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Het meest rechtse kabinet van na de Tweede Wereld- 
oorlog is al na anderhalf jaar op de klippen gelopen. 
VVD, CDA en PVV wilden ons land transformeren in een 
liberale heilstaat met een minimale sociale zekerheid 
en een tot op het bot uitgebeende publieke sector. Maar 
door onderlinge verdeeldheid is ‘rechts’ mislukt.

En dat is heel goed nieuws voor alle Nederlanders. Niet 
alleen omdat die onzalige plannen nu rechtstreeks naar 
de prullenbak kunnen, maar vooral ook omdat het 
woord nu aan de kiezers is. Zoals het hoort in een de-
mocratie. Groot voordeel is dat iedereen nu wéét wat de 
plannen van Rutte, Verhagen en Wilders zijn. Niemand 
hoeft hen meer op hun woord te geloven, we kennen nu 
immers hun daden en concrete plannen.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen de verkiezingen een 
strijd worden tussen twee kampen: het kamp Rutte en 
het kamp van Roemer. Gaan we verder op de neoliberale 
weg, of gaan we richting menselijk en sociaal. 

Gaan we verder met de afbraak en maken we de burgers 
van dit land nog onzekerder, of gaan we het land weer 
opbouwen en de mensen het vertrouwen geven dat het 
morgen beter wordt dan vandaag.

Velen willen ons aanpraten dat we geregeerd worden 
door de financiële markten en dat we een speelbal zijn in 
een ondoorzichtig, mondiaal spel waarvan niemand de 
regels kent. Het zaaien van angst is hun handelsmerk. 

Wij weten beter: we hebben een rijk land, een hoog opge-
leide bevolking, en een hoge arbeidsproductiviteit. Onze 
ouders en wij hebben een beschaafd land opgebouwd 
waar we trots op kunnen zijn. Met de inzet van allen 
kunnen we er iets moois van maken, maar dan moet de 
politiek wel de leiding nemen en het goede voorbeeld ge-
ven. Ik vertrouw dat Emile Roemer toe. NU SP!

jan  marIjnIssen
voorzItter sP

rutte of 
roemer

Op de cover Feyenoord-trainer  
Ronald Koeman. Hij ontvangt  
Emile Roemer in de Kuip.

Welke oud-Feyenoorder zou hij 
graag weer kunnen opstellen?

A. Dirk Kuijt
B. Salomon Kalou
C. Robin van Persie
D. Luc Castaignos

Het juiste antwoord vindt u  
op pagina 5

cover
model

Toch wordt dat de bittere realiteit 
voor veel ouders door een bezuini-
ging van 300 miljoen euro op kin-
deren met een beperking. Het kind 
van de rekening is hier al te letter-
lijk. De maatregel leidt tot grotere 
klassen en vijfduizend ontslagen 
onder leraren en begeleiders. De 
bonden spreken zelfs van negen-
duizend ontslagen.

Per regio wordt straks bepaald 
wie nog voor speciaal onderwijs in 

aanmerking komt. Geld in plaats 
van de behoeften van het kind zul-
len de selectie bepalen. U voelt het 
al aankomen: onzekerheid, rechts-
ongelijkheid en veel bureaucratie 
vormen het resultaat van deze be-
zuiniging.

In een tv-spot legt de SP duidelijk 
uit waar de pijn zit: bij de kinde-
ren, ouders, leraren, begeleiders, 
niet-beperkte leerlingen en bij de 
kwaliteit van ons onderwijs.

1 voor onze kInderen
Stel, uw kind heeft een stoornis, handicap of ziekte waardoor het extra 
ondersteuning nodig heeft op school. Dan moet u er toch niet aan 
denken dat u de benodigde hulp niet krijgt, dat u als ouder nauwelijks 
invloed heeft op wat er gebeurt met uw kroost en dat uw kind moet 
worstelen in het reguliere onderwijs?

Op www.sp.nl/onderwijs kunt u 
de spot bekijken en een petitie  
tekenen tegen het desastreuze  
bezuinigingsplan van minister  
Van Bijsterveldt.

1 voor onze kinderen is onderdeel 
van de campagne 1 voor allen: zie 
achterkant van deze krant.

rekenfout
‘In 2005 is er door het toenmalige kabinet bij de berekening van de regeling 
voor vervroegd pensioen van politiemensen een rekenfout gemaakt van 
maar liefst 660 miljoen euro. Slordig. Nog slordiger is het dat minister 
Opstelten heeft besloten deze fout te gebruiken in de huidige CAO-
onderhandelingen. Ten nadele van de politiemensen.’

Kabinetsblunder door de ogen van  
SP-Kamerlid Nine Kooiman

arend van dam

fotografie: suzanne van de kerk
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wIjkverPleegkundIgen
Foto 1. Zorg in de buurt is voor de SP 
altijd belangrijk geweest. In 2007 
zegt toenmalig zorg-woordvoerder 
Agnes Kant: ‘De SP stelt voor dat de 
verantwoordelijkheid voor hulp en 
thuiszorg voor ouderen, chronisch 
zieken en gehandicapten in han-
den komt van buurtzorgteams van 
wijkverpleegkundigen.’ Er wordt 
niet naar geluisterd. Tot eind 2011, 
als minister Schippers ineens laat 
weten dat het inzetten van wijkver-
pleegkundigen een heel goed initia-
tief is. Haar uitgangspunt: dichtbij 
wat kan en verder weg waar nodig.

sPlItsen ns
Foto 2. In 1995 zegt toenmalig SP-
Kamerlid Remi Poppe over de mo-
gelijke splitsing van de NS: ‘De 
samenhang verdwijnt dan.’ En in 
2003 waarschuwt SP-Kamerlid Arda 
Gerkens: ‘Moeten wij niet conclu-
deren dat het per definitie alleen 
maar slechter kan worden als wij 
hiermee doorgaan?’ Na de split-
sing zegt VVD-woordvoerder Johan 
Remkes nu: ‘Met de wijsheid ach-
teraf moet je zeggen dat onvoldoen-
de is onderkend dat ProRail en NS 

tegenstrijdige belangen hebben.’ 
Hoezo wijsheid achteraf?

bankenbelastIng
In 2009 pleit Agnes Kant, toen SP-
fractievoorzitter, ervoor om ‘een 
bankenheffing in te voeren zodat 
de banken gaan meebetalen aan 
de maatschappelijke schade die zij 
hebben veroorzaakt.’ CDA, PvdA, 
VVD, CU, D66 en SGP wijzen het 
voorstel af. Twee jaar later wenst 
het kabinet-Rutte tóch een banken-
belasting. Minister de Jager (CDA): 
‘De sector betaalt het natuurlijk 
niet graag, maar hebben ze gezien 
wat er na de crisis in die sector is 
gestopt?’

de euro
Ewout Irrgang, die later SP-woord-
voerder financiën zal worden in de 
Tweede Kamer, zegt al in 2001:  
‘Invoering van de euro betekent 
niet alleen dat we met dezelfde 
munt betalen, maar ook dat er één 
monetaire politiek gevoerd wordt. 
[…] Eén centrale Europese bank, 
die van Lapland tot Sicilië hetzelf-
de rentepercentage hanteert. Die 
rente is hét middel om de economi-

sche temperatuur te regelen. […] In 
al die totaal verschillende econo-
mieën wordt de kachel nu overal 
even hoog gezet […]. Dat gaat on-
herroepelijk problemen opleveren, 
die nauwelijks op te lossen zijn.’ 
Inmiddels is elk woord waar geble-
ken…

afhaken
Foto 3. In 2006 wordt de SP met 25 
zetels de grote winnaar van de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer. 
Desondanks gaat het mis in de on-
derhandelingen met CDA en PvdA 
om een regering. PvdA beweert dat 
de SP is ‘afgehaakt’. Jan Marijnis-
sen weerlegt het beeld dat hij van 
de onderhandelingstafel was gelo-
pen, maar werd niet geloofd. Dank-
zij Wikileaks komt de aap jaren 
later uit de mouw. Al voor de on-
derhandeling melden Amerikaanse 
diplomaten over een gesprek met 

een prominente PvdA’er: ‘Frans 
Timmermans wees onomwonden 
iedere mogelijkheid tot het vormen 
van een coalitie met de SP af.’

socIale huurwonIngen
Remi Poppe, toen SP-Kamerlid, 
zegt in 1995 over het voorstel om 
de volkshuisvesting te verzelfstan-
digen: ‘Het Rijk laat de volkshuis-
vesting over aan de grillen van de 
markt, waar begrippen als sociaal 
en solidariteit geen enkele rol spe-
len.’ Zeventien jaar later: 400 dui-
zend naoorlogse sociale huurwo-
ningen gesloopt; wachtlijsten in 
sommige steden meer dan 18 jaar; 
topmannen van woningcorporaties 
steken in zes jaar bijna 30 miljoen 
euro in eigen zak; de schade door 
hun onverantwoord gedrag is meer 
dan 300 miljoen. Het is niet altijd 
fijn om vroeg of laat gelijk te  
krijgen.

vroeg of laat
De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen 
van beleid te doorzien en problemen te 
signaleren. Vroeg of laat komen andere 
partijen in de Tweede Kamer er achter dat 
onze analyses én oplossingen kloppen.

zorgleerlIngen vernacheld
‘Er wordt de komende tijd 300 miljoen euro bezuinigd op het speciaal 
onderwijs. Volgens Van Bijsterveldt omdat het aantal zorgleerlingen in bijna 
tien jaar tijd met 65 procent zou zijn gestegen. Het kabinet wilde daarmee 
de bezuinigingen goedpraten. Maar het cijfer klopt niet. Het bleek slechts 
om één specifieke groep te gaan en bovendien werden bepaalde leerlingen 
dubbel geteld. In werkelijkheid gaat het om een groei van vijftien procent. 
Als de minister zelf niet kan rekenen, hoe kan ze zich dan met onderwijs 
bemoeien?’

Kabinetsblunder door de ogen van  
SP-Kamerlid Jasper van Dijk
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Als voetbaltrainer Ronald Koeman 
en SP-politicus Emile Roemer het 
heilige gras in de 75-jarige Kuip  
betreden, wordt er hard gejuicht. 
Bezoekende schoolkinderen beju-
belen de Feyenoordtrainer door zijn 
naam te scanderen. ‘Ach, ze vragen 
zich nu af wie die man is in dat blauwe 
trainingsjack naast Emile Roemer,’  
relativeert Ronald Koeman lachend 
zijn roem.

dIe man geloof Ik…
Ronald Koeman en Emile Roemer 
zijn twee mannen die in meerdere 
opzichten stevig in het leven staan. 
En zodra ze elkaar de hand geven 
is er sprake van een directe klik. 
‘Ik zeg eerlijk dat mijn belangstel-
ling in de politiek pas begon toen 
ik ouder werd en mijn interesses 
wat breder werden,’ opent Ronald, 
‘maar ik heb er weinig verstand 
van. Ik kijk meer naar de presen-
tatie van een politiek leider dan 
naar de inhoud van zijn woorden. 
Ik houd van nuchter en goed eerlijk 
overkomen. Bij Cohen bijvoorbeeld 
– en dan zeg ik het mild – miste ik 
die overtuiging. Maar bij Emile zeg 
ik: die man geloof ik, en dat heb ik dus 
niet met iedereen.’ 

En wat vindt Emile van zijn ge-
sprekspartner? De SP-fractievoorzit-
ter: ‘Bijzonder gastvrij, nuchter en 
to the point. En Ronald is natuur-
lijk wel een plaatje, met een fan-
tastische carrière. Hij heeft voor 
Barcelona hun eerste Europacup 
veroverd en met het Nederlandse 
elftal de Europese titel. Hij heeft 
ook de absolute wil om iets te be-
reiken in het leven. Het doorzetten. 
Het doorpakken. Niet bij tegenslag 
het hoofd buigen. En tegelijkertijd 
ook een vadercoach zijn om op zijn 
jongens te letten. Ik vind het bui-
tengewoon knap hoe Ronald het 
voor elkaar krijgt om met een toch 
relatief onervaren ploeg tegen de 
grote clubs successen te boeken.’

als feyenoord verloor…
Daarvoor had hij al aan Ronald Koe-
man uitgelegd waarom het bezoek 
aan de Kuip hem zoveel deed. ‘Bij 
mij is de Feyenoord-liefde echt met 
de paplepel ingegoten. Mijn moe-
der woonde aan de Stevelsweg, nog 
geen vijf minuten van het stadion. 
Ze heeft mijn broers, zussen en mij 
heel vaak verteld dat ze dit stadion 
nog heeft gebouwd zien worden.  
Ze is net als mijn vader ook een  
Rotterdammer en een enorme  
Feyenoordfan. Dat is ook gebleven 
na de verhuizing naar Boxmeer, 
waar mijn vader als administrateur 
bij een veevoederfabriek ging wer-
ken. Bij ons werd er zondagavond 
om zeven uur ook niet afgesproken 
met vrienden en familie. En als  
Feyenoord verloor had ik een  
chagrijnige zondag.’

Ronald luistert aandachtig en zegt 
dan tegen Emile: ‘Ik vind het trai-
nersvak en de politiek goed te ver-
gelijken. Ik doe als trainer elk week-
end examen. In de politiek moet 

‘PolItIek Is toPsPort’
emIle bezoekt ronald In de kuIP

Emile Roemer is zijn hele leven al een hartstochtelijk Feyenoordfan. Zijn droom 
kwam uit bij een bezoek aan De Kuip, waar de SP-voorman met trainer Ronald 
Koeman sprak over de vraag of politiek topsport is. Of hoeveel politicus moet je 
zijn om in de topsport te slagen?
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elk optreden ook meteen goed zijn. 
Want er is ook bij jullie altijd de 
druk van de media. Elke dag. Dat 
weet je. Daarom moet je de media 
ook gebruiken. Je kunt met een op-
merking naar de pers bijvoorbeeld 
een bepaalde speler extra prikke-
len. En je kunt ook de druk op het 
team wat verminderen, als je soms 
te hoge verwachtingen wat kunt 
temperen.’ 

vooral jezelf blIjven
‘Ik heb zelf niet zo’n probleem met 
de media. Ik snap ook niet dat trai-
ners als Van Gaal en Verbeek boos 
en geprikkeld worden door vragen 
van de journalisten. Het is toch 
het werk van die journalisten om 
te proberen je uit je tent te lok-
ken. Het moet, als het goed is, een 
wisselwerking zijn. En je weet ook 
dat de mensen van de media altijd 
het laatste woord hebben. Daarom 
moet je vooral ook jezelf blijven.’

Emile Roemer knikt instemmend: 
‘Dat onderschrijf ik helemaal. Er 
wordt door sommigen in Den Haag 
geklaagd over het optreden van de 
verslaggevers van Pownews. Maar 
ik heb geen last met hen. Je moet 
het spel een beetje meespelen. Ge-
woon lachen en ze af en toe terug-
pakken. Je moet je vooral niet gek 
laten maken.’

‘Nee,’ zegt Ronald, ‘je moet met 
die druk kunnen omgaan. Toenma-
lig PSV-coach Guus Hiddink klopte 
vlak voor een wedstrijd wel eens  
op je borst en zei dan: stroomt je  
adrenaline wel goed? Dat moet je heb-
ben: gezonde spanning. Ik kon met 
de druk wel aardig omgaan. Hoe 
meer druk, hoe liever ik wilde win-
nen. Dat is de aard van het beestje. 

Daar kijk ik nu scherp naar als er 
een nieuwe speler naar Feyenoord 
komt. Dan vragen we ons aan alle 
kanten af of zo’n jongen de druk 
van het spelen in de Kuip wel aan 
kan. Want dat vermogen is niet 
trainbaar. En hoe goed je ook zo’n 
speler van te voren bekijkt, zeker-
heid heb je niet dat die jongen het 
goed zal doen. Hij kan door die 
druk helemaal dichtslaan. Neem 
bijvoorbeeld Anthony Lurling, nu 
een zeer goede speler bij NAC, die 
het toch niet redde bij Feyenoord.
Het scheelt ook wel als er een paar 
ervaren spelers in het team staan. 
Dat was trouwens vijftien jaar gele-
den veel meer het geval. De spelers 
komen nu op steeds jongere leef-
tijd in de basis te staan. Wij spelen 
met een team dat een gemiddelde 
leeftijd heeft van 22,3 of 22,4 jaar. 
We hebben met Schaken maar één 
dertiger in het team. Vroeger had je 
oudere spelers als John de Wolff er 
in staan, die voorop in de strijd gin-
gen en dan de rest meekregen.’

Emile: ‘Dus je zou volgend seizoen 
Dirk Kuijt er wel bij willen hebben?’

Ronald breed lachend: ‘Graag. Kuijt 
is een prima speler, die Feyenoord 
goed kent. Maar hij is bovendien 
een hele nuchtere jongen gebleven, 
die met zijn succes goed kan om-
gaan. Kuijt zou een gouden speler 
zijn voor de groep. Net zoals Van 
Bommel dat zou zijn bij PSV als 
hij daar zou terugkeren. Met al die 
zaken heb ik te maken omdat ik 
leiding geef aan een voetbalteam. 
Maar jij doet dat toch ook bij jouw 
partij.’

Emile: ‘Het verschil is wel dat ik 
niet alleen leiding moet geven aan 

de Kamerfractie maar dat ik ook als 
zeg maar een spitsspeler de punten 
moet maken. De druk van het  
moeten presteren, voelde ik wel 
heel erg toen ik in 2010 ineens het 
stokje moest overnemen van  
Agnes Kant. De partij stond er be-
roerd voor, we scoorden tien zetels 
in de peilingen en ik was een paar 
weken voor de grote verkiezings-
debatten nog de grote onbekende. 
Toen ben ik als op een soort trai-
ningskamp een week naar Texel ge-
gaan om heel veel dingen in mijn 
hoofd te stampen. Daarna begon ik 
goed voorbereid aan die debatten 
met inderdaad die gezonde span-
ning in me. Je ziet het: politiek is 
echt topsport. Maar als oud-leraar 
ben ik nieuwsgierig hoe jij nu spe-
lers echt nog wat nieuws leert?’

Koeman: ‘Nou, daar ben ik vanmor-
gen nog mee beziggeweest. Ik heb 
John Guidetti de filmbeelden van de 
wedstrijd tegen De Graafschap  
laten zien. We stonden met 2-0 voor 
en hij liep te provoceren. Hij pro-
beerde een trucje, dat hij tijdens 
de training ook wel eens uithaalt 
dat het net lijkt of een ander hem 
laat struikelen. Maar ik heb hem 
gezegd dat dat helemaal niet goed 
was. Het getuigt niet van respect 
om de tegenstander te kleineren. 
En het werkt tegengesteld, juist om-
dat je onnodig het vuurtje aanwak-
kert. De scheidsrechter bijvoorbeeld 
floot na dat incident geen enkele 
keer meer voor hem, zelfs al werd 
er tegen Guidetti een overtreding 
gemaakt. Dat heb ik hem uitgelegd 
en met de videobeelden laten zien, 
zodat hij wist waarom ik hem ter 
bescherming van zichzelf uit die 
wedstrijd haalde. Ja toen stond het 
gelukkig al 2-0. Als het 0-0 had ge-
staan dan had ik hem nog moeten 
laten staan, want dan had ik hem 
nog hard nodig gehad. Dat zijn 
domme dingen. Net als toen hij na 
een doelpunt zijn shirt uittrok, wat 

hem een schorsing voor de volgen-
de wedstrijd opleverde. Maar ver-
geet niet dat John pas negentien is. 
En dat het heel knap is dat hij op 
die leeftijd in zeer korte tijd dé man 
van Feyenoord is geworden. Hij is 
ook een leuke gozer, die leven in 
het team heeft gebracht. Belangrijk 
voor zijn ontwikkeling is nu de vol-
gende stap. Want als hij straks als 
vierde spits naar Manchester City 
teruggaat, dan zit hij voornamelijk 
op de bank. Dan kan hij veel beter 
nog een jaar bij ons spelen.’

café-elftal
Emile Roemer, zelf pas op zijn acht-
tiende begonnen met voetbal in een 
café-elftal waarin hij nog wel eens 
een keertje als rechtsbuiten mee-
speelt, zegt: ‘Ik zie het voor mezelf 
in de politiek als een groot voordeel 
dat ik 18 jaar voor de klas heb ge-
staan. Daardoor kan ik moeilijke  
zaken vaak begrijpelijk uitleggen. 
Ik ben door mijn werk in de klas 
ook gewend om te volgen of mijn 
woorden iemand raken of dat men 
niet meer oplet. Tenslotte heb ik 
om in voetbaltermen te spreken 
achttien jaar warmgelopen om nu 
voor het grote publiek te spreken.

Eén van de belangrijkste dingen is 
dan, dat je duidelijk bent. En eer-
lijk. Ik zal er bijvoorbeeld nooit om-
heen draaien dat ik Feyenoord-fan 
ben. Dat ben ik al mijn leven lang. 
En dat ga ik dan ook niet verdoeze-
len om eventueel stemmenverlies 
tegen te gaan. Ook over het suppor-
tersprobleem is mijn mening hel-
der. Je moet de paar rotte appels op 
de tribune, die het voor alle goeie 
fans verpesten, er gewoon uitha-
len. Hup, het Engelse model. Leg 
de hooligans die in de fout zijn ge-
gaan een stadionverbod op en laat 
ze zich maar tijdens de wedstrijd bij 
het politiebureau melden. En om-
dat de ongeregeldheden met vooral 
jongeren zich natuurlijk niet alleen 

in de stadions afspelen, maar ook 
daarbuiten, hebben wij bij de SP al 
een sterk plan ontwikkeld met veel 
meer gerichte aandacht voor pro-
bleemjongeren in de buurt waar ze 
wonen. Wij willen dáár effectieve 
hulp, van buurtwerkers, de wijk-
agenten, noem maar op. Gewoon de 
sociale controle weer op gang krij-
gen. Daar verbeter je op den duur 
de hele maatschappij mee.’

Ronald zegt: ‘Volgens mij ben jij er 
altijd mee bezig. Ik kan ‘s avonds, 
als ik hier om vier uur ’s middags 
ben weggereden, nog wel eens zeg-
gen ‘even een avond niets’. Maar 
bij jou in de politiek speelt er altijd 
wel wat.’

Emile: ‘Dat klopt, maar ook dan 
moet je je weer niet gek laten ma-
ken. Dat vereist wel eens een tijdje 
nadenken. Soms herken je dan wel, 
dat sommige andere politici ge-
woon een spel aan het spelen zijn. 
En daar moet je dan niet al te haas-
tig op ingaan. En zeker niet in een 
tv-programma gaan zitten, als je  
eigenlijk niks te vertellen hebt.’
 
Voor de fotografe lopen ze samen 
na het gesprek nog naar het veld. 
‘Het ligt er goed bij,’zegt Ronald. En 
in de immense Kuip vertelt Ronald 
nog dat het winnen van de Europa-
cup voor Barcelona toch het hoog-
tepunt uit zijn voetbalcarrière was. 
‘De Europese titel met Oranje was 
natuurlijk ook prachtig, maar de 
Europacup was de eerste hele grote 
prijs. Dat deed me toch meer.’

Vlak voor het afscheid vraagt Emile: 
‘Moet ik nog een plekje vrijhouden 
in mijn agenda om naar de Coolsin-
gel te komen? Want als jullie kam-
pioen worden dan sta ik daar echt.’ 
Koeman glimlacht en zegt: ‘Zullen 
we dat voor volgend jaar afspreken. 
Ik zou het voor dit jaar al heel mooi 
vinden als we derde worden.’

TEKST: BERT VOSKUIL

FOTO’S: SUZANNE VAN DE KERK

Nog veel meer visie, passie en  
standpunten van Emile Roemer op  
www.sp.nl

ronald en emIle weten: je moet je 
nIet gek laten maken door de medIa

Emile vertelt Ronald dat hooligans moeten worden aangepakt en dat de SP tegen 
overlast buiten het stadion een sterk, op wijken gericht plan heeft ontwikkeld.

Emile: ‘Daar wil je vast weer Dirk Kuijt.’ Ronald: ‘Dat zou een gouden speler zijn voor de groep.’
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DE HOGE INKOMENS BETALEN 
BIJNA ALLE BELASTINGEN

Jort Kelder wist het zeker: de hoogste 
inkomens mogen niet zwaarder belast 
worden, want de vijf procent hoogste 
inkomens in Nederland betaalt twee-
derde van alle belastinginkomsten. 
NRC Handelsblad onderzocht Kelders 
stelling, maar kwam tot een heel andere 
conclusie.

Wat blijkt? De rijkste 5 procent belasting-
betalers betaalt zo’n 20 procent (en dus 
geen twee derde) van alle belastingen. 
Maar dat is slechts het halve verhaal. 
Naast belasting betaalt iedereen immers 
ook premies voor volksverzekeringen en 
voor de zorgverzekering. Die kosten zijn 
voor lage inkomens relatief veel hoger 
dan voor de hoge. 
Het NRC onderzocht de totale lastendruk 
en stelde vast dat Nederland feitelijk al 
een vlaktaks heeft. Dat wil zeggen: de 
totale lasten aan belastingen en premies 
zijn voor de laagste inkomens procen-
tueel net zo hoog als voor de hoogste 
inkomens. NRC Handelsblad concludeert 
dan ook: ‘Lagere inkomens zijn in 
Nederland een even groot deel van hun 
inkomen kwijt aan collectieve lasten als 
de hogere inkomens.’

HET VESTIGINGSKLIMAAT VAN NEDERLAND IS 
ZEER ONGUNSTIG VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Dat Nederland een slecht vestigingsklimaat zou 
hebben is een fabeltje. Sterker nog, uit onderzoek van 
accountants- en adviesbureau KPMG blijkt dat 
Nederland (binnen de Westerse economieën) in de 
top-3 staat als het gaat om de lage kosten voor het 
starten van een bedrijf. Veel economen beschouwen 
Nederland zelfs als een belastingparadijs voor grote 
bedrijven die amper belasting wensen te betalen. 
20 duizend brievenbusfirma’s (zonder personeel of 
inventaris) gebruiken Nederland als schuilplaats voor 
het ontwijken van belastingen in andere landen waar 
ze wél daadwerkelijk actief zijn.

Uit vele onderzoeken blijkt dat bedrijven veel verder 
kijken dan de belastingen alleen. Factoren zoals 
goede infrastructuur, hoog opgeleid personeel en 
goede zorg zijn voor bedrijven minstens zo belangrijk 
als een lage winstbelasting. 
Maar om die voorzieningen overeind te houden is het 
natuurlijk wel van belang dat iedereen – dus ook het 
bedrijfsleven – zijn steentje bijdraagt aan de 
belastinginkomsten.

LAGE INKOMENS PROFITEREN VOLOP 
VAN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
berekende dat in het jaar 2008 de helft van alle 
uitgaven (10 miljard euro) aan hypotheekrente-
aftrek terecht kwam bij de 20% rijkste mensen. 
Vijf miljard euro wordt op deze manier dus 
uitgegeven aan een groep die het feitelijk niet 
nodig heeft. Lage inkomens profiteren amper 
van de hypotheekrenteaftrek, in de meeste 
gevallen omdat zij zich helemaal geen 
koophuis kunnen veroorloven.

Veel economen en politici noemen het systeem 
van hypotheekrenteaftrek ‘pervers’ omdat het 
belastingvoordeel fors toeneemt als het 
inkomen en de uitstaande hypotheekschuld 
stijgt. Niet voor niets spreekt de SP over de 
villasubsidie; het zijn de allerrijksten – en dus 
niet de lage inkomens – die het hardst 
profiteren van de hypotheekrenteaftrek. 
Wie fors wil bezuinigen op de lange termijn 
doet er goed aan om de hypotheekrenteaftrek 
te beperken tot een hypotheekschuld van 
350 duizend euro. Zo blijft de aftrek overeind 
voor de groep mensen die het nodig heeft 
maar wordt het perverse karakter van de 
hypotheekrenteaftrek bestreden.

HARD BEZUINIGEN IS NODIG 
OM HET BEGROTINGSTEKORT 
TE VERLAGEN

Het zijn niet zomaar wat economen 
die pleiten tegen nieuwe en extra 
zware bezuinigingen. Volgens  het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
moet de economie juist gestimuleerd 
worden en niet kapot bezuinigd 
worden. Ook Coen Teulings, directeur 
van het Sociaal Plan Bureau (CPB), 
vindt het erg onverstandig om nog 
meer te bezuinigen dan de 18 miljard 
die het kabinet al heeft ingepland.  

Het kabinet heeft zichzelf in grote 
problemen gebracht door in Europa 
andere landen fors de maat te nemen 
en hard te hameren op de 3%-regel 
van Brussel. Volgens die Europese 
regels moet het begrotingstekort in 
2013 terug naar 3% van het bruto 
binnenlands product (bbp). 
Of extra bezuinigingen daarbij zullen 
helpen is maar de vraag: het bbp zal 
amper groeien of zelfs krimpen, terwijl 
de overheidsinkomsten (zoals 
belastingen) afnemen. 
Stimulerende politiek heeft precies het 
omgekeerde effect. Het vertrouwen 
herstelt, de economie en het bbp 
groeit en de overheidsinkomsten 
zullen juist toenemen.

EIGEN BIJDRAGEN ZIJN NODIG, ANDERS 
WORDT DE ZORG ONBETAALBAAR

Eigen bijdragen maken de zorg niet goedkoper, 
maar verplaatsen slechts de rekening. 
Zonder eigen risico betalen we alle zorgkosten 
gezamenlijk, dat heet solidariteit. Door een hoog 
eigen risico betalen juist (chronisch) zieke mensen 
meer, om de premie van gezonden te verlagen. 
Dit is dus niet solidair. Eigen bijdragen zorgen er 
bovendien voor dat mensen noodzakelijke zorg 
uitstellen. Dat is gevaarlijk, een bezoekje aan de 
huisarts is immers een stuk goedkoper dan een 
uitgebreide behandeling in het ziekenhuis. 

Ook dit kabinet verkijkt zich op het effect van 
eigen bijdragen. Zo moest VVD-staatssecretaris 
Teeven aan VVD-minister Schippers uitleggen dat 
haar plannen voor een eigen bijdrage voor 
psychische zorg tot hogere kosten voor politie en 
justitie leiden. 
Dat is logisch: Je kunt noodzakelijke zorg wel
onbetaalbaar maken, maar daar is het 
gezondheidsprobleem niet mee opgelost. 
Eigen bijdragen leiden tot duurdere 
– uitgestelde – zorg en verschuiven 
de rekening van gezond naar ziek.

IN NEDERLAND HOEFT NIEMAND 
IN ARMOEDE TE LEVEN

Het aantal mensen dat in Nederland 
onder de armoedegrens leeft, zal de 
komende jaren toenemen. Dat stelde 
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 
eind 2011 vast. 
In 2010 moesten één miljoen mensen 
rondkomen van 998 euro of minder per 
maand. Voor het jaar 2012 groeit het 
aantal armen in Nederland door naar 
1,13 miljoen mensen. Een grote groep 
mensen die in armoede leeft heeft wel 
werk. Hieronder zijn veel zelfstandigen 
die niet genoeg verdienen om het hoofd 
boven water te houden.

Volgens premier Rutte bestaat in Nederland geen armoede. 
Toch gaan tienduizenden Nederlanders wekelijks naar de 
voedselbank omdat zij geld tekort komen om voldoende 
eten te kunnen kopen. Dankzij de voorstellen van dit 
kabinet zal de armoede in Nederland verder toenemen. 
Bijstandsgerechtigden gaan op termijn 2000 euro per jaar 
inleveren, een enorme aanslag op hun inkomen. Armoede 
wordt bovendien weer erfelijk gemaakt nu thuiswonende 
kinderen geacht worden hun ouders te onderhouden.

Als fabeltjes verzonnen vertellingen zijn, dan grossiert 
dit kabinet in halve waarheden en hele leugens. 
Zo zouden de hoogste inkomens bijna alle belastingen 
betalen en zou de hypotheekrenteaftrek gunstig zijn 
voor de laagste inkomens. Wie even verder kijkt weet 
beter. Vaak zijn de fabels niet meer dan een middel om 
de bevolking een onwaarheid op de mouw te spelden 
of om de politieke tegenstander in de hoek te zetten. 
Maar u heeft recht op de waarheid.

FABELTJE

FABELTJE

FABELTJE

FABELTJE

FABELTJE

FABELTJE

FABELTJES VAN HET GEVALLEN KABINET
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de 11 aan…

bob fosko
Bob Fosko (pseudoniem van Geert Timmers, 
1955) kent u vast wel als voorman van de 
Raggende Manne. Wist u ook dat de man van 
Vera en vader van Thijs (30), Ella (28) en Jules 
(24) schrijft en acteert? Momenteel speelt hij 
in Mama Tandoori.

daan in oorlogen. Oorlog is sowieso 
zinloos, wat hebben de geallieerde 
acties in Afghanistan nou helemaal 
opgeleverd? En in Nederland vind 
ik de uitverkoop aan de vrije markt 
van al hetgeen wat van ons allemaal 
is heel erg. Onder het mom dat het 
beter en goedkoper is om het open-
baar vervoer, de gezondheidszorg, 
de woningbouwverenigingen en 
nog veel meer in de uitverkoop te 
doen. Dat klinkt misschien niet als 
onrecht. Maar zo voel ik het wel; 
het is namelijk gewoon van ons af-
gepakt. Puur diefstal. En nu zeggen 
ze dat er geen weg meer terug is. 
Onzin, het is maar net welke keuze 
we maken.’

Stel je wordt verbannen, waar 
ga je heen?
‘Frankrijk. Want daar wordt kun-
stenaarschap gewaardeerd. De Fran-
sen vinden het leuk wat ik doe en 
dat ik er mijn brood mee verdien. 
In de Nederlandse volksaard zit dat 
niet. Wie maakt zich bijvoorbeeld 
druk om de bezuinigingen op kunst 
en cultuur? Eigenlijk bijna nie-
mand. Terwijl kunst de creativiteit 
ontwikkelt en daarmee vergroot je 
het denkvermogen, verscherp je de 
blik op de wereld en kom je op het 
spoor van vernieuwingen. De in-
dustrie heeft daar enorm veel aan 
te danken. Zonder creativiteit geen 
innovatie, zonder innovatie geen 
vooruitgang.’

Wat is je hardste levensles?
‘Het misbruik van mijn goedgelo-
vigheid. Ik werkte met wat men-
sen aan een muziekproductie en we 
hadden afgesproken: alles samen 
doen en alle opbrengsten samen  
delen. Ik verwachtte dat de ge-
meenschappelijke verantwoorde-
lijkheid ook het samenspel zou ver-
groten. Maar dat bleek een illusie, 
want er was toch weer iemand be-
zig met dubbele agenda en dat was: 
het geld proberen op te strijken. 
Ach, ik noem het maar een bedrijfs-
ongeval. Maar het is vervelend want 
er komt ruzie en wantrouwen van.’

Wie of wat zou je vaker  
op tv willen zien?
‘Goede informatieve en culturele 
programma’s. Die worden ons afge-
nomen doordat de publieke omroep 
de strijd aangaat met de commer-
ciële omroepen. Kijkcijfers en aan-
trekkingskracht voor spotjesver-
kopers moeten helemaal geen rol 
spelen. Waarom niet een publieke 
omroep helemaal zonder reclame 
en met veel educatieve en culturele 
programma’s? Dan krijg je tenmin-
ste kwaliteit op de buis.’

Welke ondeugd heb je nooit 
kunnen afleren?
‘Uh, is rode wijn drinken een  
ondeugd?’

Mama Tandoori – naar de bestseller  
van Ernest van der Kwast –  is tot en  
met 31 mei op tournee door Nederland.

‘de grote uItverkooP 
aan de vrIje markt  
Is dIefstal’

Hoe gaat het met je?
‘Deze zomer word ik opa, mijn oud-
ste zoon Thijs wordt vader, dus het 
gaat goed. Een nieuwe fase in mijn 
leven, ik verheug me erop.’

Wanneer was je voor het laatst 
kwaad?
‘Laatst, na een uitvoering van 
Mama Tandoori meende een collega 

Bob Fosko: ‘Ik vertelde mijn vader dat zijn vorm van zekerheid mij zou wurgen.’

dat ik er de kantjes vanaf had gelo-
pen. Ik beet flink van me af en een 
uur later kwamen de verontschul-
digingen. Dit kan ik niet los zien 
van de veel te korte voorbereiding 
op het stuk. Producenten voelen de 
druk van de teruglopende kaartver-
koop, waardoor ze sneller moeten 
werken. Zo komt de kwaliteit in 
gevaar en gaat de rust van de spe-

lers eraan. Die boosheid voel ik heel 
fysiek: mijn hart gaat tekeer en de 
ruzie slaat op mijn borst. Gooi- en 
smijtwerk komt er niet aan te pas, 
ik heb een goede stem voor ruzie.’

Welke fout kun je maar niet  
uit je hoofd zetten?
‘Ik denk nog wel eens aan de ver-
keerde beslissing om in een recla-
mespot mee te doen. Vijftien jaar 
geleden werd ik gevraagd voor een 
commercial voor een supermarkt. 
Eigenlijk overheerste de neiging 
om nee te zeggen. Maar ja, de poen 
was best welkom – hoewel het ma-
tig betaalde. Nou, het werd me toch 
een slechte spot. Vreselijk. Heel 
flauw, niet alleen tekstueel maar 
ook qua beeld. Ik heb ervan geleerd 

dat je nooit alleen maar iets voor 
het geld moet doen, maar er écht 
achter moet staan. Wel luxe om dat 
te kunnen zeggen, maar ik weet 
inmiddels dat ik de dingen alleen 
goed kan doen waar ik achter sta. 
Ik moet mijn hart volgen en niet 
vanwege geld iets willen.’

Welk decennium zou je het 
liefst nog eens overdoen?
‘De jaren zestig. De muziek was ge-
weldig: A Hard Day’s Night van The 
Beatles was de eerste single die ik 
cadeau kreeg en later ging ik met 
een broer plaatjes kopen. En ik heb 

TEKST: ANTHONIE VERMEER

FOTOGRAFIE: SUZANNE VAN DE KERK

prima herinneringen aan thuis. 
Mijn ouders hadden een snackbar 
in Baarn. Dat was nooit saai, want 
er kwamen elke dag veel mensen. 
Nog zonder internet, gsm en allerlei 
drukke media. Twee kanalen op tv. 
Ik had het altijd fijn met mijn vijf 
broers – ik ben er één van een twee-
ling met één oudere en drie jongere 
broers – en met onze ouders. Alleen 
jammer dat ik op de lagere school 
niet zo lekker mee kwam. Ik kon 
me slecht concentreren, was een 
dromer, ze konden geen vat op me 
krijgen.’

Welke plaat heb je grijs  
gedraaid?
‘Attempted Mustache van Loudon 
Wainright moest ik opnieuw ko-
pen, want die was helemaal stuk-
gedraaid. Met veel ironie en humor 
gaf deze zanger aan hoe hij over de 
Amerikaanse samenleving dacht. 
Zijn instrument was gitaar, dus 
kocht ik er ook één. Hij werd mijn 
voorbeeld, niet alleen muzikaal 
maar ook in het denken over de we-
reld. Kritisch op machthebbers. En 
dat uitte ik ook in discussies thuis. 
Net als mijn idee over een eerlij-
kere verdeling van rijkdom. Dat 
botste lekker met de mening van 
mijn vader die KVP stemde. An-
derzijds hebben mijn ouders me 
geleerd eerlijk voor mijn mening 
uit te komen, dat deed iedereen bij 
ons thuis. Recht door zee. Dus toen 
mijn vader zei dat hij muziek en 
theater niet genoeg zekerheid vond 
bieden, vertelde ik hem eerlijk dat 
zijn vorm van zekerheid mij alleen 
maar zou wurgen.’

Wat was je geweest als  
muziek en acteren niks  
geworden waren?
‘Wie weet iets in de horeca, als 
zoon van een snackbarhouder. En 
aan mijn oudste zoon zie ik dat je 
creativiteit goed kwijt kunt in het 
horecavak, want hij heeft voor zijn 
twee zaken heel originele concep-
ten bedacht. Mijn ouders hebben 
me nog naar de etaleurschool  
gestuurd en ik heb een half jaar ge-
werkt als tekenaar op een reclame-
bureau. De competitie en de hoge 
druk in die wereld is niets voor mij. 
Maar dat tekenen was leuk. Dus 
was ik vast beeldend kunstenaar  
geworden.’

Welk onrecht wil je het eerst  
de wereld uit?
‘Naast veel ander onrecht vooral 
het leed dat kinderen wordt aange-
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armoede ontkend
‘In debat met Rutte stelde ik scherpe vragen over de groeiende armoede 
in Nederland. Hij weigerde het woord te gebruiken en ontkende het 
bestaan van armoede in Nederland. Ondanks bijvoorbeeld de wachtlijsten 
bij de voedselbanken. Dat iemand zó zijn ogen kan sluiten voor een groot 
maatschappelijk probleem, zegt heel veel over onze minister-president.’

Kabinetsblunder door de ogen van  
SP-Kamerlid Sadet Karabulut

Hoe lang waren jullie nog  
doorgegaan?
Abdel: ‘Zo lang als nodig was ge-
weest. Wij waren niet meer terug-
gegaan. Staken is niet altijd leuk, 
maar we hebben goede redenen: we 
staken voor respect, voor onze door-
betaling bij ziekte en voor erken-
ning. Heel normale dingen, maar 
het is wel belangrijk dat mensen dat 
weten. Als mensen weten dat wij 
hele bescheiden dingen vragen, dan 
snappen ze beter waarom hun kan-
toor of hun station niet wordt opge-
ruimd.’
Ron: De geest ging echt niet meer in 
de fles. Gelukkig hadden we brede 
steun en dat zagen de werkgevers 
ook in. Daar zijn we apetrots op. 
Meestal gaan mensen – naarmate 
een staking langer duurt – zich er-
geren. Dat had nu ook kunnen ge-
beuren: je werkplek is niet schoon, 
je station is vies, dan bestaat de kans 
dat je je sympathie voor de schoon-
makers kwijtraakt. Maar door elke 
keer te benadrukken dat wij strijden 
voor wat anderen allang hebben, 
begrijpen mensen dat wij bezig zijn 
met een inhaalslag.’

Hoe kregen jullie het voor el-
kaar zo lang door te zetten en 
de stemming erin te houden?
Ron: ‘Met vuur! Als je de overtui-
ging hebt dat je met het goede bezig 
bent, dan ga je door. Over tien jaar 
weet niemand meer dat we er bij-
na vijf procent salaris bij gekregen 
hebben, maar we herinneren ons 
dan nog wel het vuur: de kracht, de 
schoonmaker die niet langer in het 
verdomhoekje zit. Wij zijn nu een 
bond met bravoure.
In de afgelopen dertig jaar heeft pol-
derpolitiek successen geboekt, maar 
die heeft ook een keerzijde. Een aan-
tal sectoren – vooral de uitbestede 
sectoren – zijn niet georganiseerd. 
Kijk naar de callcenters, thuiszorg 
en de beveiliging. Door het uit- 
besteden is de band met het bedrijf 
verbroken en daarmee ook de  
arbeidsvoorwaarden van de werkne-
mers. Die bouwen wij nu weer op.’

Jullie worden door voor- en  
tegenstanders vaak gebruikt als 
voorbeeld van een nieuwe vak-
bond. Hoe moet die eruit zien?
Abdel: ‘Voor ons is niets heilig, be-
halve onze doelen. Anderen hoeven 
echt niet precies te doen wat wij 
doen. Als ze maar een bond ván de 
mensen zijn, in plaats van voor hen. 
Schouder-aan-schouder de strijd 
aangaan, daar gaat het om.’
Ron: ‘Waarom ben je als vakbewe-
ging op aarde? Om vooruitgang voor 
werkende mensen te bevechten. En 

hoe krijg je dat voor elkaar? Niet 
door je op te stellen als een zaak-
waarnemer. Al die schoonmakers, 
thuiszorgwerkers en caissières wor-
den niet sterker van een vakbond als 
sociale wegenwacht, een vakbond 
die alleen voorbij komt tuffen bij 
individuele problemen. Het woord 
vakbeweging zegt het al: we willen 
vooruit. Wij moeten mensen in  
beweging krijgen.’

Dat heet tegenwoordig  
organizing?
Abdel: ‘Dat is gewoon doen wat je 
moet doen. Wij komen op voor onze 
belangen, voor onze baan, voor er-
kenning en respect.’
Ron: ‘Noem het hoe je wilt, de term 
is onbelangrijk. Wij zijn trotse en 
optimistische mensen. Maar maak 
ons niet kwaad. Als je ons niet geeft 
wat we verdienen, dan staan we op. 
Met bravoure en optimisme. Dat 
verklaart ook waarom zelfs Jort  
Kelder ons steunt.’

Ja, Jort Kelder die zijn soli- 
dariteit uitspreekt, Matthijs 
van Nieuwkerk met een schoon-
maakhandschoen. De media 
hebben jullie wel ontdekt,  
niet waar?
Ron: ‘We grijpen elke kans om ons 
verhaal te vertellen. Vier van de vijf 
rijkste schoonmaakbazen staan in 
de Quote 500, de lijst van 500 rijk-
ste Nederlanders. Dus noemen wij 
hen schoonmaaksjeiks en verschenen 
wij met een kameel voor hun deur. 
Mensen begrijpen heel goed dat het 
belachelijk is dat ze zo rijk zijn  
geworden door schoonmakers voor 
onmogelijk lage prijzen te laten  
werken. We zijn niet alleen maar 
mensen die wat meer geld willen en 
voor overlast zorgen, maar dappere 
strijders die uiteindelijk zullen krij-
gen wat voor de rest van Nederland 
allang normaal is.’
Abdel: ‘Wij hadden dit echt nodig. 
De bazen zijn geschrokken van de 
kracht die wij hebben. Elke keer als 
ze de televisie aanzetten na een dag 
onderhandelen, zagen ze ons wéér. 
Ze wisten niet dat een paar strijdba-
re schoonmakers dit konden.  
Philips en de NS willen ons niet 
meer voor de deur hebben, ook om-
dat ze weten dat er dan een camera-
ploeg meekomt. De schoonmaaks-
jeiks willen ook echt geen kamelen 
meer in de voortuin.’

Ron: ‘Mensen praten erover, hoog-
leraren geven colleges, Matthijs van 
Nieuwkerk heeft een gele schoon-
maakhandschoen aan, Rutte zijn 
fitnessuurtje ging niet door. We zor-
gen ervoor dat we de mensen die er 

iets aan kunnen doen, raken met 
onze boodschap.’

Abdel: ‘En dat is niet gemakkelijk. 
Wij zijn geen machinisten die in 
hun eentje een trein kunnen stilzet-
ten.’

Ron: ‘Ja, dat maakt ons inderdaad 
een mooi voorbeeld voor de vakbe-

weging. Als wij het kunnen, kan het 
overal. Iedere sector moet natuurlijk 
zijn eigen kleur, vorm en invulling 
vinden. Maar vuur en energie gaan 
voor de vorm. Terug naar de werk-
vloer als vakbeweging, voordat je 
de onderhandelingen ingaat. Eerst 
je mensen mobiliseren, eerst weten 
waar je kracht zit en wat je mensen 
willen. Dan, als je je eigen mensen 

hebt gemobiliseerd de rest van  
Nederland overtuigen met je  
vurige betoog. Dan kun je gewoon 
niet verliezen.’

TEKST: PETER KWINT

FOTO: BAS DRIESSEN FOTOGRAFIE /  

 FNV BONDGENOTEN

vuur In de vakbond
De aanhouder wint! Zestien weken waren de 
schoonmakers in staking. Ze streden voor respect, 
loonsverhoging en voor doorbetaling bij ziekte. En 
wonnen. Ron Meyer – campagneleider namens de 
schoonmakers bij FNV Bondgenoten – en Abdel 
Kourtit- schoonmaker annex staker – praten over de 
succesvolle staking. En over een door vuur gedreven 
vakbond.

Abdel Kourtit (L) en Ron Meyer
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Of de inzet van Atie dit jaar erop is 
achteruitgegaan? Haar cliënte Diny 
Oosterhuis (76) kijkt over de rand 
van haar bril met onderzoekende 
blik. Heeft ze die vraag nou goed 
verstaan? ‘Nee hoor, ik ben nog net 
zo blij met haar als in het begin’, 
zegt ze. Atie is nog even nauwgezet, 
betrouwbaar en gezellig ook al pak-
te haar werkgever een kwart van 
haar salaris af. 

Anderhalf jaar geleden ging Diny 
haar gezondheid ineens snel ach-
teruit en vroeg ze hulp aan bij de 
thuiszorg. Het wekelijkse bezoek 
van Atie is voor haar net zo onmis-
baar als de rollator die voorkomt 
dat ze om de haverklap valt. Want 
Diny heeft een aan Parkinson ver-
wante spierziekte.
Atie zegt: ‘Daarom check ik altijd 
even of ze gevallen is. Of ze blauwe 
plekken heeft. En het valt me op 
dat ze de laatste tijd meer moei-
te heeft met praten. Dat zal ik in 
de gaten houden en als het nodig 

is mevrouw voorstellen dat ik dat 
doorgeef aan haar kinderen of de 
huisarts.’

Tussen het huishouden door aan-
dacht hebben voor de cliënt is een 
tweede natuur geworden van de 
zorgwerkster, want dat doet ze zo al 
ruim tien jaar. Signaleren noemen ze 
dat in haar vak. Door goed te signa-
leren hebben Atie en haar collega’s 
in de loop der tijd kunnen voorko-
men dat cliënten fysiek of mentaal 
afgleden. En toch heeft haar werk-
gever bedacht dat Atie voortaan al-
leen nog maar mag schoonmaken. 
Een truc om de zorgwerkers een 
salarisschaal te laten zakken door 
de functie op papier te verlichten. 
Niet alleen een klap voor de porte-
monnee van de werkers in de thuis-
zorg, maar ook zal de zorg er niet 
op vooruitgaan nu het signaleren is 
weggevallen. Maar, zegt Atie: ‘Ook 
al mag ik volgens de nieuwe regels 
zelfs niet meer praten met de be-
woners, ik blijf natuurlijk wel op de 

mensen letten. Want het moet toch 
menselijk blijven? Met één van mijn 
klanten zing ik zelfs. Zij is demen-
terend en met haar kun je niet echt 
praten. We zingen liedjes van vroe-
ger en dan fleurt ze helemaal op.’
Vervolgend: ‘We konden kiezen: 
ontslag of een schaal teruggezet. Ik 
stond met mijn rug tegen de muur. 
Ik ben gescheiden en heb drie doch-
ters. Ik moest wel genoegen nemen 
met tweehonderd euro per maand 
minder. Ik werk nu 27 uur per 
week en ontvang maandelijks nog 
geen duizend euro. Mijn huur is 
ruim 500 euro in de maand, dus ik 
houd weinig over.’ 

En ze weet dat dit in heel Neder-
land gebeurt. Want sinds de thuis-
zorg door gemeenten moet worden 
aanbesteed, zitten de thuiszorg- 
organisaties zo laag met de prijs 
waarvoor ze het werk uitvoeren, 
dat de salarissen niet op het oude 
peil kunnen blijven. Althans, niet 
als de inkomens van de mensen op 

kantoor en in de directies onge-
moeid blijven. Want volgens Atie 
hebben zij geen cent ingeleverd: 
‘Onze directeur zit ruim boven de 
Balkenendenorm.’

uItgebuIt In thuIszorg? 
er Is weer hooP!

sP lIjkt eInde te kunnen maken aan moordende concurrentIe

Door vermarkting moesten gemeenten thuiszorg gaan aanbesteden. 
Gevolg: bodemprijzen om te kunnen concurreren en werkgevers die de 
salarissen niet meer konden betalen. Maar zij bedachten een truc: het 
werk zogenaamd verlichten zodat de werknemers salaris inleverden. 
SP-Kamerlid Renske Leijten probeert daar een stokje voor te steken. 
Ondertussen keken wij mee bij het werk van thuiszorgster Atie.

Dankzij voormalig SP-Kamerlid 
Agnes Kant en haar opvolgster 
‘op de zorg’, Renske Leijten, is 
het parlement nu vóór een wet 
die een minimumtarief garan-
deert. Ook de Eerste Kamer 
heeft er ja tegen gezegd.  
Helaas plukken de thuiszorg-
werkers er nog niet onmiddel-
lijk de vruchten van. Want, zegt 
Renske: ‘Eerst moet de rege-
ring nog tekenen voor de wet. 
Daarna is het aan elke afzon-
derlijke gemeenteraad om een 
basistarief vast te stellen. Vol-
gens de wet moeten ze uitgaan 
van kwaliteitseisen en daar 
een reële kostprijs aan koppe-
len. Dus gemeenteraden moe-
ten zich verdiepen in kwaliteit 
en de vakbonden moeten een 
CAO met eerlijke betaling af-
dwingen voor de werknemers. 
Maar de gedwongen loonsver-
laging en het uithollen van de 
functie zal wel direct stoppen 
zodra de wet getekend is.’

Intussen ziet Renske de vol-
gende ramp door het zorg- 
beleid van dit kabinet al aan-
komen. Want, zegt ze: ‘De 
zorgbegeleiding wordt in 2014 
neergelegd bij de gemeenten. 
Bijvoorbeeld bij de één een 
uurtje hulp met de financiën en 
het organiseren van het leven 
voor iemand met een laag IQ. 
Tot de dagopvang voor een  
dementerende partner. Maar 
ondertussen moeten de ge-
meenten bezuinigen. Dus ik 
houd mijn hart vast.’ 

problemen met de thuiszorginstelling. 
Om dezelfde reden is de woonplaats van 
Diny niet vermeld.

TEKST: ANTHONIE VERMEER

FOTO: WIM OSKAM /  

 HOLLANDSE HOOGTE

Kijk hoe Renske zich verzet tegen de 
uitverkoop van onze zorg:  
www.sp.nl/zorg

Ondertussen heeft ze in de  
2-kamerflat de badkamer en wc 
schoongemaakt en na het verscho-
nen van het bed ook de slaapkamer 
onder handen genomen. Terwijl 
ze de stofzuiger pakt vertelt ze dat 
ze op elk adres een vast rondje af-
werkt. Hierna gaat ze de gang, huis-
kamer en keuken onder handen ne-
men. De koelkast zal ze checken en 
als er tijd over is, komen de binnen-
ramen aan de beurt. Ze zal drie uur 
bij Diny aan de slag zijn en vanmid-
dag naar een ander adres fietsen.
   De werkers in de thuiszorg pik-
ken het niet. Ze hebben al een paar 
keer gedemonstreerd en zullen 
dat blijven doen. Atie legt het haar 
klanten ook uit en zij hebben er 
begrip voor als hun hulp een keer 
wegblijft om actie te voeren. Ster-
ker nog, een fors aantal klanten is 
bereid om mee te demonstreren.  
Het toeval wil dat Diny vroeger zelf 
in de thuiszorg heeft gewerkt. Ze 
verdiende toen goed en werkers in 
de thuiszorg hadden geen reden tot 
klagen.
Droogjes zegt Atie dat ze wel weet 
hoe dat komt: ‘Toen waren er geen 
graaiers. Nu zitten er mensen in 
de organisaties met dollartekens in 
hun ogen. Het ieder voor zich viert 
hoogtij.’

SP-Kamerlid Renske Leijten knokt 
tegen de vermarkting van de 
(thuis-)zorg. Haar voorgangster  
Agnes Kant, die destijds waarschuw-
de dat concurrentie in de thuiszorg 
de zorgkwaliteit en de arbeidsom-
standigheden alleen maar kan scha-
den, heeft het pad geëffend met 
drie aangenomen wetsvoorstellen. 
Nu de gevolgen duidelijk zijn en 
de protesten van de werkers in de 
thuiszorg groeien, is het Renske ge-
lukt de Eerste Kamer alvast achter 
één van Agnes Kants wetsvoorstel-
len te krijgen: een basistarief voor 
thuiszorg zodat het personeel niet 
meer hoeft te bloeden voor de on-
derlinge concurrentie. Voortaan 
moeten de organisaties zich onder-
scheiden in kwaliteit, dus dat is ook 
goed nieuws voor de klanten.

Atie en Diny hebben in dit artikel op 
eigen verzoek een andere naam; ze vrezen 

we konden 
kIezen: ontslag 
of mInder 
salarIs
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Het signaleren en communiceren is net zo belangrijk als het huishoudelijk werk in de thuiszorg. (De personen op de foto komen 
niet in dit verhaal voor.)

Renske Leijten krijgt de felicitaties 
nadat een wet is aangenomen die een 
einde maakt aan het aanbesteden van 
thuiszorg door gemeenten.
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cryPtogram
Horizontaal 4 Het leger behulpzaam 
zijn. (6) 6 Sieraad bindt burgemeester aan 
zijn stad. (10) 10 Bye bye, kerkdienst.  
(3,3 en 6) 12 Partij zit voor 5, 10, 20 of 
50 cent in het Europees Parlement. (11) 
13 Elite-vriend. (5) 15 Orthodox zijn is 
een sterk hellend vlak. (5) 16 Opgave: 
(Kostprijs – Bijkomende Kosten = Kale 
Aanschafkosten). (7) 17 Winkelketen voor 
ondergetekende, en voor derden. (4, en 
2,2, ook afk.) 18 Webpagina van een Brits 
makelaar. (8) 19 Meteoroloog is niet langer 
vrouw. (7 en 4,3) 21 Broeit in brood. (4)
22 Wat raar, die is niet van hier. (6)
24 Aarzelend rondjes om de zaak maken. 
(8,7) 25 Autohandelaar handelt in cocaïne. 
(6) 26 Is uit het lijf genomen óók een 
financiële aderlating. (3)

Verticaal 1 Is zojuist een vis mee 
gevangen. (3) 2 Woedeaanval n.a.v. de 
vérgaande kortingen van het kabinet. (17)
3 Stoffig professor komt het parlement 
maar weinig uit. (13) 4 Bliksemsnelle 

toespraak? (12) 5 Bedrijfsauto voor 
perronchef. (12) 7 Mevrouw gaat uit eten 
bij Matthijs van Nieuwkerk. (9) 8 Duidelijker 
kan een diefstal niet zijn. (5,6 en 11) 9 Met 
z’n allen bij elkaar zijn we als individu niet 

zo slim. (7 en 4,3) 11 Toorn over weinig 
stof. (4) 14 Bord voor gevangenisvoedsel is 
om te lachen. (8) 20 Werk van een gekke 
molenaar. (5) 23 Klokkenluider, niet geheel 
waterdicht. (3)

CRYPTOGRAM

Diagram

1 2

3 4

5

6 7 8

9 10  11  

12 

13  14

15 16  

17  

18 19  20  

21  

22 23

24  

25 

26
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maandag, nIjmegen
actIe voor behoud stufI
Foto 1. Het lachen is de studenten 
vergaan. Samen met ROOD vrezen 
zij dat door het afschaffen van de 
studiefinanciering studeren weer 
een voorrecht voor de elite wordt. 

dInsdag, den haag
overleg met  
sP-onderwIjssPecIalIst
Met Kamerlid Jasper van Dijk en 
fractiemedewerkster Debbie Brenk-
man wordt besproken aan welke 
studentenacties ROOD-leden hun 
steentje zullen bijdragen.

woensdag, delft
Posters Plakken
Het pleidooi voor ander regerings-
beleid mag nergens ontbreken in 

het straatbeeld. Onderdeel van de 
ROOD-campagne ‘Doe effe sociaal!’

donderdag, den haag
fIetsen voor betaalbaar  
onderwIjs
Foto 3. Studenten fietsen van Am-
sterdam naar Den Haag in protest 
tegen de onderwijsbezuinigingen, 
waaronder de afschaffing van de 
basisbeurs voor de masteropleiding 
en de inperking van de OV-kaart.

vrIjdag, amsterdam
huIsjesmelkers  
aan de schandPaal
Foto 2. Lancering van de typische 
ROOD-verkiezing ‘Huisjesmelker 
van het Jaar’. Jaarlijks nomineren 
en kiezen jongeren de grootste pro-
fiteur van de woningnood. Vanzelf-

sprekend confronteren de organi-
satoren de meest asociale huisbaas 
tijdens de uitreiking van de smade-
lijke onderscheiding.  
Een voordracht doen? Ga naar  
www.huisjesmelkervanhetjaar.nl 

zaterdag, arnhem
scholIngsweekend
Actieve ROOD-leden willen niet zo-
maar wat doen. Dankzij opleiding 
en training kunnen ze hun mening 
vormen en beslagen ten ijs komen. 
Een must voor politici van morgen.

zaterdag, amsterdam
nee tegen megastallen
Foto 4. ROOD vindt dit kabinet beest-
achtig asociaal. En dus doet ze mee 
aan het verzet tegen regeringssteun 
aan bio-industrie en megastallen.

FOTO’S: SANDER VAN OORSPRONK

Meer weten over ROOD of  
aansluiten bij de actiefste  
politieke jongeren van Nederland?  
Ga naar www.sp.nl/rood

Het land is in crisis. Moeten we dan wel verkiezingen houden? Ik zie de 
grote problemen waar we voor staan. De haperende economie, die maar 
niet op gang wil komen. Veel zorgen maak ik me ook om het gebrek aan 
vertrouwen. In banken en financiële instellingen, in de mensen die ons 
geld beheren. Het gebrek aan vertrouwen in de bestuurders van woning-
corporaties, onderwijs- en zorginstellingen. En vooral het gebrek aan ver-
trouwen in de politiek, dat die er is voor de belangen van gewone mensen.

De afgelopen 25 jaar heeft de politiek financiële instellingen en grote  
bedrijven alle ruimte gelaten. En volop bezuinigd op sociale zekerheid en  
sociale voorzieningen. De politiek heeft de verantwoordelijkheid voor de 
samenleving van zich afgeschoven. Dat heeft geleid tot crisis, tweedeling 
en wantrouwen. Nu staan we voor de keuze om alsnog die verantwoorde-
lijkheid te nemen. Om de uitwassen in de economie aan te pakken, de sa-
menleving fatsoenlijk te organiseren en mensen het vertrouwen te geven 
dat de politiek er ook is voor hen.

De VVD wil onder leiding van Mark Rutte de verschillen nóg groter  
maken. Wie rijk is wordt rijker, wie arm is wordt armer. Met harde  
bezuinigingen en een forse verhoging van de BTW bezuinigt de VVD de  
economie kapot. Dat is slecht voor het vertrouwen, slecht voor de econo-
mie en slecht voor de portemonnee van gewone mensen.  

De SP is bereid om stevige maatregelen te nemen. Maar wel maatregelen 
die ons land socialer, beter en mooier maken. Onze partij is diep geworteld 
in de samenleving en nauw verbonden met de mensen. Wij zijn klaar om 
dit land te regeren zodat de rekening van de crisis wordt gelegd bij de  
veroorzakers en niet bij de slachtoffers van de crisis. 

We moeten nu beslissen over onze toekomst. Geven we ons land in handen 
van de banken en de beurzen, of gaan we meer verantwoordelijkheid  
nemen voor elkaar? Maken we de verschillen groter of trekken we  
samen op om Nederland socialer te maken. De keuze is aan u! 

rood, jong In de sP
een week oP Pad met

Geen politieke jongerenorganisatie is zo actief als ROOD, jong in de 
SP. Samen met andere jongeren strijden ze tegen onrecht en asociale 
(kabinets)plannen. Elke dag is er ergens in Nederland wel een ROOD-
afdeling actief. Want de jonge SP’ers weten: je kunt je omgeving ver-
anderen als je de handen ineen slaat. Een voorjaarsweek actievoeren 
in beeld.
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emIle roemer,  
fractIevoorzItter sP
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kwartaalbijdrage € 5,– (minimum) € 7,50 € 10, –
 € 12,50 € 15,– anders  €  
   

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

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer
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n ja, ik word lid van de sP. Ik machtig de sP om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening.  
Ik ontvang een sP-2gb usb stick en bovendien krijg ik elke 
maand het nieuws- en ledenblad tribune gratis in de bus.

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot  
28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.

1 voor allen  
sluIt u nu aan!

Het kabinet van Mark Rutte legt de rekening van de crisis bij de verkeerde 
mensen. Vraag het de mensen in de sociale werkplaats, leraren, huisartsen en 
schoonmakers. Zij knokken voor een gezamenlijk doel; een eerlijke verdeling 
van de welvaart en geen extra lasten voor mensen die nu al in de knel zitten. 
Zij willen werken in een samenleving waar goede zorg en prima onderwijs 
geen luxe maar een basisvoorzienig zijn. Zij willen niet werken in armoede 
maar met respect en voor een fatsoenlijk loon. Mensen die zich aansluiten bij 
1voorAllen willen een sociale uitweg uit de crisis in antwoord op het ijskoude 
saneringsbeleid van Rutte.

Het verzet tegen het kabinet-Rutte 
en de roep voor een sociaal alter-
natief beginnen steeds meer vorm 
te krijgen. De SP steunt deze acties 
en roept iedereen op om 1 voor  
Allen te staan in een beweging 
voor een beter Nederland. 

We steunen de schoonmakers in 
hun staking voor betere arbeids-
voorwaarden en loon naar werken. 
We staan niet toe dat er neergeke-
ken wordt op schoonmakers ter-
wijl zij zwaar werk doen en niet 
eens doorbetaald worden bij ziek-
te. Hun strijd verdient onze steun: 
1voorRespect! 

De werkers in de sociale werk-
plaats knokken voor hun baan. Zij 
willen aan het werk en geen toe-
komst in armoede. Daarom kun-
nen zij rekenen op onze steun: 
1voorWerk! 

De huisartsen willen geen hande-
laren zijn op de ‘zorgmarkt’ die 
de VVD heeft geschapen. Voor de 
huisartsen staat de gezondheid 
van patiënten voorop en niet hun 
eigen winst. Zo’n nobel doel ver-
dient steun: we zijn 1voorZorg!

Kinderen in het speciaal onderwijs 
raken straks  hun zorg kwijt. In 

grotere klassen en zonder specifie-
ke begeleiding lopen deze kinde-
ren met het hoofd tegen de muur. 
Dat laten we niet gebeuren:  
1voorOnderwijs! 

sluIt u nu aan
De strijd voor een beter Nederland 
voeren we niet alleen. Duizenden 
actieve SP’ers steunen dagelijks 
de beweging die Nederland socia-
ler en menselijker wil maken. Wij 
leggen de rekening van de crisis 
niet bij kinderen, patiënten en de 

laagstbetaalde werknemers maar 
vragen een bijdrage van de aller-
rijksten, de grote bedrijven en de 
mensen die zich verrijken op kos-
ten van de samenleving.   
Uw steun is nu nodig om deze  
beweging te versterken. Steun de 
SP en wordt onderdeel van dé par-
tij die voorop loopt in de strijd te-
gen dit kabinetsbeleid. 

Ga naar www.sp.nl, sluit u aan en steun 
Emile Roemer in zijn strijd voor een 
beter Nederland. 
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