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Fractievoorzitter Yvonne Hagenaars (1956)
voert de kandidatenlijst van de Rijswijkse PvdA
aan. Haar credo? Iedereen heeft recht op een
stukje van de wereld, op inkomen, op werk.

De Rijswijkse
PvdA maakt
het verschil

‘Alweer verkiezingen? Dit keer voor de
Gemeenteraad van Rijswijk? Nou, of je
nu door de hond of de kat gebeten
wordt...’ We horen het u denken! Op
woensdag 19 maart is het zover en mag
u zeggen of er een verschil is tussen
honden en katten. En u weet: er is een
groot verschil!

De Rijswijkse PvdA is er niet alleen als er
weer verkiezingen aankomen. Wij
luisteren voortdurend. En wat we vooral
horen is dat de Rijswijkers trots zijn op
hun stad. Dat ze vinden dat het in hun
straat, in hun wijk in hún Rijswijk goed
wonen en werken is. Ze hechten belang
aan hun klaverjasclub en aan hun
hondenuitlaatplek maar ze zien heel
goed dat er meer nodig is om Rijswijk op
peil te houden, dan hun eigen belang.

Dat is precies waar de Rijswijkse PvdA
voor staat: een socialer en een sterker
Rijswijk. Wij zetten ons in, met u en voor
u. Op alle terreinen die er toe doen willen
wij een socialer en sterker Rijswijk: dus
goed wonen, werken en welzijn in uw
belang.

In dit blad maakt u kennis met mede-
Rijswijkers. U leest wat zij van allerlei
zaken vinden en hoe ze problemen willen
aanpakken en oplossen.

Wij wensen u veel leesplezier!

De redactie

Reageren? Graag! Bel 06 51 59 50 89
of 06 42 02 14 98, mail naar
rijswijk@pvda.nl of bereik ons via Twitter:
@PvdARijswijk

Dit is een uitgave van de Rijswijkse
PvdA. Redactie: Yvonne Hagenaars, Erik
van der Veer en Max Kommer.
Foto omslag: Tino van Dam

tekst Max Kommer
foto Tino van Dam

ÔJezelf kunnen
verwezenlijkenÕ

BBevlogen, enthousiast en vol
dadendrang: dat is wat mij
kenmerkt. De overtuiging dat het
anders kan en moet. 
Mijn grootste hobby is denken. Ik
vind het zo ongelooflijk dat je in
gedachten álles kunt, en overal
kunt zijn. Daarom hou ik erg van
lezen en zijn er voor mij nog zoveel
andere tijdsbestedingen dan tv-
kijken. En dan te bedenken dat er
zo’n drie uur per dag tv wordt
gekeken – gemiddeld ! – en dat de
ontlezing almaar toeneemt. Dat
probeer ik, in mijn werk, iedere dag
tegen te gaan. 

Yvonne komt uit een echt
middenklasse gezin in hartje
Rotterdam-Zuid. ‘Mijn ouders waren
ervan overtuigd dat je alleen door goed
gedrag en een goede opleiding verder
kon komen in de maatschappij. Mijn
moeder heeft de ULO en mijn vader de
MULO, daar waren ze trots op want dat
was al een uitzondering. Als half Indisch
meisje, opgegroeid in een blank gezin,
was ik mij al jong bewust van het belang
van verschillen. Ik ben daardoor echt
allergisch geworden voor discriminatie’ 

Het is dus niet voor niets dat
Hagenaars goed onderwijs voor
iedereen belangrijk vindt.‘Voor mij
moet ieder kind in staat worden gesteld
om het beste uit zichzelf te halen. In
Nederland zijn we een beetje geneigd
naar de middenmoot te kijken maar het
zijn ook de heel erg slimme kinderen die
extra aandacht verdienen. Net zoals de
kinderen die wat meer moeite hebben
met leren of die eigenlijk al op hun
twaalfde zouden willen werken. Dat we
in de regio nog nergens een plek hebben
voor hoogbegaafde kinderen in de
basisschoolleeftijd, vind ik een gemis. 

Dus alleen als je goed bent opgeleid,
doe je ertoe?  ‘Omdat mijn oom
letterlijk zakkendrager was, heb ik groot
respect voor iedereen die bijvoorbeeld
de straat schoonhoudt of die de billen
wast van patiënten. Ik noem expres
deze zaken omdat mijn leerlingen op
het ROC-Mondriaan, de hotelschool,
weleens zeggen “daar hebben we toch
onze schoonmaker voor.” Terwijl ik juist
zo trots ben op mensen die hard voor
ons werken. Dat verlies aan solidariteit
is waar mijn Rijswijkse PvdA tegen
vecht.’

INTERVIEW
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paspoort
Ontroerd door: mensen die elke
dag keihard werken om hun
idealen in de praktijk te
brengen. Jonge kinderen die
zichzelf aan het uitvinden zijn
Drijfveer:de wereld met kleine
dingen iedere dag een beetje
mooier maken
Krant: NRC-Next
Radio: Radio1
Beste tv-programma:
Metropolis
Vakantiebestemming: Sint Anna
ter Muiden, Griekenland
Eten: Indisch
Vrije tijd: denken, lezen,
hardlopen, sport kijken
Muziek: REM, Blof, Bach iedere
dag
PvdA’er: Hedy d ‘Ancona
Favoriet moment: de geboorte
van mijn kinderen

Werkgelegenheid? 'Jezelf kunnen
verwezenlijken. Mee kunnen doen.
WERK WERK WERK. Dat was heel
lang een credo en dat moet het nu weer
worden. Hier in Rijswijk hebben we de
unieke situatie dat we bijna evenveel
werkplekken hebben als inwoners! Ik
maak me er wel zorgen over dat we zo
weinig laagdrempelige arbeid hebben.
Daar moeten we sterker op inzetten.’ 

Iedereen gelijkwaardig maar
gelukkig niet gelijk. 'Het is niet zo dat
we allemaal even goed leren of sporten.
In het verschil zit de kracht. De politiek
moet, ook op plaatselijk niveau, moreel
leiderschap vertonen. Ieder heeft recht
op zijn stukje wereld, maar geen recht
waar plicht is opgeheven.'

Trots op wat Rijswijk te bieden
heeft aan sportvoorzieningen, aan
kunst – en cultuur. ‘Ik heb zeventien
jaar in die wereld gewerkt en ik heb
gezien wat kunst kan doen. Niet alleen
dat soms zwaar gehandicapten hun
zelfrespect weer terugvinden door aan
kunsttherapie te doen maar het is ook
een economische opsteker van jewelste.
Niet alles van waarde kun je meten, toch
word jij er rijker van! Het is als lezenvan

een boek: zoveel werelden op papier die
je kunt beleven! 
Je ziet het, op een andere manier, ook in
het oude dorp. Door de verbouwing van
het museum is de economie er op
vooruit gegaan. Onze voorzieningen als
de schouwburg en de bibliotheek zijn
voor velen, ook voor expats, belangrijke
redenen om hier te komen wonen.'

Vertrouwen. 'Iedere gemeente krijgt
de komende tijd te maken met enorme
operaties op het gebied van sociale
zaken. Dat zal ook bij Rijswijkers in hun
leven ingrijpen. Dat betekent dat je als
gemeente solide moet blijven begroten.
En goede samenwerkingspartners
kiezen. De gemeente krijgt er taken bij,
maar er gaat veel geld vanaf. Daar vorm
aan geven, en ervoor zorgen dat er ook
in Rijswijk niemand in de kou komt te
staan, dat kunnen we met de PvdA.' 

Eigen schuld dikke bult? ‘Nou, nee.
Iedereen kan natuurlijk buiten zijn
schuld iets onherroepelijks akeligs
overkomen. Je zult maar een kind
hebben dat om psychische redenen, of
omdat het een ongeluk heeft gehad,
echt niet meer mee kan doen. Daarover
dan zeggen ‘Zoek het uit? Eigen schuld?

Daar kan ik echt boos van worden. Daar
ben ik trouwens helemaal wel goed in:
boos worden. Vooral over hoe oneerlijk
het soms verdeeld is. 
Als het om vernieuwing en eerlijk delen
van werk gaat, zou ik het niet erg vinden
als er quota komen als blijkt dat
werkgevers niet vanzelfsprekend tot
een gekleurd en gemengd team komen.
Emancipatie, participatie: het blijven
allemaal holle woorden als het niet
ingevuld wordt door mensen. Het is
vanuit dat gevoel, dat ik denk dat je er
wat aan kan en moet doen, dat ik PvdA
adem.’

Drie punten uit het programma
van de Rijswijkse PvdA?
•De gemeente gunt aanbestedingen
alleen onder de voorwaarde dat de
aannemende partij minimaal 5% van
het werk laat uitvoeren door werk-
zoekenden en arbeidsgehandicapten.

•Het huidige minimabeleid blijft
gehandhaafd 

•Een regionaal Plan van Arbeid moet
met name zijn gericht op het bestrijden
van jeugdwerkloosheid 
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tekst Jos Bolte
foto Erik van der Veer
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Verder werken
aan Rijswijk
Met inzet en steun van de Rijswijkse PvdA is Rijswijk op de goede weg.
Maar we zijn er nog niet.

Wij hebben verantwoordelijkheid
genomen voor het besturen van onze
stad en zijn trots op de resultaten. Maar
onze inzet blijft nodig om Rijswijk sterk
en sociaal te houden. 

In de Muziekbuurt is de eerste Brede
School een feit. Naast onderwijs hebben
kinderopvang en de wijkvereniging er
een plek gekregen. De school als hart
van de wijk, waar sociale ontmoetingen
tussen wijkbewoners plaats vinden.
Omdat het gebouw nu efficiënt gebruikt
wordt, wat wij ook voor veel meer
gebouwen willen, heeft de school nog
meer waarde voor de buurt. 

In Oud Rijswijk is het Museum
uitgebreid, waarin ook het Historisch
Informatiepunt is gehuisvest. Een
enorme trekker vanuit cultureel én
economisch oogpunt. De tentoon-
stellingen komen beter tot hun recht en
mensen kunnen in de historie van
Rijswijk of hun eigen verleden duiken.
Een aanwinst! 

Rijswijk blijft een gemeente waar
mensen die het nodig hebben, een steun
in de rug krijgen. Welzijn Rijswijk
behoudt en versterkt de sociale samen-
hang in onze stad. Op het gebied van
sociale zaken hebben we het beleid voor
mensen met een minimuminkomen
kunnen handhaven. Dáárvoor wil de
Rijswijkse PvdA zich blijven inzetten. 

Van mensen wordt steeds vaker
gevraagd om zelf oplossingen te zoeken 

zodat ze mee kunnen blijven doen. Dat
is prima voor iedereen die dat kan. Maar
mensen willen ook dat er professionele
zorg beschikbaar is, als dat nodig is. Dat
is ook onze zorg. 

Rijswijk staat er prima voor. Dat geldt
voor het mooie groen, maar ook voor
het onderhoud van onze stad. Dat zie je
meteen als je Rijswijk binnenkomt. De
nieuwbouwwijk RijswijkBuiten is zeer
gewild bij kopers en huurders. Wij
hebben ons met succes sterk gemaakt
voor duurzaam bouwen. Natuurlijk
moeten er ook goede voorzieningen
zijn, zoals speelplaatsen en een brede
basisschool. Dat lukt met steun en inzet
van de Rijswijkse PvdA. 

De financiën van de gemeente zijn
gezond. Rijswijk is wat betreft
gemeentelijke lasten na Den Haag de
goedkoopste in de regio Haaglanden.
Tegelijkertijd willen we onze
voorzieningen op het gebied van sport,
cultuur, groen en welzijn op orde
houden. Dat gaat met onze inzet ook
lukken: voorzieningen en lastendruk
moeten in balans blijven. 

Dit zijn een paar hoofdpunten die
dankzij de inzet en steun van de
Rijswijkse PvdA zijn bereikt. Wij, Jos
Bolte, Yvone Hagenaars, Wil van Nunen
en Erik van der Veer, willen graag de
komende periode verder werken aan
een sterk en gezond Rijswijk! 

STERK EN SOCIAAL
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Hij is minister van Financiën en hij gaat over de cijfers. Maar wat 
zeggen de cijfers over hem? De cijferlijst van Jeroen Dijsselbloem.

CIJFERLIJST
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2 
‘Ik ben al 25 jaar gelukkig 
met mijn geliefde. On
voorstelbaar hoe je na al 
die tijd nog dol op elkaar 
kunt zijn.’

‘Twee nieuwe bigge
tjes die ik onlangs 
“in huis” heb  gehaald. 
Nee, ze hebben geen 
namen. Ze zijn 
 onge looflijk  energiek, 
sociaal, brutaal. 
Kort om, leuk.’

‘Het huisnummer in Son, waar ik 
opgroeide. Een typische jaren zeventig 
nieuwbouwwijk. De school was één 
straat verderop. Mijn broers en zus
sen liepen een stukje op mij voor. Mijn 
oudste zus ging al naar de middelbare 
school, toen ik nog op de kleuterschool 
zat. Ik heb veel goede herinneringen 
aan meester Van Hapert. En tijdens de 
les haalde ik sigaretten bij de benzine
pomp voor meester Vennix. Dat kon 
toen allemaal.’

‘Wageningen. Een heerlijke stad in een 
prachtige omge ving. Gestudeerd, eerste 
huis, vriendin ontmoet, eerste kind 
geboren, weggeweest, teruggekeerd. 
Kortom: mee vergroeid.’ 0317

‘De eerste keer dat ik 
 kandidaatKamerlid 
was, was dit mijn 
plek op de lijst. Dat 
was toen nog eervol 
en niet kansloos. 
Eervol omdat ik een 
jong broekie was die 
het niet verwachtte. 
Niet kansloos, omdat 
het 1998 was en 
Wim Kok onze lijst
trekker.’

23 ‘3% is een tussendoel 
op weg naar een 
sluitende begroting. 
Het tempo waarin is, 
in Nederland en in 
andere Eurolanden, 
aangepast aan 
de economische 
werkelijkheid.’

1 
2002 
‘Toen ontplofte een politieke 
bom. De moord op Fortuyn heeft 
grote impact gehad op de samen
leving, op de politiek en ook op 
mij. Het was het begin van een 
vernieuwingsproces in de PvdA.’

‘In de Eurogroep werken we 
met achttien landen samen. 
Lots verbondenheid met  
mooie en zware kanten. Maar 
allemaal vastbesloten om uit 
de crisis te komen.’

‘Het nummer dat op de affiches 
van de PvdA hoort te staan. Ik heb 
een groot kunstwerk in mijn werk
kamer hangen met een rode één!’ 

55‘Percentage staats
schuld afgezet tegen 
het Bruto Nationaal 
Produkt. Voor de crisis 
van 2008 was het nog 
45 procent. Dus het 
loopt hard op. Een last 
voor volgende genera
ties, tenzij we er nu al 
iets aan doen.’

75

25 
18

3
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Erik van Muiswinkel kaapte afgelopen jaar nog Samsoms 
‘eerlijke verhaal’ als titel voor zijn oudejaarsconference. Van 
Muiswinkel: ‘Een heel fijne slogan om de grote gebeurtenis-
sen uit 2012 langs de meetlat te kunnen leggen.’
Alles en iedereen kreeg er traditiegetrouw van langs, 
dus hij nam de PvdA-kiezer ook even op de korrel in een con-
ference over de zorgpremie. Samsom gaat er voorzichtig 
theatraal bij staan en imiteert voor de verandering de caba-
retier: ‘Het zijn ethisch hoogstaande plannen, maar je moet 
ze natuurlijk niet gaan uitvoeren. Het zijn ide-a-len! Als je je 
idealen gaat verwezenlijken, dan heb je geen idealen meer.’
 
Van Muiswinkel en Samsom ontmoeten elkaar in de Tweede 
Kamer. In november toog Samsom op uitnodiging van Van 
Muiswinkel naar diens nieuwste voorstelling Schettino! over 
leiderschap.
Samsom: ‘Ik word één keer in je voorstelling genoemd. Je zet 
twee soorten leiders tegenover elkaar. Aan de ene kant heb 
je jouw oude schoolhoofd Middelkoop, uit één stuk gehou-
wen, een beetje dictatoriaal, gaat nooit kapot. Daar tegenover 
staat al het jonge grut dat volgens jou frivool door het leven 
gaat. Waarbij jij je dan empathisch afvraagt: Zij redden het 
toch nooit? Zij gaan kapot!’

Van Muiswinkel: ‘Kunnen fatsoenlijke, rede-
lijke mensen met een gezin de wereld besturen? 
Kunnen zij tegen Poetin op? “Sorry nu even niet, we 
bakken poffertjes”.’
Samsom: ‘Ik denk van wel, maar voorzie een ander probleem. 
Ik denk dat een essentieel onderdeel van goed leiderschap 
is dat het een tijdje meegaat. Den Uyl kreeg twintig jaar, Kok 
zestien, Wouter acht. We hebben weer rust en gezond ver-
stand nodig in de politiek, en tijd om plannen niet alleen te 
bedenken maar ook goed uit te voeren.’
 
Van Muiswinkel: ‘Dat stoort mij ook zo aan peilin-
gen. Er is door ons gekozen en je zou zeggen dat jul-
lie het dan vier jaar mogen doen. Vervolgens gooien 
ze jullie dood met zetelaantallen die helemaal niet 
aan de orde zijn. Nu opnieuw bij de gemeenteraads-
verkiezingen. Wat vind je daarvan?’
Samsom: ‘Het bepaalt mijn humeur, maar het bepaalt nooit 
mijn politiek. Dan word je gek. De uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen en de herindelingsverkiezingen in 
Friesland helpen gelukkig bij het relativeren van de peilin-
gen. Ik ben optimistisch gestemd, omdat we nog steeds op 
straat horen dat wat wij willen en aan het doen zijn, uitein-
delijk wordt begrepen. Het gesprek dat ik daarvoor moet 
voeren is wel indringender, langer en zorgelijker.’
 

Van Muiswinkel: ‘Wat veel mensen niet begrepen, is 
dat de PvdA na zo’n felle en goede campagne en veel 
openingen richting links met de grootste ideologi-
sche tegenstander een kabinet ging vormen.’
Samsom: ‘Dat verwijt krijg ik vaak op straat. We hadden na 
de verkiezingen geen eenduidige uitslag, totdat de andere 
partijen hun zegje hadden gedaan. Zij zeiden: “Laat hen het 
lekker doen.” Het CDA had bijvoorbeeld enorm verloren en 
de linkse partijen hadden samen niet genoeg zetels. VVD en 
PvdA moesten het dus samen doen en met elkaar de proble-
men oplossen. Daarna kwam het volgende punt: welk beleid 
kunnen we samen uitvoeren? We konden elkaar vinden in de 
noodzakelijke veranderingen om Nederland sterker te maken 
voor de toekomst, waaronder de strijd tegen de grote insti-
tuties. Een klassieke PvdA-strijd. De PvdA kent immers een 
traditie van wethouderssocialisme. Breng zorg nou dicht bij 
de mensen, geef de wijkverpleegkundige en de huisarts meer 
verantwoordelijkheid. Koppel werknemers aan werkzoeken-
den, op lokaal niveau. Dat is precies wat we nu aan het doen 
zijn. Bij die hervormingen spelen de gemeenteraadsverkie-
zingen een grote rol. Daarom zijn ze ongelooflijk interessant.’
 
Van Muiswinkel: ‘In de stad gaat het echt ergens om. 
Willen jullie dat uitdragen?’
Samsom: ‘De politieke keuzes zijn scherper dan voorheen. 
Vroeger was het gemeentebestuur vaak weinig politiek. Een 
stoeptegel recht leggen hoorde er gewoon bij. Nu worden 
zorg, werk en wonen door de landelijke politiek overgedragen 
aan de gemeenten. Stem je dan op een partij die zorg belang-
rijker vindt dan infrastructuur of andersom? Eric Wiebes 
van de VVD in Amsterdam zegt: “Er zijn hier te veel sociale 
woningen, we zetten ze in de verkoop.” Met een sterke PvdA 
behouden we een stevige woningbouwsector, zodat we overal 
in de stad zorg dragen voor fatsoenlijke woningen en een leef-
bare omgeving.’
 
Van Muiswinkel: ‘Ik zie wel een grote beer op de weg. 
Als je hulpbehoevend bent, mag het natuurlijk niet 
uitmaken of je in Maastricht of in Leeuwarden woont.’
Samsom: ‘Als we grote instituties willen afbreken, afwillen 
van marktwerking en meer verantwoordelijkheid lokaal 
willen organiseren, dan gaan we inderdaad verschillen zien. 
Zoals er nu verschillen in huisartsen zijn. Daar ben ik niet 
bang voor, mits we hier vanuit de landelijke politiek wel een 
stevige bodem leggen.’
 
Van Muiswinkel: ‘Als er een stevige bodem blijft, ben 
ik een beetje gerustgesteld. Ik vraag me wel af hoe 
je voor die cruciale lokale posten betrouwbare en 
goede bestuurders vindt?

E
INTERVIEW tekst Emma Boelhouwer

beeld Vincent Boon

6
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De cabaretier 
& de politicus

7

Het op de hak nemen van politici is zijn vak, 
maar nu zit Erik van Muiswinkel  in de rol van 
journalist tegenover Diederik Samsom. 
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Samsom: ‘Gelukkig kom ik nog veel talent 
tegen. Maar met achtduizend plaatsen 
in het openbaar bestuur en ruim vijftig-
duizend PvdA-leden wordt de spoeling 
steeds dunner. Daarom steun ik van harte 
alle pogingen om meer mensen lid te 
maken van politieke partijen.’
 
Van Muiswinkel: ‘Mijn dochter 
won vanaf haar derde de meeste 
debatten bij ons thuis en ik heb heel 
vaak gedacht: zij gaat de politiek 
in. Uiteindelijk is ze toch bij een 
Amerikaans bedrijf terechtgeko-
men. Daar doet ze het hartstikke 
goed. Ik ben trots op haar, maar 
zou het stiekem ook leuk vin-
den als zij voor D66 of PvdA de 
politiek in zou gaan en de eerste 
vrouwelijke minister-president 
van Nederland wordt. Dan kan ik 
haar op Oudejaarsavond eindelijk 
terugpakken voor de groente-dis-
cussies aan tafel. Hoe trek je jong 
talent aan? Het aanzien van poli-
tici is in de afgelopen twintig jaar 
behoorlijk afgebrokkeld.’
Samsom: ‘Het is aan ons om dat te her-
stellen. Ik ben er niet pessimistisch over, 
want ik weet wat het werk inhoudt en 
iedereen die ervan proeft, merkt hoe 
bevredigend het is. Op lokaal niveau kun 
je als politicus een heleboel bereiken. 
Marco Florijn doet dat bijvoorbeeld als 
wethouder in Rotterdam heel goed. Hij 
kiest voor die verantwoordelijkheid, ter-
wijl hij zo bij een McKinsey-achtig bedrijf 
had kunnen werken.’
 

Van Muiswinkel: ‘Hebben jullie een 
jeugdopleiding die zich een beetje 
met Ajax of Feyenoord kan meten?’
Samsom: ‘We zijn er de laatste jaren als 
een gek mee bezig. De Rosa-leergang is 
er voor iedereen die een beetje actief wil 
zijn. De Den Uyl-leergang is onze topklas, 
voor ervaren wethouders bijvoorbeeld. 
Maar de ‘leergang’ waar Hans Spekman 
en ik zelf de grootste voorstander van  
zijn – op zaterdag met rozen de deuren 
langs – blijft toch de beste politieke leer-
school. Dat de waarheid gewoon in je 
gezicht verteld wordt.’
 

Van Muiswinkel: ‘Jij drukt met je 
rozen ook bij een PVV’er op de bel?’
Samsom: ‘Ja graag zelfs. Het is precies 
waarom we het er in de verkiezingscam-
pagne redelijk goed van af brachten. Ik 
had elke vraag van journalisten al tien 
keer harder en ruiger in mijn gezicht 
gesmeten gekregen. Verder wil ik horen 
wat mensen bang maakt, wat hen inspi-
reert en vrolijk maakt. Aan de CBS-cijfers 
zien we dat het beter gaat met de econo-
mie. Wij merkten dat anderhalve maand 
eerder al op straat. De een had weer een 

baan gevonden, de ander had een kijker 
voor het huis.’
 
Van Muiswinkel: ‘Ik moet het als 
cabaretier natuurlijk nog even 
met je hebben over cultuur. Tijdens 
Rutte 1 vond er een grote afreke-
ning plaats onder invloed van de 
PVV. Het leverde financieel geen 
zak op, maar de vijanden van de 
kunst konden zeggen: “Eindelijk 
pakken ze die rare kunstenaars 
aan.” Het heeft zo veel schade aan-
gericht. Is er kans dat jullie het een 
en ander weer repareren?’
Samsom: ‘Het was een dubbele afreke-
ning. Het ging met geld gepaard – dat 
is heftig –, maar ik vond de rancuneuze 
houding van het vorige kabinet eigenlijk 
veel erger. En daar hebben wij radicaal 
mee gebroken. Jet Bussemaker probeert 
de scherven weer een beetje bij elkaar te 
lijmen. De waarheid is wel: geld hebben 
we nu niet.’
 
Van Muiswinkel: ‘Wij maken en 
verzinnen de noten, de zinnen en 
de dingen, maar als het even niet 
loopt of er komen geen bezoekers, 
dan krijg je niks. Er gaat een hoop 
geld naar stenen, personeel en de 
directie van omroepen en musea. 
Hoe zorg je ervoor dat er iets meer 
bij de bedenkers belandt?’
Samsom: ‘Ook daar is dus de strijd tegen 
de grote instituties belangrijk. Ik hoop 
daarom dat óók cultuur een rol gaat spe-
len tijdens de lokale verkiezingen. Er valt 
voor de kiezer een hoop te kiezen.’  

‘Breng zorg dicht 
bij de mensen, geef  
wijkverpleegkun-

dige en huisarts 
meer verantwoor-

delijkheid’
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Welke les kan de landelijke politiek leren van de lokale?
‘De lokale politiek staat heel dicht bij mensen. Ik vind het belangrijk dat wij als lan-
delijke politici ook veel in contact komen met mensen. Zo is het voor mij belangrijk 
om vaak met leraren en leerlingen te praten. Daarom ben ik minimaal twee keer per 
week op werkbezoek en geef ik les op een VMBO-school.’

Welke les ben je nooit vergeten?
‘Meneer Sahtoe, een leraar van mijn middelbare school in Paramaribo, leerde mij 
dat het bij het onderwijs niet gaat om structuren of modellen, maar om de liefde van 
docenten voor hun vak en voor hun leerlingen.’

Wie zou je nog wel eens een lesje willen leren?
‘Ik wil graag de maatschappij laten zien hoe belangrijk VMBO’ers en MBO’ers zijn: 
onze vakmensen voor de toekomst. Het negatieve imago irriteert me enorm, ik zou 
graag iedereen eens meenemen naar een vakschool om de passie van jongeren voor 
hun vak te laten zien.’

Welke les geef je anderen graag mee?
‘Dat niet alleen intellectuele vaardigheden meetellen, maar dat we ook de 

praktische en sociale vaardigheden van elkaar op juiste waarde weten te 
schatten. Ik merk vaak dat ouders hun kind per se naar Havo of VWO 

willen zien gaan, terwijl jongeren op het VMBO ook een prachtige car-
rière in het verschiet hebben.’ 

Van wie zou jij nog eens les willen krijgen?
‘Ik zou graag les krijgen van Trudy Coenen, leraar van het jaar 2010. 
Die werkt op een VMBO-school in Amsterdam en zij verstaat het 
vak om het allerbeste uit iedere jongere te halen. Dat vind ik inspire-

rend en ik zou graag weten hoe ze dat doet.’

Wat heb je onlangs nog geleerd?
‘Mijn nichtje van 7 neemt mij altijd mee naar de nieuwste kinderfilms. 
Van Turboslak tot Planes, ik ken ze allemaal. Fantastisch hoe zij kan 

genieten van een film.’

Welke les zou iedereen moeten krijgen?
‘Hoe zorgen we ervoor dat iedere jongere het beste uit zichzelf kan 

halen? Leraren werken daar iedere dag voor de klas aan, ouders doen dat 
thuis en wij als politici hebben een belangrijke rol om hen te faciliteren. Iedereen 

kan daarbij van elkaar leren.’

Welke les wil je zelf nog leren?
‘Ik wil graag leren hoe ik een grootse en meeslepende roman kan schrij-

ven waarmee ik wereldberoemd word.’

Wat is je levensles?
‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien (Ghandi).’    

Ze houdt zich 
bezig met beroeps
onderwijs en 
voortgezet onderwijs. 
Daarnaast staat 
Tweede Kamerlid 
Tanja Jadnanansing 
voor de klas. We 
vroegen Tanja naar 
haar eigen lessen.

De lessen 
van Tanja Jadnanansing

 beeld Vincent Boon
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In Venlo vindt een stille 
revolutie plaats. Hoe de 
zorg overal in Nederland 
beter en dichter bij mensen 
kan worden georganiseerd.

Niki Peters kan ze niet meer tellen, al die instel-
lingen die ze de afgelopen twintig jaar van binnen 
heeft gezien. Ooit werkte ze als groepsleidster bij 
een instelling in Nijmegen, maar na een tijdje ging 
het mis op het werk. ‘Alles komt bij mij ongefilterd 
binnen,’ zegt ze. ‘Ik raak nogal snel overprikkeld.’ Ze 
kwam overspannen thuis te zitten.
Al snel voelde ze zich een ‘hopeloos geval’. Elke nieu-
we hulpverlener plakte een ander stickertje op haar 
voorhoofd. Niki is burned-out, Niki heeft ADD. Niki 
is een borderliner. Niki is manisch depressief. Voor 
elk stickertje was een ander traject. ‘Zo heb ik bijna 
tien jaar lang lithium geslikt om mijn “stemmingen te 
stabiliseren”. Voor je het weet, zit je vast aan een zor-
gindicatie waar je nooit meer vanaf komt,’ zegt ze fel. 
Door schade en schande wijzer geworden, kwam ze 
er achter dat de zorg in Nederland gebaseerd is op 

een pervers systeem. ‘Al die goedbedoelde oplossin-
gen voor mijn problemen pasten precies in de struc-
tuur en financiering van de instelling waar ik werd 
behandeld. Niet ik, maar het systeem leek steeds 
centraal te staan. Het stickertje moest passen bij het 
verdienmodel van de instelling. Ik dacht: hier klopt 
iets niet!’ 
Pas toen ze door omstandigheden weer in Venlo 
terechtkwam, de plek waar ze opgroeide en opnieuw 
wilde beginnen, ontdekte ze dat het ook anders kan. 
‘Mijn toegewezen begeleider kwam bij me thuis 
op bezoek. Dat was voor het eerst in mijn leven. Ze 
vroeg: “Wat wil je eigenlijk zelf? Waar liggen jouw 
talenten?” Die benadering was totaal nieuw voor me. 
Ik heb jarenlang geloofd dat ik nooit meer mee zou 
doen in de “gewone” mensenwereld. Ik had mezelf 
allang afgeschreven en zo voelde ik me ook.’

Slimme zorg in de buurt

tekst Stef Verhoeven
illustratie Getty Images

ZORG
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Reorganisatie
De Noord-Limburgse gemeente Venlo heeft zo’n 
honderdduizend inwoners die verspreid wonen over 
de stadsdelen Venlo, Blerick, Tegelen, Arcen, Lomm, 
Velden en Belfeld. In elk stadsdeel spreken de bewo-
ners nog hun eigen variant van het zachte Limburgse 
dialect. In deze ogenschijnlijk rustige stad is een 
grootschalige reorganisatie aan de gang. Een stille 
revolutie.
De verkokering van de zorg is een van de grootste 
ergernissen van Ramon Testroote, de eigenzinnige 
wethouder van Venlo, die zorg en werk in zijn porte-
feuille heeft. De voormalig technisch ingenieur wist 
niet wat hij zag toen hij zich goed in de zorg verdiepte. 
‘Op de werkvloer is er een minutencultuur ontstaan 
en de schotten tussen de instellingen zijn zo hoog 
geworden dat samenwerking nagenoeg onmogelijk 
is. Dat maakt niet alleen cliënten als Niki ongelukkig, 
maar ook de zorgprofessionals zelf.’
Voormalig therapeut Sef Peeters kan dat beamen. 
Peeters werkte meer dan vijftien jaar in de ver-
slavingszorg in Venlo en heeft het bureaucratisch 
monster met eigen ogen zien groeien ‘Protocollen, 
formulieren, verantwoordingsrapporten… Elke kleine 
stap die ik met een cliënt zette, moest ik tot achter de 
komma verantwoorden. Ik had het gevoel dat ik mijn 
werk niet meer kon doen, het systeem was gebaseerd 
op wantrouwen. Ik werd er letterlijk ziek van.’ Hij 
ging, na wat omzwervingen, vervroegd met pensioen.

Proeftuin
Het is niet toevallig dat Niki Peters juist in Venlo 
de weg terug vond. Lang voordat op landelijk poli-
tiek niveau de woorden ‘decentralisatie’ en ‘zorg 
op menselijke maat’ in de mond werden genomen, 
was in deze stad de reorganisatie al begonnen. Ruim 
vijf jaar geleden legde de gemeente, samen met het 
zorgkantoor en de zorgaanbieders, haar oor te luister 
in Zweden. Daar is de zorg niet alleen beter geor-
ganiseerd, maar ook nog eens een stuk goedkoper. 
Het werd de basis voor het project ‘VenloDroom’, 
een breed opgezet innovatieplatform waar wonen, 
welzijn en zorg in samenhang worden aangepakt. 
Aandachtswijk Venlo-Oost werd de proeftuin.
‘Het was een wild, maar ook eenvoudig gedachte-
experiment,’ glimlacht Testroote. ‘We zetten de woon- 
en zorgbehoefte van de bewoner centraal en stelden 
de vraag: welke professionals hebben we nodig om het 
goed te regelen in deze wijk? Die plaatsen we in het 
Sociale Wijkteam met een vast budget, gebaseerd op 
de samenstelling van de wijk. De hele reken- en ver-
antwoordingscultuur halen we daarmee in een keer 
uit het systeem. De overhead die we daarmee bespa-
ren, ligt tussen de 30 en 50 procent.’ 
De menselijke maat die VenloDroom voorstaat, krijgt 
concreet vorm in het zogenoemde Huis van de Wijk. 
Bep Holla, voormalig wijkverpleegkundige, is een van 
de drijvende krachten achter dat concept. Ooit was 
ze zelf een ‘stopwatchzuster’ die moest woekeren 
met haar zorgminuten voor patiënten. Het tempo van 

spreken heeft ze sindsdien opgevoerd, zo lijkt het. Het 
Huis van de Wijk is volgens Holla het knooppunt waar 
alles samenkomt: wonen, werk, welzijn en zorg. De 
Sociale Wijkteams overleggen er, er wordt gekookt en 
gegeten, er wordt bloed geprikt en er is zelfs één keer 
per week een ‘vliegende schoester’, een schoenmaker 
die te repareren schoenen ophaalt. ‘Zo komt de cohe-
sie terug in de wijk en dat werd hoog tijd,’ zegt Holla. 
‘We hebben allemaal schotjes om ons heen gebouwd 
en daar is uiteindelijk niemand gelukkig van gewor-
den.’ 

Keukentafelgesprekken
In 2015 moeten alle gemeenten van Nederland klaar 
zijn voor de decentrale zorg. Volgens Bep Holla heeft 
Venlo een ruime voorsprong op andere gemeentes, 
‘maar een klein jaar is zelfs voor ons krap om alles op 
orde te hebben.’ Toch durft ze wel vooruit te kijken. 
‘Over een paar jaar staan hier achttien Huizen van de 
Wijk met minstens twaalf uit verschillende disciplines 
samengestelde sociale wijkteams, die met gewone 
keukentafelgesprekken zorg- en welzijnsvragen op 
maat oplossen.’
Niki heeft inmiddels een betaalde baan bij 
VenloDroom en ziet tot haar grote trots geen psychi-
ater of arts meer. Sef werkt nu als vrijwilliger voor de 
Burenhulpdienst en leeft helemaal op. En Bep stelt op 
haar 67ste haar pensioen nog even uit. Ze wordt de 
ombudsvrouw van Venlo in 2014.
Biedt Venlo burgerparticipatie in optima forma? 
Wethouder Testroote spreekt liever van overheidspar-
ticipatie. ‘Niet de burger hoeft zich te voegen naar de 
complexe systemen die we gebouwd hebben, het is de 
overheid zelf die de beweging terug moet maken naar 
de burger. En ja, in Venlo gebeurt dat.’  

‘Een wild, maar 
ook eenvoudig
gedachte-experiment. ’ 

Slimme zorg in de buurt

De Partij voor Arbeid staat pal voor toegankelijke, betaalbare en goede 
zorg voor iedereen. Deze zorg organiseren we dichter bij mensen, in 
de buurt. Zodat ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen 
wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er komen daarom 
2000 wijkverpleegkundigen bij. En professionele zorg garanderen 
we. Daarvoor blijft de dokter of verpleegkundige verantwoordelijk. 
Voor hulp bij het huishouden of vervoer vragen we waar mogelijk een 
bijdrage van familie en vrienden. Zo garanderen we goede zorg op 
maat, waar dat kan tegen minder kosten. 

STANDPUNT ZORG
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PRIJSVRAAG

Wat weet jij over de gemeenteraadsverkiezingen en de Nederlandse gemeenten? Vind de juiste 
antwoorden en maak kans op een bijzondere prijs: een dag meelopen met een Kamerlid van de 
PvdA in de Tweede Kamer. Mail je oplossing voor 19 maart naar redactie@pvda.nl

POLITIEKE KENNISQUIZ 
WAAR OF NIET WAAR?
1. In de gemeente Schinnen (Limburg) 
liggen twee straten met dezelfde naam. 
De Altaarstraat komt zowel voor in 
Schinnen als in het kerkdorp Oirsbeek. 
Dat is des te opmerkelijk, omdat deze 
straatnaam verder niet voorkomt in 
Nederland.
2. De gemeente Almere heeft tot twee 
keer toe een spelfout gemaakt in een 
straatnaambord. Het ging om de straat-
naam Chicagostraat die geschreven werd 
als ‘Chigacostraat’. Na meldingen van 
buurtbewoners werd er een nieuw bord 
geplaatst met ‘Chigagostraat’ erop.
3. Meeuwen zorgen voor veel overlast. 
De gemeente Alkmaar pakt het op opval-
lende wijze aan. RTV Noord-Holland meldt 
dat Alkmaar van plan is om op afstand 
bestuurbare autootjes in te zetten tegen 
meeuwenoverlast. Er is een vijftal vrijwil-
ligers gevonden die de wagentjes zullen 
besturen.

4. Als het aan het College van B&W ligt 
kunnen bewoners van het buitengebied 
van de Gelderse gemeente Buren bin-
nenkort straatverlichting ‘huren’ van de 
gemeente. Voor ruim 1000 euro zijn ze 
voor de komende 10 jaar verzekerd van 
straatverlichting voor hun deur. Een bezui-
nigingsidee van de gemeente.
5. De chef van het Duitse circus Schollini 
heeft een waarschuwing gekregen van de 
gemeente Almelo omdat hij olifant Gitana 
had uitgelaten in een groenstrook in de 
stad. In het geval van herhaling dreigt een 
boete van 1000 euro.
6. Achterom, een klein dorpje in de 
gemeente Hoogeveen, wil van zijn naam 
af. Aanleiding is de toenemende overlast 
van cruisende homoseksuelen die het 
dorp hebben uitgezocht als ontmoetings-
plaats. De burgemeester van Hoogeveen, 
dhr. Loohuis wil echter niets van de 
naamswijziging weten.

LIJFSPREUK
Heel veel steden in Nederland hebben een lijfspreuk, 
bedacht om de stad aantrekkelijk te maken voor bezoekers. 
Kun jij de stad en de lijfspreuk bij elkaar zetten? Als je de 
letters in de goede volgorde zet, komt er een woord uit dat 
met de verkiezingen te maken heeft. 
1. Leiden
2. Heerenveen
3. Delft
4. Wageningen
5. Franeker
6. Lelystad 
7. Nijmegen
8. Briele    

JUISTE SLOGANS
Verkiezingen betekent het voeren van campagne. Door de 
hele stad komen er dan weer posters te hangen met de 
foto’s en slogans van de verschillende partijen. Het kiezen 
van een slogan is niet altijd makkelijk. Hieronder staan wat 
verkiezingsposters uit het verleden. Er ontbreekt echter 
steeds een woord. Kun je dat woord invullen?

LOKALE PARTIJEN
Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen er soms lokale politie-
ke partijen mee. Je ziet hier de naam van een politieke partij. 
Aan jou de vraag of deze partijen echt meedoen en een zetel 
hebben in de gemeenteraad ja/nee.
A. Breukelen Beweegt
B. VOC Hoorn
C. De gewone man

U. … geeft lucht
E. Creating history
T. Een gouden plak
R. Altijd …
M. Stad der bevrijding 
S. Stad van ontdekkingen
O. Stad van nu, sfeer van toen
B. Ster van de elf steden

D. De partij voor de daklozen
E. De partij van het rode potlood
F.  Lijst Kras

1. a. recept b. werk c. paard
2. a. voelt b. drukt c. weegt
3. a. missen b. willen c. vertrouwen
4. a. avondblauw b. ellende c. Van Agt
5. a. makkers b. arbeiders c. proletaren
6. a. ellende b. rekening c. pils

1

2

3

4

5

6
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tekst Silvester Heijdeman
foto Erik van der Veer Kersverse Rijswijker is blij verrast over het

Rijswijkse (buiten-)leven

Rijswijk heeft het
allemaal

S
• Er komen meer groene verblijfs- en speelterreinen. De
bestaande terreinen worden goed onderhouden
• Er komen integrale sociale wijkteams waarbinnen wordt
samengewerkt met huisartsen, wijkverpleging en
tweedelijnszorg 

Samen genieten in
Rijswijk

Ik vind het heerlijk om op een vrije zaterdag te
genieten van al het groen in de buurt. De vele
kinderspeelplekken om de hoek. Of anders lekker
wandelen op ‘t Landgoed te Werve , pootje baden in
het natuurzwembad, of met de kinderwagen langs de
kinderboerderij ’t Akkertje in het Rijswijkse Bos. 

Ook op het gebied van onderwijs, cultuur en sport is
Rijswijk echt aantrekkelijk. Jong en oud komen in
Rijswijk niks tekort. De brede school vind ik echt
geweldig. Zo werken we aan de talenten van onze
kinderen. In september kunnen we lekker genieten
van ‘t Strandwal Festival, en in de winter van cabaret
in de stadsschouwburg. Om dan de volgende
ochtend weer op het voetbalveld te staan. ’s Zomers
een baantje trekken in het zwembad of een
fietstocht maken langs de Vliet. En dan uitrusten op
een terrasje: Rijswijk heeft het allemaal. 

Het is goed winkelen in Rijswijk. De winkeltjes in
oud-Rijswijk in de Herenstraat met authentieke
speciaalzaken, restaurants, het museum en
natuurlijk de gezellige markt. Of je gaat naar de
Bogaard waar alle winkels zitten die je maar kan
wensen. 

Ik ben ondernemend en ik zie dat er nog volop
kansen liggen. Of het nu gaat om de nieuwbouw in
Rijswijk Buiten of de ontwikkeling van Plaspoel-
polder. Allemaal potentiele pareltjes van Rijswijk.
Om ook de komende vier jaar Rijswijk ‘vol smaak’ te
houden. 

Samen wonen, samen werken, samen sporten,
samen shoppen, samen genieten! Als nieuweling
ervaar ik dat dat geen loze kreten zijn. Met al die
groene parken, winkelgebieden, speelplekken,
bedrijvigheid en culturele instellingen heeft Rijswijk
veel te bieden. En dat moeten we vooral zo houden. 

Voor ik naar Rijswijk kwam, was ik actief in de
Amsterdamse politiek. Als ik met die blik naar
Rijswijk kijk, zie ik hoe goed het hier gaat. Ondanks
de noodzakelijke bezuinigingen is de afgelopen jaren
geïnvesteerd in de voorzieningen in Rijswijk. Voor
mensen die in deze tijden niet makkelijk
rondkomen, maar ook voor mensen met een
ruimere beurs. Voor gezinnen, en voor singles. Voor
ouderen en studenten. Rijswijk heeft voor iedereen
wat wils. Dat maakt Rijswijk onderscheidend van de
omliggende gemeenten. Dat geeft Rijswijk smaak. 

WONEN

STANDPUNT
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kAndidAten

Wie ben je? 
Opgegroeid en gestudeerd in Nijmegen.
Als onderwijsadviseur veel scholen van
binnen gezien en mogen begeleiden;
sinds 2010 PvdA-raadslid 
Wordt opgetogen van: 
De Brede School, waar onderwijs,
kinderopvang, cultuur en sport
samenwerken, waardoor we elk kind
optimale kansen bieden. 
In de politiek door: 
Je kunt de samenleving alleen een
beetje socialer kunt maken door je er
zelf actief voor in te zetten.
Mijn drijfveer: 
Iedereen moet mee kunnen doen. Juist
in tijden van crisis is eerlijk delen
belangrijk. Maar we moeten mensen
wel aanspreken op wat ze zelf kunnen. 
Grootste ergernis: 
De kloof tussen arm en rijk. Niet
iedereen met dezelfde opleiding heeft
evenveel kans op een stageplek of baan. 
Morgen invoeren: 
Mensen eerder betrekken bij het beleid
voor de eigen wijk. 
Rijswijk is voor mij: 
De plaats waar je goed kunt werken en
je een leven lang kunt wonen. Onze
Landgoederenzone, het rijke culturele
aanbod en de vele burgerinitiatieven. 

Wie ben je? 
Wethouder voor Sociale Zaken,
Welzijn, Onderwijs en Zorg. Vanaf mijn
eerste levensjaar inwoner van Rijswijk.
Wordt opgetogen van: 
Van de vele vrijwilligers in Rijswijk, die
het cement van onze maatschappij
vormen. Van het waardevolle groen en
de fantastische voorzieningen op het
gebied van sport, cultuur en welzijn.
In de politiek door: 
Doordat ik niet aan de zijlijn wil staan.
Om mijn kennis en ervaring in te
zetten als de gemeente er veel taken op
het gebied van Jeugd, AWBZ en de
Participatiewet bij krijgt.
Mijn drijfveer: 
Werken aan een samenleving met
gelijke kansen voor iedereen. Een
warme, evenwichtige samenleving met
respect voor elkaar: dat geeft energie!
Mijn grootste ergernis: 
Mensen of organisaties die alleen uit
zijn op eigen belang. Die niet het
cement, maar het drijfzand zijn van
onze samenleving.
Morgen invoeren: 
Een eerlijker verdeling van werk,
macht en middelen.
Rijswijk is voor mij: 
Een stad waar ik trots op ben. 

Wie ben je? 
Geboren en getogen Rijswijker en
sociaal democraat in hart en nieren. Ik
ben getrouwd, heb drie kinderen en
woon in de Bomenbuurt. 
Wordt opgetogen van: 
Kinderen zonder zorgen te zien spelen,
sporten en actief bezig zijn. Van de vele
vrijwilligers, die actief zijn voor elkaar
en met elkaar. 
In de politiek door: 
Met grootouders en vader actief in de
politiek, kwam ik daar op zeer jonge
leeftijd mee in aanraking en kreeg ik
interesse in wat je in de politiek kan
doen voor mensen. 
Mijn drijfveer: 
Dat er zo weinig mogelijk mensen in de
knel komen. Dat iedereen naar zijn
eigen wensen en mogelijkheden deel
kan nemen in onze samenleving. 
Mijn grootste ergernis: 
De verharding van onze maatschappij.
Dat er steeds meer huishoudens onder
de armoedegrens leven. 
Morgen invoeren: 
Een basisinkomen, tegen een redelijke
tegenprestatie, waardoor niemand
meer onder de armoedegrens hoeft te
leven. 
Rijswijk is voor mij: 
De groene parel in Haaglanden. 

Wil van Nunen (1955) Jos Bolte (1954) Erik van der Veer (1964)

Elk kind een
goede toekomst

Respect voor
elkaar 

Voor elkaar, met
elkaar 

7 vragen aan 6 van onze kandidaten 
voor de gemeenteraad.

fotografie Tino van Dam
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Gehuwd, vier (uitwonende) kinderen.
Ik zet mij in voor minder bedeelden en
ben graag bestuurslid van culturele en
welzijnsorganisaties.  
Wordt opgetogen van:  
De prachtige parken en groen-
voorzieningen in Rijswijk en de
verzorgde staat van de openbare
ruimten.  
In de politiek door:  
Belangstelling voor ontwikkelingswerk
en vrijwilligerswerk.  
Mijn drijfveer:  
Mijn sociale en maatschappelijke
betrokkenheid met mensen en mijn
behoefte aan bestuurlijke spanning,
zodat ik dingen kan verbeteren.  
Grootste ergernis:  
De wijze waarop veel mensen met
elkaar omgaan. Het ontbreken van
respect voor elkaar.  
Morgen invoeren:  
Een regeling met de detailhandel om de
voedselbanken beter te bevoorraden.  
Rijswijk is voor mij:  
Een geweldige plaats om te wonen. Ik
heb er mijn hele leven gewerkt. Onze
kinderen zijn er geboren, naar school
gegaan en opgegroeid. Goede zorg, veilig
en beschermd. Dat betekent heel veel in
mijn leven. 

Wie ben je? 
Ik woon sinds 1997 in Rijswijk, met mijn
vrouw en drie kinderen. 
Wordt opgetogen van: 
Samen met mensen dingen bereiken. 
In de politiek door: 
Ik wil, na jaren gewerkt te hebben in de
Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord, breder actief zijn. Ik zie ruimte
om de inwoners van Rijswijk meer te
betrekken bij hun gemeenschap en zo
sociaa voorwaarts te gaan. 
Mijn drijfveer: 
De opvang van mensen die buiten de
boot dreigen te vallen. Ik sluit aan bij de
PvdA uitgangspunten: het tegengaan
van armoede, zorgen voor een dak
boven je hoofd en eten op de borden.
Daarnaast ben ik erg gericht op de
rechten van kinderen om zich op alle
vlakken te kunnen ontwikkelen. 
Mijn grootste ergernis: 
De paarse krokodil. Professionals die
diensten moeten leveren en die zich
verschuilen achter procedures. Vooral
als mensen daar de dupe van worden. 
Morgen invoeren: 
Wijkspreekuren en digitale participatie.
Bijvoorbeeld digitale politiek cafés. 
Rijswijk is voor mij: 
Groen en ruimtelijk, met veel
voorzieningen. 

Wie ben je?
Sinds september vader van Thom, al
langer onder-nemend ingenieur. Vanaf
juli 2013 nieuwe bewoner van de
Bomenbuurt. 
Wordt opgetogen van: 
Van de kracht van mensen, wanneer ze
mee mogen doen en mee mogen tellen.
Soms groeit er vanuit vereende kracht
vanzelf iets moois in de buurt. 
In de politiek door: 
"De overtuiging dat politiek het verschil
kan maken tussen een marginaal en een
fatsoenlijk bestaan, tussen vernedering
en emancipatie, tussen rivaliteit van
natiestaten en internationale
samenwerking, tussen apartheid en
vrijheid: politiek doet er toe."
Beginselmanifest Partij van de Arbeid
Mijn drijfveer: 
Dat verschil willen maken. Eraan
bijdragen dat een dubbeltje uit eigen
kracht een kwartje wordt.
Mijn grootste ergernis: 
Slechte dienstverlening en onnodige
drempels. 
Morgen invoeren:
Duurzame huisvestiging in Rijswijk
voor jong en oud. 
Rijswijk is voor mij:
Mijn nieuwe thuis, nog vol aangename
verrassingen.

Silvester Heijdemann (1981) Andy Kooy (1967) Jos de Beer (1948)

Een fatsoenlijk
bestaan 

Nieuwe
mogelijkheden

De dingen nog
beter maken

Zie de complete kandidatenlijst op www.rijswijk.pvda.nl



Samen werken
aan Rijswijk 

Wil van Nunen, lid gemeenteraad

RIJSWIJK

STERKER & SOCIALER
Voor meer informatie, ga naar www.rijswijk.pvda.nl

foto Erik van der Veer

K”Kan ik nog wel hulp krijgen? Kan ik nog naar de
dagrecreatie? Kan mijn moeder blijven wonen waar
ze woont?’”, het zijn allemaal vragen die ik al op me
af heb horen komen.

Zoals het er nu uitziet wordt 1 januari 2015 een
keerpunt voor het gemeentelijke bestuur. Vanaf dat
moment komen er veel taken bij in wat ook wel ‘het
sociale domein’ wordt genoemd. Gemeenten zijn
vanaf dat moment verantwoordelijk voor de
Jeugdzorg (dat lag voorheen bij de provincie) en de
uitvoering van de Participatiewet (‘iedereen naar
vermogen aan het werk op de arbeidsmarkt’). En er
komen nieuwe taken op het terrein van zorg.

Ik vind dat de gemeente niet eerst naar het geld
moet kijken maar naar de Rijswijkse hulpvrager. Ik
ken gezinnen waar ieder gezinslid zijn eigen
problematiek heeft en waar veel hulpverleners aan
werken die niet altijd van elkaar weten wat ze doen.

Dat moet en kan anders. Eén aanspreekpunt,
maatwerk en meer samenwerking tussen de lokale
en regionale jeugdzorginstanties. Niemand mag het
kind van de rekening worden!

Iedere Rijswijker die hulp komt vragen zal met
veranderingen te maken krijgen. Er wordt straks
eerst gevraagd ”wat kunt u zelf doen in het regelen
van zorg of het vinden van werk?”. Dat is niet erg,
maar ik, de hele Rijswijkse PvdA, zal er goed op
letten dat de mensen die een steuntje in de rug nodig
hebben, sociaal worden geholpen en niet in de kou
blijven staan.

Kortom, er is nog steeds werk aan de winkel.
Daarom ga ik de komende jaren graag door, samen
met de PvdA-fractie, met de vertegenwoordigers van
andere partijen in de gemeenteraad - en met al die
Rijswijkers die zich inzetten voor elkaar en onze
gemeente.

COLUMN

Wil van Nunen maakt zich grote zorgen
over de veranderingen op sociaal gebied die
veel mensen zullen gaan merken.




