-leeftijd hoefde niet omhoog en ze waren
tegen een nullijn voor ambtenaren, leraren, agenten. ‘Als je dan
kijkt naar het Herfstakkoord: het tekort is 2,7 procent, de aowleeftijd gaat nog harder omhoog, de btw is blijven staan en de nullijn ook. Dan constateer ik dat 90 procent van het Lenteakkoord is
blijven staan en dat de partij die toen afstand nam, nu gewoon tekent. Dat is wel opvallend als je een paar maanden geleden de partijen die voor dat akkoord verantwoordelijk waren, nog heel erg
de maat hebt genomen.’
Als hij, ooit, zou moeten kiezen tussen minister van Financiën
worden of Europees Commissaris van Financiën? ‘Ik heb minister
van Financiën altijd een heel mooie baan gevonden en ambitie
heb ik zeker. Maar ik ben 35 en ik kan en moet nog heel veel leren.
Dat gebeurt ook, in het geweld van de crisis om ons heen’ ■
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Luchtkus
Op 19 september nam de Tweede Kamer afscheid van de 51 leden die na de verkiezingen van
12 september 2012 niet terugkeerden in de Kamer. De scheidende Kamerleden, waaronder
Fatma Koser Kaya en Boris van
der Ham, werden toegesproken
door Kamervoorzitter Gerdi
Verbeet. Van der Ham bedankte
Verbeet met een luchtkus.
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‘We moeten
niet vergeten
dat goede
ouderenzorg
een belangrijke
waarde in onze
samenleving is’

De zorgkosten stijgen. En als we niets doen, geeft een
gemiddeld gezin over dertig jaar bijna 40% van haar
inkomen uit aan zorg. De stijgende uitgaven voor de
awbz, mede veroorzaakt door de toenemende vergrijzing, vormen een van de belangrijkste bedreigingen
voor de financiële beheersbaarheid van de zorg.

Suzan Kemperman
werkzaam in de ouderenzorg

De zorgkosten stijgen. Tegelijkertijd is het nodig

dat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt. Binnen de ouderenzorg
bijvoorbeeld zien we dat er in veel instellingen structureel te weinig tijd is, zowel voor de zorgtaken als voor de evenzo belangrijke
persoonlijke aandacht. Dat kan en moet beter.
Suzan Kemperman, actief lid van D66 en de JD, is werkzaam in de
ouderenzorg. Tot voor kort werkte ze bij de Herbergier, een zorginstelling voor ouderen met geheugenproblemen zoals alzheimer en
dementie. Ze bevestigt dat er op dit moment problemen zijn met
de kwaliteit binnen de (ouderen)zorg: ‘Toen ik stage liep in een
verpleeghuis vond ik het vreselijk. Er was nergens tijd voor. ‘Als
dit de zorg is, laat dan maar,’ dacht ik.’ Gebrek aan tijd van het personeel en gebrek aan enige sfeer die de bewoners een thuisgevoel
zouden kunnen geven – het zijn punten van kritiek die steeds naar
voren komen en het beeld van de ouderenzorg geen goed hebben
gedaan. Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen jaren steeds meer particuliere initiatieven ontstaan die kiezen voor een andere aanpak.
Tijdens de minor van haar bachelor verpleegkunde stuitte Suzan
op een van die instellingen, de Herbergier, en dat gaf haar inspiratie
over hoe financiële beheersbaarheid en betere kwaliteit juist samen
kunnen gaan. ‘Toen ik bij de Herbergier binnenkwam zag ik een
piano staan, er liep een hond rond, er stonden mooie meubels. Mijn

eerste gedachte was dat dit een instelling moest zijn voor mensen
met een flink budget. Maar dat is niet het geval,’ aldus Kemperman.
Het kan dus klaarblijkelijk wel anders. De vraag is: hoe? Een van
de belangrijke oplossingen ligt volgens Kemperman in het loskoppelen van de kosten voor wonen en de kosten voor zorg. ‘Bij de
Herbergier betalen mensen huur en servicekosten: die kosten zijn
afhankelijk van je budget. Heb je meer te besteden, dan kun je je
een luxere ruimte veroorloven. Net zoals dat bij normale woningen gaat: de een heeft een huurhuis, de ander een koopwoning.
Van de beschikbare kamers is 20% gereserveerd voor mensen met
alleen een aow. Ook die goedkopere ruimtes zijn een stuk ruimer
en mooier dan de ruimtes in een gemiddeld verzorgingstehuis.
Het zorgdeel wordt gefinancierd uit het persoonsgebonden budget, dus de zorgvoorzieningen zijn voor iedereen, ongeacht
budget, hetzelfde.’
De insteek en aanpak van de Herbergier zou niet alleen mensen met
een persoonsgebonden budget (zoals mensen die daar door alzheimer en dementie voor in aanmerking komen) kunnen helpen,
het zou ook toegepast kunnen worden binnen de reguliere ouderenzorg. Door het loskoppelen van de woonlasten en de zorgkosten wordt zorg betaalbaarder en komt er meer keuze op het gebied

van woonvoorzieningen. Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor
D66 met onder meer de zorg (care) in haar portefeuille ondersteunt
dit idee. ‘Als het gaat om de ouderenzorg dan wil D66 dat de huur
structureel wordt losgekoppeld van de zorgkosten. Het concept
van de Herbergier past in dat opzicht dan ook uitstekend bij de
D66-visie op ouderenzorg,’ aldus Bergkamp.
Het persoonsgebonden budget als zodanig is de afgelopen tijd
overigens veelvuldig onderwerp van discussie geweest. Sinds 2012
wordt het persoonsgebonden budget vanuit de landelijke awbz
alleen nog afgegeven voor mensen die van het ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) een ‘verblijfsindicatie’ hebben gekregen. Voor
alle overige gevallen werd het persoonsgebonden budget geschrapt
of kon alleen nog aanspraak gemaakt worden op het persoonsgebonden budget via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waarvan de uitvoering bij de gemeenten ligt. Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen die door ziekte, handicap
of ouderdom zorg nodig hebben deze zorg zelf inkopen. Op die
manier hebben zij meer individuele zeggenschap over de keuze van
zorg en zorgverleners. Bergkamp: ‘Mensen moeten de eigen regie
behouden waar mogelijk en D66 vindt dan ook dat het persoonsgebonden budget moet blijven bestaan. In het Begrotingsakkoord
hebben we geregeld dat het persoonsgebonden budget vanaf 2013

ook weer beschikbaar is voor ouderen en gehandicapten die thuis
wonen. Dat maakt het makkelijker voor mensen om langer in hun
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het kabinet Rutte ii gaat
veel zorg bij de gemeenten leggen: daar valt het persoonsgebonden
budget onder de Wmo. D66 vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat dit instrument daar een belangrijke rol blijft spelen. Je kunt
er daarbij voor kiezen gemeenten de keuze te laten hoe ze omgaan
met het persoonsgebonden budget (een ‘mag-bepaling’), of om
gemeenten te verplichten tot het aanbieden van het persoonsgebonden budget (een ‘moet-bepaling’). D66 kiest hier voor de
‘moet-bepaling’. We zitten er bovenop als het gaat om het behouden van het persoonsgebonden budget – het is ook nog eens goedkoper dan zorg in natura.’
De plannen van Bergkamp klinken mooi, maar de explosief stijgende zorgkosten roepen de vraag op wat er nog meer moet gebeuren om zorg goedkoper te maken. Kan dat zonder op kwaliteit in te
boeten? Volgens Suzan Kemperman valt er nog wel wat te snijden
in de overhead van grote zorginstellingen. Daarnaast pleit ze ervoor
dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarmee kan zowel financiële als kwalitatieve winst worden behaald: het scheelt
geld én is vaak beter voor mensen zelf. Vera Bergkamp bevestigt dit:
‘D66 kijkt integraal naar de mens: wat kan de persoon nog zelf?

ouderenzorg

We willen de eigen kracht stimuleren. Mensen moeten zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In je eigen omgeving wonen is nu eenmaal het prettigst. Dat betekent wel dat er
zorg aan huis nodig is, zowel in de vorm van professionele zorg als
in de vorm van mantelzorg. Daarbij is het van groot belang dat dagbesteding blijft bestaan. En daar moet dus niet aan worden gemorreld, zoals het kabinet nu doet. Het is niet alleen belangrijk voor de
mensen die daar baat bij hebben, maar ook omdat mantelzorgers
ontlast worden.
Een belangrijk verbeterpunt als gaat om zorg aan huis is het wegnemen van de schotten tussen de verschillende vormen van hulp aan
huis. De verpleegkundige zorg, thuiszorg en andere vormen van
zorg zijn vooralsnog gesplitst en dat betekent voor zorgbehoevenden een komen en gaan van veel verschillende gezichten. Bovendien is het inefficiënt. Voor D66 heeft daarom de wijkverpleegkundige een centrale rol: de wijkverpleegkundige kan meerdere taken
op zich nemen, weet wat er speelt in de omgeving van het individu
en kan op die wijze beter mogelijke problemen signaleren. Ironisch
genoeg beoogt het huidige regeerakkoord nu juist een scheiding
tussen begeleiding en huishoudelijke hulp enerzijds en verple-
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ging anderzijds. De verpleging komt in deze plannen uit een ander
potje, namelijk dat van de ziektekostenverzekering, dan de andere voorzieningen. ‘Een heel slechte zaak,’ aldus Bergkamp, ‘vooral
omdat deze administratieve scheiding zorgt voor een extra schot
en daarmee afbreuk doet aan het idee van integrale zorg. Je kunt
mensen niet van loket naar loket sturen. Het uitgangspunt moet de
cliënt zijn, niet het financiële systeem.’
Om nog verder te bezuinigen moet er volgens Suzan Kemperman
ook anders gefinancierd gaan worden: bottom-up in plaats van topdown, waarbij het geld eerst naar de zorg zelf gaat en daarna pas
naar de organisatorische kostenposten – in plaats van andersom.
Bovendien moet er wat gedaan worden aan de regeldruk binnen de
zorg. Mensen willen zich indekken, een neiging die versterkt wordt
door de incidenten binnen de ouderenzorg die in de afgelopen jaren in de media zijn gekomen, zo stelt Kemperman. Dat leidt tot
meer bestuurslagen en een grotere organisatie. Ook gaan er nu teveel uren zitten in het rapporteren en overdracht. Het is dus nodig
om te dereguleren. Kleinschaligheid kan daarbij een hulpmiddel bij
zijn. Maar kun je alle zorg dan zo kleinschalig maken? Kemperman:
‘Fusies zijn lang niet altijd zo efficiënt. Het levert vaak onnodig grote bestuursorganen op en er is minder zicht op wie wat doet. Dat
maakt de noodzaak voor controle in de vorm van rapportages weer
groter, waardoor de administratieve lasten groter worden. Maar inderdaad, zo kleinschalig als bijvoorbeeld de Herbergier kan het ook
niet allemaal worden. Daar hebben we in Nederland alleen al de
ruimte niet voor.’
De voornoemde incidenten binnen de ouderenzorg hebben het
imago van deze tak van zorg geen goed gedaan – een zorgelijke
ontwikkeling in een branche waarin nu al een personeelstekort is.
Werken in de zorg is bovendien zwaar, er is een hoge werkdruk en
een relatief laag loon. Maar om de kwaliteit te verbeteren is het nu
juist van groot belang dat er genoeg handen zijn. Wat kan er gedaan
worden om werken in de zorg aantrekkelijker te maken? Volgens
Kemperman moet er gewerkt worden aan het imago van de zorg.
‘Veel mensen denken dat de zorg niets voor hen is. Maar de zorg
is enorm breed – en er kan zeer veel. Vaak is het alleen een bepaald
type zorg wat mensen tegenstaat. Ook zou het helpen als we meer
actief op zoek gingen naar vrijwilligers en als er meer waardering
zou zijn op het gebied van salaris.’ Dat laatste staat haaks op de huidige kabinetsplannen, waarbij een nullijn wordt ingesteld voor lonen in de zorg. ‘Als we kijken naar de care-tak, bijvoorbeeld naar de
ouderenzorg, dan verdienen de medewerkers aan ‘de onderkant’
van de organisatie niet veel. D66 is daarom tegen de nullijn voor
zorgmedewerkers die Rutte II gaat invoeren. Werken in de zorg
moet aantrekkelijk blijven,’ zo stelt Vera Bergkamp.
Met al deze ideeën moet een grote stap te maken zijn in de richting van een betaalbare ouderenzorg. Daarbij moet er ruimte zijn
voor maatwerk, innovatie en moet het individu centraal staan. Uitgaan van de eigen kracht van mensen en ondersteuning bieden daar
waar die eigen kracht niet toereikend is. D66 volgt de plannen van
het nieuwe kabinet nauwgezet. Bergkamp licht de houding van de
fractie toe. ‘We zijn constructief waar het kan en kritisch waar dat
moet. Hervormingen zijn noodzakelijk om de zorg betaalbaar, toegankelijk én van hoge kwaliteit te houden. En dus is het belangrijkste dat we de cliënt niet uit het oog verliezen. Er wordt nu vaak
te boekhoudkundig over de zorg gesproken. Maar we moeten niet
vergeten dat goede ouderenzorg een belangrijke waarde in onze samenleving is,’ aldus Bergkamp ■
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de Tweede Kamer staan de betrokken politici zelf in de
spotlights, verklaart Schouw. ‘Als zij falen kunnen zij zich
niet verschuilen, maar staan zij in hun hemd. Het proces
is nu transparant. Wat dat betreft: een verandering van
de regels betekent ook een verandering van de cultuur.
In plaats van alle mogelijke coalitie-opties één voor één
te elimineren, is er nu alles aan gelegen meteen de meest
logische optie te vinden.’ Was de uitslag dan niet afgetekend? ‘Als je de kranten van daags na de verkiezingen
openslaat, lees je dat media verschillende mogelijkheden
opperden,’ zegt Schouw. Dat we ons dat nog nauwelijks
kunnen herinneren, is volgens hem het resultaat van de
regie die de Kamer heeft genomen in het formatieproces.

van
koningin
Decennialang maakten de vaste adviseurs van de koningin,
fractievoorzitters, informateur(s) en formateur de gang naar
het paleis in de weken en maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. Na de verkiezingen van september 2012 werd
geformeerd in nieuwe stijl. De regie in de formatie verschoof
van koningin naar Kamer.
Twee dagen na het aantreden van Rutte ii raakte
Nederland in de greep van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De euforie over het voorafgaande formatieproces
was een kort leven beschoren. Toch veranderde er tijdens
de laatste formatie nogal wat. Zo is na de Tweede Wereldoorlog het aantal kabinetten dat zó snel werd geformeerd
op één hand te tellen. De beëdiging was bovendien voor
het eerst openbaar – al verliep dat nog niet helemaal vlekkeloos. Maar vooral: voor het eerst in de parlementaire
geschiedenis lag de regie van de formatie niet bij het
staatshoofd, maar bij de gekozen volksvertegenwoordigers. Hoe blikt initiatiefnemer en D66-Kamerlid Gerard
Schouw terug op de formatie nieuwe stijl?

Ham aan om het initiatief voor de formatie voortaan bij
de volksvertegenwoordiging te leggen. Maar ondanks
die meerderheid klonken uit verschillende hoeken negatieve reacties. Wetenschappers van het Centrum voor
Parlementaire Geschiedenis en het Montesquieu Instituut voorspelden problemen, spraken zelfs al voor aanvang het failliet over de nieuwe regeling uit. ‘Er was een
hoop donder en bliksem,’ zegt Schouw, ‘ook omdat verschillende partijen, waaronder de VVD van Rutte, liet
weten niets voor de nieuwe situatie te voelen. Als je de
regels verandert, is het afwachten hoe dat uitpakt.
Hoe de betrokkenen zich gedragen. Want er is nog geen
ingesleten routine.’

In maart van dit jaar nam de Tweede Kamer het voorstel
van D66-oppositieleden Gerard Schouw en Boris van der

Toch twijfelde Gerard Schouw niet aan zijn voorstel.
Door de regie te verschuiven van het staatshoofd naar

Maar die politisering van de informateurs, maakt dat een
formatie niet lastig als de uitslag – zoals in 2010 – ingewikkeld is? Hoewel dat nog moet blijken, verwacht het D66Kamerlid dat ook een complexe uitslag gebaat is bij deze
procesverandering. ‘Zoals ik al zei, is er in de nieuwe situatie alles aan gelegen meteen de meest logische optie te

onderzoeken,’ aldus Schouw. Allerlei wensenlijstjes van
en rondjes langs de fracties, traditioneel onderdeel van de
‘oude’ formatie, maken het proces niet langer nodeloos
traag en ingewikkeld. Bovendien is sinds de afgelopen formatie ook openbaar welke belangengroepen met een brief
aan de formateur proberen het proces te beïnvloeden. Een
overwinning voor de democratie dus. Toch ziet Schouw
alweer ruimte voor verbetering. ‘Ik zou graag zien dat kandidaat-bewindslieden vooraf op de proef gesteld worden
in een hoorzitting met de Kamer. Zodat ook dat onderdeel
transparanter wordt. En partijen nog meer druk voelen
om de juiste kandidaten te selecteren.’
Hoe dan ook: na tientallen jaren discussie is de formatie
vrij plotseling veranderd in een volledig democratische
schakel in de politieke cyclus. In die ontwikkeling schuilt
volgens Schouw een meer algemene les. ‘Nieuwe plannen
stuiten altijd op weerstand. ‘Het is juridisch onhaalbaar,’
kreeg ik te horen. Maar als je blijft vechten voor je idealen,
wordt het onhaalbare soms haalbaar’ ■
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Wat doe je in het dagelijks leven? Na een studenten-

bijbaan als croupier ben ik in 1998 professioneel pokerspeler geworden, destijds een nóg ongebruikelijker
beroep dan nu. Ik was de eerste Nederlandse kampioen
en heb een aantal boeken en columns over pokerstrategie geschreven. Twee jaar geleden ben ik uit het actieve
pokercircuit gestapt: het was tijd voor iets nieuws en
ik wilde iets voor anderen betekenen. Sindsdien ben
ik woordvoerder van de Stichting Nederlandse PokerBond en voorzitter van de Raad van Advies en probeer
ik het kansspeldossier te beïnvloeden: ik zet mij in om
de belastingsituatie en de rechtspositie van spelers te
verbeteren, en het imago van poker bij het grote publiek.
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een zeer evenwichtig karakter hebben, om met tegenslagen om te kunnen gaan. Je moet enigszins wiskundig zijn onderlegd en vooral je opponenten goed kunnen lezen: gedrag kunnen inschatten en aanvoelen of
iemand oprecht is, of zich juist anders voordoet dan hij
is. Dat is cruciaal voor je strategie. En je moet je staande
kunnen houden in een omgeving waarin iedereen probeert je uit je evenwicht te brengen. Voor mij is het verband met de politiek evident.
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Waarom ben je lid geworden van D66? In tegenstel-

ling tot veel andere partijen is D66 ook redelijk en constructief als oppositiepartij. Daarnaast waardeer ik de
durf om ook in verkiezingstijd een moeilijk verhaal te
vertellen. Zeker in de jaren ’90 ben ik vaak teleurgesteld
geweest in D66, omdat ik standvastigheid miste of het
te veel over ‘kleine’ onderwerpen ging. Maar de lijn van
de laatste jaren – constructief en doortastend – is precies
de combinatie die ik graag zie in een politieke partij.
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Over Pechtold ben ik zeer te spreken en D66 heeft
zich opgeworpen als verbinder door verantwoordelijkheid te nemen voor het land in tijden dat veel partijen vooral aan zetelaantallen dachten. En in de besturen en gemeenteraden zitten veel capabele en bevlogen
mensen, die ook nog eens heel leuk in de omgang zijn.
Daarbij heb ik gezien dat ook bij de Jonge Democraten
veel talent zit! Met de toekomst van D66 zit het waarschijnlijk dus wel goed.
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Hoe vind je dat D66 het nu doet? Heel goed dus!
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