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Data om niet te vergeten:

Woensdag 11 oktober:
Ledenvergadering 
Linksaf      19:30 uur
 
Donderdag 12 november:
Raadsvergadering    19:30 uur

Donderdag 26 november:
Raadsvergadering    19:30 uur

Woensdag 16 december:
Schaduwdractie 
Gemeentehuis    19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 17 december:
Raadsvergadering    19:30 uur

Donderdag 14 januari 2016:
Raadsvergadering    19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 4 JANUARI 2016
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Ledenvergadering

Het jaar 2015 is alweer goeddeels voorbij; 
tijd voor de najaar ledenvergadering. Een 
vergadering waarop niet alleen de verplich-
te nummers aan de orde komen, maar er 
ook ruimte is voor de politieke actualiteit. 
Onze fractie kan ons nog niet precies vertel-
len wat de uitkomsten van de (meerjaren-) 
begrotingsvergadering zijn, daarover valt 
pas op donderdag 12 november een beslis-
sing. Maar Klaas en Astrid zijn vast in staat 
te vertellen hoe de vlag er, ook financieel, 
bij hangt en welke PvdA gedachten en voor-
stellen een kans hebben in de raad de steun 
van een meerderheid te verkrijgen. Vorig 
jaar was de inbreng van de PvdA, zeker in 
het debat, heel wezenlijk. Doodzonde dat 
een inhoudelijk sterke bijdrage zich niet al-
tijd vertaalt in brede steun, maar ja, politiek 
hé…..

Ook een moment om eens stil te staan bij 
de toekomst van onze afdeling en van ons 
bestuur in het bijzonder. Jos heeft aangege-
ven, in verband met een nieuwe baan (nog 
proficiat, Jos!), niet opnieuw beschikbaar 
te zijn voor een bestuursfunctie. Voor Bert 
geldt dat hij dit ook moeilijk kan combine-
ren met een pittige studie. Ria heeft aan-
gegeven dat ze haar grenzen bereikt heeft; 
al sinds jaar en dag vervult ze het penning-
meesterschap en nu ook de eindredactie van 
het Vuistje. Het is tijd voor een wisseling van 
de wacht… Pascal en Greet zijn momenteel 
druk met een Roza-leergang. Buitengewoon 
boeiend, maar nogal tijdsintensief. Yvonne 
is herstellend van haar heupoperatie, gaat 
gelukkig goed, maar wel stapje voor stapje 
(letterlijk). Voor mijzelf geldt dat het jaar 
dat ik toegezegd had de voorzittershamer 
te hanteren, alweer ruim voorbij is. En echt, 
ik wordt geen tweede Jan Haverkate, die 
deze functie ad interim meer dan twaalf jaar 
heeft ingevuld. Dus… hele bestuur aftre-
dend en het tafelzilver maar aan een goed 
doel schenken? Natuurlijk niet. Ook met een 

bestuur van vijf personen kan een afdeling 
prima bestuurd worden. Ria en ik zijn bereid 
om als ‘normaal’ bestuurslid nog enige tijd 
door te gaan. Betekent wel dat de functies 
van voorzitter en penningmeester intern 
herverdeeld moeten gaan worden. Of staat 
er iemand op tijdens (of nog vóór) de leden-
vergadering die aangeeft ook een deel van 
de taken op zijn of haar schouders te willen 
nemen? Zou wel geweldig zijn.

En anders? Ja, dan moeten we maar door 
doen en zien waar het schip strandt; in Ge-
nemuiden zeggen we dan ‘eem deur krum-
mel’n’… Maar dat is alleen verstandig als 
er op korte termijn enig perspectief gloort. 
Dat kunnen dus nieuwe bestuurskandidaten 
zijn, dat kunnen nieuwe leden zijn, die be-
reid zijn een deel van het politieke handwerk 
te gaan uitvoeren. Dat kan ook zijn een bre-
dere linkse beweging in Zwartewaterland, 
die ook aantrekkelijk is voor mensen die nu 
een voorkeur hebben voor Groen Links, SP of 
misschien D66 (ja, in Zwartewaterland ben 
je redelijk snel links van het midden beland). 
Een beweging die in staat is de almaar door-
gaande verrechtsing en verharding van onze 
samenleving het hoofd te bieden. Een be-
weging die bij de eerstkomende gemeente-
raadsverkiezingen (wat lang nog, tot 2018) 
een substantieel aantal zetels kan halen, dus 
tenminste vier… Want daar geloven we met 
elkaar toch nog wel in? 

En mocht je af en toe even een vertrou-
wensdipje voelen opkomen, kijk dan op 
vrijdagavond naar De Strijd, de VARA-serie 
over ‘de verheffing van de arbeider’. Mee 
eens, met die verheffing zijn we een eind 
gevorderd, maar soms denk ik wel eens dat 
we alweer over het hoogtepunt heen zijn; 
dat woorden als solidariteit nog maar voor 
weinigen werkelijk wat betekenen. Die serie 
vertelt mij, in deze tijd van neo-liberalisme, 
van ontideologisering, van dikke-ikke, van 



Verslag ledenvergadering 9 maart 
20.00 uur gebouw Linksaf in Hasselt

Aanwezig: 
Harrie Rietman, Ria Grootoonk, Klaas Eenk-
hoorn, Astrid Dijkstra, Jannet Hoentjen, 
Pascal Arnold, Bert Rorije, Evert Eenkhoorn, 
Martin Holterman, Jan Haverkate en Yvon-
ne Ariesen.

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 
20.15 en heet aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda: 
De af en aantredende bestuursleden komen 
op de volgende ledenvergadering op de 
agenda.

3. Ingekomen stukken: 
wijziging gemeentegids is reeds afgehan-
deld door secretaris.

4. Verslag vorige notulen: 
20 oktober vastgesteld
Van de vergadering van 17 november is 
geen formeel verslag.
Greet is bezig om informatie over linkse 

kiezers in te winnen. Ze heeft gemaild met 
Groen Links, zij staan open voor eventuele 
samenwerking. SP is lastig te bereiken.

5. Bestuursverkiezingen: 
agenda volgende vergadering.

6. Wijkbezoek 14 maart: 
Hans Nooter komt het laatste stuk van het 
wijkbezoek meelopen in de wijk oude bin-
nenlanden, we starten bij Overtoom om 
10.00 uur. We verwachten ongeveer 10 
man om mee te lopen in de wijk.

7. Provinciale Staten verkiezingen:
De Verkiezingen voor PS en Waterschap zijn 
woensdag 18 maart.
Vraag van Teun Boxum: gaan we nog fly-
eren in de gemeente: nee dit doen we nu 
niet.
Pascal is naar een bijeenkomst over jon-
geren in Meppel geweest waar o.a. Agnes 
Jongerius aan deel nam. Het was een druk-
bezochte bijeenkomst, vooral gericht op de 
lijsttrekkers van Overijssel en Drenthe. Jon-

doorslaande flexibilisering van de arbeid 
en afbreuk van sociale zekerheid, van Fyra-
debacles en beursgangen, maar vooral een 
tijd van opzettelijk verstoorde hoorzittingen 
en bewuste beschadiging van politici, wat 
werkelijk belangrijk was en in mijn ogen 
nog steeds is; voluit kiezen voor solidariteit 
met ieder die het moeilijk heeft, of dat nu in 

ons land of in onze gemeente is of ver daar 
buiten. En als je het daarover niet met elkaar 
eens bent, dan voer je daarover een orden-
telijk debat. Bijvoorbeeld op onze ledenver-
gadering. Hartelijk welkom op woensdag 11 
november in Linksaf.

Harrie Rietman, voorzitter



geren voelen zich achtergesteld met werk 
en stage plekken.
Werkgevers hebben liever geen stagiaires, 
omdat ze eerst vragen naar vergoeding en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Verder is er heel veel informatie voor de 
kandidaten - ze worden goed op de hoogte 
gehouden van alle activiteiten. 
Pascal en Yvonne zijn bij Zwartewater FM 
geweest voor een interview over de PS.
De verwachtingen zijn niet hooggespan-
nen, maar we stijgen wel weer in de pei-
lingen.

Jaarverslag secretaris - aanpassen (zie bij-
lage)
Jaarverslag penningmeester - kascontrole 
goed (verslag en toelichting zie bijlage) (be-
groting - balans zie bijlage)

Fractie verslag:
Dramatisch jaar - net een nieuwe coali-
tie voor de verkiezingen. We verliezen een 
hoop stemmen en komen buiten het col-
lege te staan, we zijn te klein als partij om 
een meerderheid mee te vormen. Soms ook 
heeft het voordelen in de oppositie te zit-
ten. Amendementen worden niet altijd 
overgenomen. Voor de jeugdzorg hebben 
we een ander voorstel gedaan. Wat betreft 
participatie: mensen die niet verwijtbare 
fouten maken daar moet voorzichtiger mee 
omgegaan worden, daar hebben we voor 
gestemd.
We moeten duidelijk blijven over onze 
standpunten in de toekomst.

Raad: 
Evert - Om de Weelde bouwen, maar men-
sen kopen niet. De fractie antwoordt dat in 
Zwartsluis minder wordt gebouwd, waar-
door de verkoop beter loopt. 16 woningen 
in de Nieuwe Sluis en nog een 23 woningen 
in Zwartsluis op terrein Agnietencollege. 
Dit is een verplichting van de Provincie, 
anders moeten we 1 miljoen euro terugbe-
talen. We hebben een verlenging hiervoor 
tot 2017. De gemeente zegt 169.000 euro 

nodig te hebben om nieuwe plannen uit te 
werken.

Evert - merkt nog op dat er te weinig bud-
get is voor onderhoud van wegen, het is 
schipperen. 

Na de pauze: 

Tijd voor de actuele politiek:
Wat komt er op ons af?
Connexion mogelijke claim afkopen met 
75.000 euro. Er is een nieuwe eigenaar. Er 
waren 3 gegadigden. De raad stemt over 
wel of niet betalen, wij zijn voor.
Pascal: Nieuwe eigenaar mag in termijnen 
betalen, als dit niet lukt staat de gemeente 
6 jaar garant. Is dit een probleem? Nee, dan 
moet de dan nieuwe eigenaar betalen.

Voor nieuwe wijk in Genemuiden wordt 
subsidie aangevraagd voor aangevraagd 
voor wegen. De vrachtwagens van de riet-
handelaren rijden nu door de wijk. Een weg 
erom heen kost ongeveer 1.3 miljoen euro 
en de helft kunnen we aan subsidie krijgen. 
Agenderen voor raad.

Workfast- Kijken naar de criteria die ze han-
teren.

WMO/WWP - Astrid schuldhulpverlening - 
inloop schaduwfractie vrijwilliger Humani-
tas - vragen in de raad (waarom niet meer 
via Humanitas)

Huishoudelijke hulp - Greet - de aantallen 
blijven gelijk maar de uren worden minder. 
Extra geld zou er worden aangevraagd en 
zit volgende keer bij de stukken zitten. Er is 
40 % minder budget.

Evert - Er leven 400.000 kinderen in armoe-
de. Ons Koningshuis bezoekt landen waar 
de dictatuur nog heerst. Het is een schande.

Sluiting door de voorzitter om 10.10 uur.



Agenda ledenvergadering 

1. Opening
2. Vooruitblik bestuur
3. Voortgang en resultaat Ombudswerk 
4. Vaststellen begroting en jaarplan 2016
5. Vooruitblik door de fractie
6. Bestuursverkiezing:
7. Harrie Rietman: aftredend en herkiesbaar (niet als voorzitter)
 Ria Grootoonk: aftredend en herkiesbaar (niet als penningmeester)
 Jos van Dalfsen: aftredend en niet herkiesbaar
 Pascal Arnold: verkiesbaar als penningmeester
 Aanblijvend als bestuursleden: Yvonnen Ariesen (secretaris), Greet Generaal en Bert 

Rorije 
 Vacant: voorzitter
8. Opvang Vluchtelingen in Zwartewaterland. Een terug- en vooruitblik
9. Politieke actualiteit
10. Sluiting

Vrijwilligersvacaturebank

In Zwartewaterland is er een Vacaturebank 
voor vrijwilligers. Via hun Nieuwsbrief, maar 
ook via Facebook zijn zij te volgen. 

Wie wat tijd over heeft zou bijvoorbeeld 
kunnen reageren op de vacature van vrijwil-
lige chauffeur. Frion: “Wij zoeken vrijwilli-
gers die het leuk vinden om mensen ’s mid-
dags om 15.45 uur weer terug te brengen 
van de Houtschuur Jutjesriet in Hasselt naar 
de woongroep in Zwolle. Aantal dagdelen 
in overleg. Tevens is er een mogelijkheid om 

de middagen te helpen met de werkzaam-
heden op de Houtschuur Jutjesriet.”  Uiter-
aard stelt Frion het busje beschikbaar. Heeft 
u hier interesse in? Neem dan contact op 
met Marco Weerman (tel: 038-4771022, 
mail: jutjesriet@frionzorg.nl). 

Voor aanmelding van hun Nieuwsbrief of in-
formatie over de Vrijwilligersvacaturebank:
06 – 2373 0483,  info@vrijwilligerswerk-
zwartewaterland.nl of via Facebook Coördi-
natiepunt Vrijwilligers Zwartewaterland



Welkom-winkel in Zwartewaterland

Het mooiste nieuwe woord uit 2015 is voor 
mij het woord “Welkom-Winkel” voor een 
voorziening waar asielzoekers welkom zijn 
om gratis spullen uit te zoeken, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, ontvan-
gen door gastvrije Nederlanders.

Nu de situatie zo is dat er kortdurende 
noodopvang geboden wordt aan asielzoe-
kers in de sporthal van Hasselt, lijkt het 
mij een geschikt moment om ons mooie 
gebouw Linksaf in Hasselt beschikbaar te 
stellen als Welkom-winkel. Hiermee maken 
we niet allen heel veel mensen erg blij, we 
profileren ons ook weer eens als gemeente 
waar de asielzoekers echt welkom zijn. Als 
ik op TV de beschamende beelden zie van 
PVV-gepeupel wat raadsvergadering ver-
stoort, schaam ik me ervoor dat zoiets in 
Nederland gebeurt. En dan het vreselijke 
bericht onlangs, van de doodsbedreiging 
aan het adres van onze oud-burgemeester 
Arco Hofland, alleen omdat hij asielzoekers 
welkom wil heten in zijn gemeente Rijssen-
Holten. Dat vraagt dat om een sterk positief 
tegengeluid. 

De eerste groep vluchtelingen is na drie 
dagen crisisopvang al weer uit Hasselt  ver-
trokken. Dus op dit moment even pas op de 
plaats. Toen ik onlangs eens een proefbal-

lonnetje opliet over zo’n Welkom-winkel in 
Linksaf, kwamen de reacties snel. Bedankt 
voor de vele en louter positieve reacties op 
mijn voorstel voor een Welkom-Winkel in 
Linksaf. Ik weet niet of de gemeente Zwar-
tewaterland voornemens is om vaker dan 
deze ene keer de mogelijkheid te bieden 
voor 72 uur crisisopvang. Ik verwacht het 
wel, maar ik weet daar niets zeker over. Er 
is inmiddels op de website van de gemeente 
Zwartewaterland een lijst met Meest Gestel-
de Vragen opgesteld rondom de crisisop-
vang van asielzoekers in Zwartewaterland. 
Een vraag van enkelen voor mij  was deze: 
“Hoe ga jij dit aanpakken?” Mijn antwoord 
is, dat ik dit helaas niet persoonlijk kan 
gaan coördineren, hoe nuttig en leuk ik dat 
ook zou vinden. Ik heb er nu domweg de 
tijd niet voor. Willen jullie op korte termijn 
eens in jullie eigen netwerk rondkijken naar 
mensen die dit wel zou kunnen oppakken? 
We hebben een prachtig bruikbaar gebouw, 
dat gebouw staat pal naast de crisisopvang, 
die gratis spullen komen vanzelf en koffie & 
thee zijn gewoon te koop. Kortom, mooier 
kun je het niet bedenken. Onderstaande 
mooie deurmat zag ik onlangs ergens voor 
een huis liggen, maar die gaan we niet bij 
Linksaf neerleggen.

 Jan Haverkate



Aantjes en de hemelpoort
Het meest wonderlijke, het mooiste en het meest progressieve kabinet van de gehele vo-
rige eeuw was het kabinet Den Uyl (1973-1977). Het was tevens dit kabinet dat mij in 1976 
deed besluiten om de radicalen van de PPR te verlaten teneinde mij te “bekeren” tot de 
PvdA. Dat rode kabinet met een christelijk wit randje dankte zijn ontstaan aan verschil-
lende figuren. Zelfs de toenmalige koningin Juliana schijnt er de hand in te hebben gehad. 
Hoe dan ook, van één persoon kan het belang voor het ontstaan en de werking van het 
kabinet Den Uyl niet snel onderschat worden: Willem Aantjes. Hij was het die de ARP onder 
leiding van de voorganger als minister-president van Den Uyl mooie Barend (Biesheuvel) 
gedwongen heeft dit kabinet te accepteren. Hij deed dit dusdanig dat het tevens het einde 
inluidde van het politieke leven van Biesheuvel. De tragiek van Aantjes is echter dat hij veel 
bekender zal blijven door het “onder de pet houden” van een jeugdzonde die door Lou de 
Jong sterk overtrokken en zeer uitvergroot als gevolg van een misstap van zijn echtgenote, 
mevrouw De Jong, overhaast en ondoordacht de wereld is in geslingerd. Het echtpaar De 
Jong is bij mijn weten niet echt “bestraft” voor deze miskleun hetgeen wel had moeten ge-
beuren. Zelfs dat heeft de toenmalige minister-president Van Agt niet willen doen. Aantjes 
daarentegen is door deze affaire voor het leven getekend.

Het aftreden van Aantjes speelde zich af in 
1978; ik ontmoette hem op een dinsdag in 
1990 in de Buitensociëteit in Zwolle op een 
congres van de Nederlandse Ondernemers in 
de Bouw over chemisch afval op bouwplaat-
sen. Voor aanvang van het congres dronk ik 
een kop koffie met een kennis. Ondertussen 
passeerde mij iemand, klein van postuur, die 
mij groette. Zijn naam wilde mij niet te binnen 
schieten. Mijn gesprekspartner bemerkte mijn 
probleem en wees mij erop dat die persoon 
Willem Aantjes was. Ik ben op hem afgestapt 
en heb me voorgesteld. Al snel bleek ons dat 
we allebei in dezelfde “Gereformeerde Bonds-
grondverf” stonden en dat wij daar beiden 
mee gebroken hadden. Dat schept toch een 
band. We spraken af na afloop van het congres 
samen een hapje te eten bij Wientjes.

Rond het tijdstip dat dit zich allemaal afspeelde 
zat het kabinet Lubbers III verwikkeld in, wat 
de  “affaire Braks” is gaan heten; een onbedui-
dende uitglijder van de landbouwminister Ger-
rit Braks over een “visserij-bananenschil”. Op 
de maandag voor de betreffende dinsdag had 
Lubbers via het journaal de wereld pontificaal 
laten weten dat het CDA vierkant achter Braks 
stond. Tegen Geertje, mijn dierbare echtgenote 
heb ik toen opgemerkt dat Lubbers daarmee 

Braks opgeofferd heeft: hiermee wordt het een 
prestigeduel zodat de PvdA de stekker wel uit 
Braks moet trekken terwijl dat toch een hele 
bekwame landbouwminister is. Lubbers deed 
dat naar mijn stellige overtuiging omdat hij 
slechte ervaringen had in het vorige kabinet 
met Van Aardenne als “aangeschoten wild”. 
Enkele dagen later trad Braks af.
Gezeten aan het diner was de eerste vraag die 
Aantjes mij stelde wat ik van de affaire Braks 
vond. Hij worstelde met een artikel dat hij 
daarover moest schrijven voor Hervormd Ne-
derland. Blijmoedig vertelde ik hem wat zich 
die dag ervoor had afgespeeld aan onze huis-
kamertafel. Aantjes verzonk daarop in gepeins 
en zei me dat het nog wel eens zo zou kunnen 
zijn ook. Hij had er op deze manier nog niet 
tegenaan gekeken. “Maar als het werkelijk zo 
is dan is dat een smerige Jezuïetenstreek van 
Ruud” zo stelde Aantjes. Ik schoot daarop in 
een hartelijke lach waarop mij gevraagd werd 
wat er te lachen viel. Ik antwoordde hem dat ik 
onze minister-president geen “Ruud”  pleeg te 
noemen en dat ik me vooral afvroeg wat een 
Gereformeerde Bonder onder een “Jezuïeten-
streek”  verstaat. Hij kwam daar niet echt uit 
en vroeg mij of ik een betere definitie had. Dat 
had ik en ik vertelde hem het volgende wat 
zich een maand daarvoor had afgespeeld.



Vrij Nederland publiceerde op enig moment 
een groot interview met Dries van Agt die 
op dat moment ambassadeur voor Europa in 
Japan was. De interviewers, Joop van Tijn en 
Max van Weezel bevroegen Van Agt zeer in-
dringend. Ter afsluiting stelden ze de vraag of 
er nog iets was waar Van Agt spijt over zou 
betuigen als hij zich aan de hemelpoort moest 
verantwoorden tegenover Petrus. Van Agt ant-
woordde daarop dat hij dan spijt zou betuigen 
over de wijze waarop hij Joop den Uyl gekoei-
oneerd had gedurende hun beider politieke 
leven. Op dat moment was Joop den Uyl nog 
actief als politiek leider van onze PvdA. Dat zat 
mij niet lekker en ik liet het interview lezen aan 
een goede kennis die bij tijd en wijle fungeerde 
als mijn politieke geweten. Die kennis bracht 
mij het interview terug en zij mij vol veront-
waardiging: “wat een smerige jezuïetenstreek 
van Van Agt”. Ook toen schoot ik in de lach en 
vroeg belangstellend wat iemand van reforma-
torische komaf verstaat onder een jezuïeten-
streek. Dat leidde tot het volgende verhaal van 
mijn goede kennis.

“Toen ik zo’n twintig jaar oud was, eind veer-
tiger jaren werd ik met tbc opgenomen in een 
sanatorium bij Amersfoort. Er heerste een strak 
regime; ‘s avonds om half negen werd je ge-
acht te gaan slapen. Natuurlijk deed je dat lang 
niet altijd op die leeftijd. Sterker nog, ik deelde 
mijn kamer met iemand die zijn middelbare 
school had gevolgd bij de Jezuïeten en met 
enige regelmaat piepten we er in het donker 
tussenuit om in Amersfoort wat rond te lopen. 
Dat was gevaarlijk want als je betrapt werd 
dan kon je de volgende dag vertrekken. En op 
enig moment betrapte een verpleegster ons. 
Ze gaf ons te kennen dat ze er melding van 
zou maken en dat we de volgende dag bij de 
directeur zouden worden geroepen om daar te 
horen te krijgen dat we onze biezen konden 
pakken. Mijn kamergenoot antwoordde haar 
doodkalm dat als zij dat zou doen dat hij dan 
aan de directeur zou vertellen wat hij van haar 
wist en dat dit voor haar zou betekenen dat 
zij waarschijnlijk ook haar biezen kon pakken. 
Die nacht en de volgende ochtend heb ik me 

vreselijke zorgen gemaakt over hoe ik dat nou 
allemaal aan mijn ouders en de familie moest 
uitleggen. Er gebeurde die dag echter niets. En 
vol vertrouwen verzekerde mijn kamergenoot 
mij dat er ook de komende dagen niets zou 
gebeuren waarop ik hem vroeg wat hij dan 
van haar wist. Zijn antwoord luidde: helemaal 
niets. En dat nu is in mijn ogen een echte jezu-
ietenstreek”.

Twintig jaar later, eind zestiger jaren van de vo-
rige eeuw lag ik zelf met tbc in een sanatorium 
bij Harderwijk en hetzelfde regime heerste ook 
daar. Het was dus een heel herkenbaar verhaal 
voor mij. Willem Aantjes bekende schaterla-
chend dat hij nu scherp voor ogen had wat een 
jezuïetenstreek was. Direct daarna echter werd 
hij ineens heel serieus en vroeg mij of hij zijn 
“relatie” met dat interview van Joop van Tijn 
en Max van Weezel zou mogen vertellen. Dat 
gaf ons gesprek een totaal andere wending.

“Toen Joop van Tijn en Max van Weezel vanuit 
Japan terug waren in Nederland zijn ze bij mij 
langs gekomen met dat interview. Ze hebben 
het me laten lezen en stelden de vraag wat ik 
dacht dat Petrus aan die hemelpoort allemaal 
wel te verhapstukken zou hebben met Van Agt 
als het gaat om de wijze waarop hij met jou, 
Willem Aantjes is omgegaan, hoe hij jou be-
handeld heeft”.

Ademloos wachtte ik het antwoord van Aan-
tjes af.

“Ik heb alleen gezegd dat wanneer Van Agt 
zich moet verantwoorden aan de hemelpoort, 
ik hoopte dat ik na hem aan de beurt zou zijn 
en dat Van Agt zou worden toegelaten. Want 
als hij wordt toegelaten dan wordt ik zeker 
toegelaten”.

En nu is hij dood. Willem Aantjes overleed don-
derdag 22 oktober 2015, 92 jaar oud.

Genemuiden, 4 november 2015

Tiem van Dalfsen



Van Waarde Lokaal – PvdA-Afdelingen - Interviews rond praktijkscholen.

Pascal Arnold en Greet Generaal werken mee 
aan het onderzoek van Van Waarde Lokaal

Wat houdt dit onderzoek in?
Onder de noemer Van Waarde Lokaal on-
derzoekt de Wiardi Beckman Stichting hoe 
de decentralisatie van onze verzorgings-
staat uitpakt in het leven van alledag van 
mensen in Nederland.
We houden  gezamenlijk diepte-interviews 
met mensen door het land die zorg of hulp 
nodig hebben, of die zorg of hulp verlenen, 
met mensen die werk zoeken, of mensen 
die anderen helpen bij het vinden van werk, 
met docenten, ambtenaren, directeuren van 
instellingen en politici, en met vrijwilligers 
en mantelzorgers. Uit al deze interviews fil-
tert  WBS dingen die opvallend goed gaan 
(en brengt WBS de voorwaarden in kaart 
waaronder dat mogelijk is) en dingen die 
(nog) niet goed gaan. WBS verbindt die in-
zichten met wetenschappelijk onderzoek, 
en wint advies in bij ‘sociale slimmeriken. 
Dat alles leidt uiteindelijk tot aanbevelingen 
voor lokale en landelijke politici.
De resultaten van dit onderzoek publiceert 
WBS op de website www.vanwaardelokaal.
nl die op zaterdag 12 december online gaat.

Interviews door afdelingen
De WBS is een kleine stichting. Doordat 
afdelingen uit verschillende delen van het 
land meedoen, is het mogelijk bepaalde on-
derwerpen niet alleen in de diepte maar ook 
in de breedte te onderzoeken. 
In november  beginnen Pascal en Greet in 
samenwerking met de PvdA-afdeling Zwolle 
met interviews rond praktijkscholen in onze 
regio. Het doel van de interviews is te on-
derzoeken wat de kansen op werk zijn van 
jongeren die net van een praktijkschool zijn 
gekomen. 
WBS  heeft gekozen voor de focus op jon-
geren die net hun opleiding bij een praktijk-

school hebben afgerond, omdat voor deze 
groep veel is veranderd met de invoering 
van de Participatiewet op 1 januari 2015. 
Een aanzienlijk deel van deze jongeren 
kon tot vorig jaar een Wajong-uitkering 
aanvragen, een flink aantal van hen kwam 
ook terecht in sociale werkvoorzieningen. 
Sinds januari krijgt een veel kleinere groep 
een Wajong-uitkering, en de sociale werk-
voorplaatsen zijn gesloten voor nieuwe in-
stroom. Het gros van deze jongeren, zo is 
het idee, kan nu aan de slag op de reguliere 
arbeidsmarkt, ondersteund door bijvoor-
beeld het instrument van loonkostensubsi-
die e.d. Voor de zwakste jongeren die zich 
niet staande kunnen houden bij een regu-
liere werkgever, zou beschut werk uitkomst 
moeten bieden.
Het is spannend of deze jongeren daad-
werkelijk werk vinden, zeker in de huidige 
arbeidsmarkt. En niet elke gemeente kiest 
ervoor beschut werk aan te bieden. Omdat 
veel van deze jongeren nog thuis wonen, 
zijn ze ook niet altijd bij de gemeente in 
beeld. Daar komt bij dat met name kleine 
werkgevers aangeven moeite te hebben te 
overzien van welke regelingen, verzekerin-
gen en subsidies ze gebruik kunnen maken 
als ze jongeren met afstand tot de arbeids-
markt in dienst willen nemen. 
We willen graag een beter beeld hebben 
van waar deze jongeren terechtkomen na 
hun schooltijd, en wat er nodig is om ze suc-
cesvol aan werk te helpen.

Pascal Arnold en Greet Generaal  werken 
hier namens de PvdA Zwartewaterland 
graag aan mee omdat zij het zeer belangrijk 
vinden dat deze groep mensen op de goede 
en juiste manier worden geholpen zodat zij 
niet tussen wal en schip vallen. 
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