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Klarendal is enorm opgeknapt. De buurt bruist.
Bewoners hebben samen met gemeente,
woningbouwcoöperatie en politie plannen
gemaakt én uitgevoerd, zegt Martien Louwers -
lijsttrekker voor de PvdA in Arnhem.

Iedereen telt
mee, en
iedereen doet
mee

Op 19 maart mag je kiezen door wie jij je
de komende jaren in de Arnhemse
gemeenteraad wilt laten
vertegenwoordigen. Bij het maken van
die keus helpt deze 'Martien' je graag.
Genoemd naar onze lijsttrekker hier in
Arnhem: Martien Louwers.

Met Martien kan de PvdA (èn Arnhem)
vol vertrouwen de verkiezingen, en de
toekomst, in. Martien staat voor alles
waar de PvdA voor staat: dichtbij, met en
vóór mensen. Voor een Arnhem waar
iedereen mee kan doen. Voor een veilige
en schone stad, waarin bewoners en
bedrijven zich thuis voelen. Voor een stad
waarin het fijn opgroeien èn ouder
worden is.

De PvdA heeft concrete plannen om
Arnhem beter te maken. Eén ervan wil ik
hier met name noemen, omdat ik me in
de Tweede Kamer met hetzelfde
onderwerp bezighoud. Dat is het door de
PvdA Arnhem gepresenteerde banenplan.
Een plan dat wérkt. Voor schoolverlaters
die niet aan de bak komen, voor oudere
werklozen, maar ook voor mensen die net
even wat meer hulp nodig hebben om
mee te doen: jonggehandicapten en
mensen uit de sociale werkvoorziening
bijvoorbeeld. Iedereen telt mee, iedereen
doet mee. Dát is de PvdA.

Ik nodig je graag uit de komende
maanden met ons in gesprek te gaan.
Over wat jíj wilt en wat wíj kunnen doen.
Tijdens een van de vele activiteiten die
de PvdA organiseert, of gewoon op straat
of bij je aan de deur.

Voor nu wens ik je veel leesplezier!

John Kerstens,
Tweede Kamerlid voor de Partij van de
Arbeid

tekst Aart van Cooten
foto Martin Wieldraaijer

ÔHier kijken mensen
naar elkaar omÕ

EEen mooie mix van mensen; jong en
oud, autochtoon en allochtoon, veel
creatievelingen en bijna allemaal
sociaal betrokken bij hun wijk.
Martien Louwers raakt niet
uitgepraat over Klarendal, de wijk
waar zij met genoegen woont.

Voor haar is het, net als voor veel andere
wijkbewoners, Ons Klarendal. ‘Hier
kijken mensen naar elkaar om. Ik kan
altijd bij mijn buren terecht. En zij bij
mij.’

De oude volkswijk heeft een lange
geschiedenis met ook enkele donkere
bladzijden. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw waren het dealers en
drugsgebruikers die een deel van de
wijk in hun bezit hadden. Er werd
ingebroken, gespoten, er waren
vechtpartijen. Bewoners voelden zich
onveilig op straat.

Wie nu met Martien door Klarendal
loopt, ervaart onmiddellijk dat de sfeer
in de wijk enorm is verbeterd. 'Veel
woningen zijn gerenoveerd, straten
opgeknapt. Afgelopen jaren is elke
maand wel een nieuwe winkel geopend.
Mode, horeca, allerlei speciaalzaken. Je

kunt hier alles kopen, van bijzondere
hoeden tot hemelse moddertaarten.
Klarendal bruist.'

Dat is allemaal niet vanzelf gegaan.
Woningbouwcoöperatie
Volkshuisvesting, gemeente Arnhem,
politie en bewoners hebben de handen
ineengeslagen. Klarendal was een van
de eerste stadsbuurten in Nederland
waar deze gezamenlijke wijkaanpak
succes had. 'De politie heeft een eigen
post in de wijk gekregen en is zo
aanspreekbaar voor bewoners. Er is
meer speelgelegenheid gekomen voor
kinderen. En de komst van het
modekwartier zorgt voor
werkgelegenheid in de wijk.'

De metamorfose van Klarendal is niet
van bovenaf geregisseerd, zegt Martien
met nadruk. 'Buurtbewoners denken
vanaf het begin mee. Niet al hun ideeën
zijn gerealiseerd, maar wel veel.
Mensen vinden het weer fijn wonen in
hun wijk.'

Af en toe klinkt toch kritiek. De
creatieve kunstenaars en de gewone
wijkbewoners zouden twee groepen
vormen die langs elkaar heen leven.

INTERVIEW



33

paspoort
Foto: Martien Louwers bij
modewinkel 'Mode met een
missie' (zie interview).
Drijfveer: me inzetten voor
gelijke kansen voor iedereen.
Trots op: de enorme
betrokkenheid van Arnhemmers
bij hun buurt en stad.
Geïnspireerd door: de in 1994
overleden PvdA-politicus Jan
Schaefer (‘in geouwehoer kun je
niet wonen’).
Muziek: Anouk.
Hobby: flamencodansen.
Boek: alles van Jan Wolkers.
Film: La vita e bella.
Vakantieland: Mexico.
Wat moet beter: meer
Arnhemmers moeten de kans op
goed werk krijgen.
Wat moet blijven: de
gezamenlijke wijkaanpak met
veel inbreng van bewoners.

Martien relativeert: 'In een van de
modeateliers worden vrouwen uit de
wijk opgeleid om kleren te maken. Een
regisseuse maakt een theaterstuk
samen met wijkbewoners. Als mensen
elkaar leren kennen, ontstaat er vaak
iets moois. Iedereen profiteert van de
opknapbeurt in de buurt. De veiligheid
is toegenomen, en dat is in het belang
van elke bewoner.'

Mooiste plekjes
Als Martien wordt gevraagd een top 5
samen te stellen van de mooiste plekjes
van Klarendal, blijkt dat een lastige
opgave. 'Dat is moeilijk. Het zijn er
zoveel. Mag het in willekeurige
volgorde?' 

Bouwspeelplaats De Leuke Linde
'Een fantastische speel- en
ontmoetingsplek, gerund door
vrijwilligers. Als mijn kleine neefje op
bezoek komt, wil hij altijd daar naartoe.' 

Mode met een missie
'Dat is een atelier waar acht vrouwen
zonder betaald werk leren om kleren te
ontwerpen. Op die plek komen
economie, kunst en sociale
betrokkenheid bij elkaar.'

CASPAR
'Met de komst van hotel-restaurantcafé
CASPAR heeft een jonge ondernemer
de wijk een nieuwe huiskamer gegeven.
Het kille pleintje ernaast is nu een
gezellig plantsoen.'

Dansschool Versteeg 
'In die dansschool aan de rand van
Klarendal – aan de Velperweg – heb ik
jarenlang gedanst. En met mij vele
Arnhemmers.'

Het Gedicht van Gerrit Dassen
'Het gedicht van Dassen, Klarendal
mooi wijk, is te lezen op een gevel op de
hoek van de Klarendalseweg en de
Willemstraat. In een paar prachtige
zinnen beschrijft hij de trots van de
bewoners op hun wijk.'

Volkshuisvesting won onlangs een
belangrijke prijs voor stedenbouw en
architectuur. De opknapbeurt van
Klarendal staat landelijk in de
schijnwerpers. Als het gaat om nieuwe
winkels en ateliers spreken de cijfers
voor zich. In vijf jaar tijd zijn bijna
zeventig lege bedrijfsruimten opnieuw
verhuurd, vaak aan doortastende jonge
ondernemers die de toekomst in eigen

hand nemen. 'Een prachtige
ontwikkeling. Gelukkig is Klarendal
niet de enige buurt waar zo’n
omwenteling plaatsvindt. Het succes
van de gezamenlijke wijkaanpak zien
we ook in andere wijken zoals
Malburgen, Presikhaaf, ’t Broek en op
de Geitenkamp. De wijkaanpak wordt
nu in de hele stad ingezet.'

Verbetering van het leefklimaat in de
buurt en de stad is één van de
speerpunten in het
verkiezingsprogramma van de PvdA.
'Veiligheid en sociale betrokkenheid
zijn voor mensen ontzettend belangrijk.
De gemeente moet nog beter luisteren
naar de wensen van bewoners. Daar
gaan wij ons de komende vier jaar
keihard voor inzetten.'

Is Klarendal nu af?'Een buurt is nooit
af. Ook Klarendal niet. Ik hoor de laatste
tijd weer wat meer klachten over de
veiligheid rond station Velperpoort. Die
geluiden komen binnen bij de wijkagent
en bij de politiepost. Daar kan er dan
direct wat mee gedaan worden. Zo’n
post moet daarom ook absoluut blijven.
De politie hoort met haar ogen en oren
in de buurt aanwezig te blijven.'
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tekst Mark Lauriks
foto Martin Wieldraaijer
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Elkaar niet in de
kou laten staan
Hans Bosch is vijf jaar met pensioen maar haalt als vrijwilliger bij de
vakbond successen voor gewoon goed werk. ‘Ik ben een beetje lastig.’

Uit overtuiging werd Hans 41 jaar ge-
leden lid van vakbond FNV. Al was daar
wat lichte druk bij. ‘Ben je nog geen lid,
jongen?,’ vroeg zijn schoonvader bij een
van hun eerste ontmoetingen. Toen kon
hij niet achterblijven. 'Zo ging dat toen.'

'De vakbond,' is zijn antwoord op de
vraag wat zijn achtergrond is. 'In mijn
jeugd heb ik zelf altijd moeten knokken.
Dat is waarom ik dit doe.' Knokken en
opkomen voor mensen die niet zo
spraakzaam zijn en niet als hijzelf
risico’s willen of kunnen lopen, daarom
zet hij zich in voor de vakbond.

Risico's
Die risico's zijn er. Voorop lopen kan je
promotie in de weg staan. ‘Je bent te
veel met de werkvloer bezig,’ hoor je
dan. Hij krijgt wel waardering, maar
chefs waren niet altijd blij met hem. ‘Ik
ben een beetje lastig.’ Hij pikt niet alles
en kent zijn rechten en plichten omdat
hij bij de vakbond zit. 'Gelukkig vinden
meer mensen me leuk dan niet.'

Goed werk
Goed werk is voor Hans werken voor
een werkgever die goed voor zijn
mensen zorgt. Een baan met een
werkdag van gewoon 8 uur tegen een
fatsoenlijk salaris. Normale rust op
normale tijden. En een werkgever die
niet alleen maar komt halen en nooit
iets brengt. 'Het moet van twee kanten
komen.' Met duidelijke afspraken,
bijvoorbeeld over hoeveel er gesjouwd
mag worden.

Vuilnismannen
Eén van zijn recente successen was bij
de vuilnisophaal in Arnhem. Het
huidige college van burgemeester en
wethouders in Arnhem wilde opnieuw
aanbesteden, maar bood te weinig
zekerheid voor de vuilnismannen die
dreigden hun baan te verliezen als de
aanbesteding naar een ander bedrijf zou
gaan.

'Zo'n aanbesteding brengt dan
ontzettend veel onzekerheid met zich
mee. De vuilnismannen maakten zich
zorgen om hun baan.' Hans trok aan de
bel bij de politiek en organiseerde acties
met het personeel. 'Je mag elkaar dan
niet in de kou laten staan.'

Uiteindelijk is het voor hen gelukkig
goed afgelopen. 'Mens volgt werk, was
toen de inzet.' Het was een leerzame tijd
voor Hans. 'Het samenwerken met de
politiek, zeker ook met de PvdA, heeft
toen goed gewerkt.'

WERK

De PvdA vindt dat er in Arnhem
voldoende banen moeten zijn voor
iedereen die wil en kan werken. Werk
biedt bestaanszekerheid en geeft
mensen eigenwaarde. Bij sociaal
aanbesteden moet er altijd oog zijn voor
het behoud en het creëren van banen.

STANDPUNT
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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



7

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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N

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 Martien Louwers
foto Martin Wieldraaijer Suus is nu 4,5 jaar supermarktmanager van

de Albert Heijn aan de Velperbuitensingel.

Boefjes in het
kantoor van Suus

S
De PvdA nam na een reeks overvallen op Arnhemse
winkeliers het initiatief voor het Fonds Veilig
Ondernemen. Ondernemers die hun zaak en zo hun buurt
veiliger willen maken, kunnen via dit fonds in aanmerking
komen voor een financiële bijdrage van de gemeente.

‘Ik wilde van de
overlast af’

Er zit regelmatig een ‘boefje’ in het kantoor van
Suus, een winkeldief die door het personeel wordt
aangehouden en mee naar achter wordt genomen.
De politie wordt vervolgens gebeld om de dief mee te
nemen. ‘Ik vind diefstal verschrikkelijk maar je went
er aan.’ Zelf schrikt ze al niet meer van een diefstal
met geweld. ‘Dat gebeurt gelukkig steeds minder
vaak.’

Betrokken bij de buurt
De betrokkenheid van Suus met haar omgeving is
groot. ‘Je wilt dat medewerkers zich veilig voelen en
dat je door de buurt kan lopen zonder dat je bang
hoeft te zijn.’ Ze was voorzitter van het Keurmerk
Veilig Ondernemen van de Steenstraat en omgeving
en is nu voorzitter van de ondernemingsvereniging.
Ze vindt het een grote verbetering voor de
Steenstraat dat er een camerasysteem is gekomen.
Ook het plein voor haar winkel is opgeknapt en heeft
een betere uitstraling. De verlichting zou nog beter
kunnen.

Over de samenwerking met de politie is Suus vol lof.
‘Ze zijn er echt mee bezig en zijn er meteen als je ze
nodig hebt.’ Over de gemeente is Suus wat kritischer.
‘Afspraken over handhaving bij de Steenstraat
worden niet nagekomen terwijl handhaving ook
essentieel is in het tegengaan van overlast.’ Ook
ondernemers zelf kunnen meer doen om hun
omgeving op orde te brengen. ‘Als iedereen zorgt
voor zijn eigen stukje straat dan ziet de stad er al veel
aantrekkelijker uit.’

Suus Brands heeft het naar haar zin in haar
supermarkt: ‘Ik heb een mooi team.’

Toen ze begon als manager was er veel overlast op
het parkeerterrein voor haar winkel. ‘Er hingen
junks rond en er was veel winkeldiefstal. Ik wilde
daar van af.’ Het ging er hard op als ze iets kwamen
stelen in de winkel, tot vechtpartijen met het
personeel aan toe. ‘Ik heb toen samenwerking
gezocht met de politie. We zijn samen met politie en
Iriszorg een project gestart om overlast tegen te
gaan. Met lik-op-stukbeleid en zero tolerance.’ Dat
heeft geholpen.

De politie zei dat het melden van overlast helpt. Dat
deed Suus. ‘Ik heb continu gebeld met de politie.
Want als de politie het niet weet dan bestaat het
niet.’

VEILIGHEID

STANDPUNT
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kAndidAten

Wie ben je ‘Samenwonend, vader van
een prachtig kereltje en werkzaam als
advocaat in Arnhem.’

Wordt opgetogen van ‘De aanpak van
onrecht en ongelijkheid in al haar
hoedanigheden. En een Sundae
caramel.’

Grootste ergernis ‘Mensen die zich
niet in een ander kunnen verplaatsen of
die niet voor rede vatbaar zijn. Terwijl je
met zulke mensen graag een
constructief gesprek zou willen voeren.’

In de politiek door ‘Ik heb gezien dat
er in onze samenleving veel mensen zijn
die het op allerlei terreinen moeilijk
hebben. Sociaal, economisch, fysiek,
geestelijk. In de politiek kun je een
directe, positieve invloed hebben op het
leven van deze mensen.’

Drijfveer ‘Een sociale en
rechtvaardige samenleving waar
iedereen kansen krijgt. Een
samenleving waarin je lot niet al bij je
geboorte is bezegeld.’

Morgen invoeren ‘Een normaler
softdrugsbeleid waar de overheid de
productie reguleert.’

Wie ben je ‘In Amsterdam geboren,
opgegroeid in Apeldoorn en nu al
twintig jaar met veel plezier wonend in
het Arnhem waar ik van hou.’

Wordt opgetogen van ‘Dat Arnhem
leeft, bruist en veel te bieden heeft. Dat
moet ook vooral zo blijven, en als het
aan mij ligt, nog beter worden.’

Grootste ergernis ‘Ik wil graag van
het positieve uitgaan, dus ik wil niet de
focus leggen op ergernissen maar vooral
op de kans om wat aan die ergenissen te
doen.’

In de politiek door ‘Omdat ik me wil
inzetten voor een stad waar iedereen
mee moet kunnen doen vanuit zijn of
haar eigen kracht. Ik zal er dan ook
alles aan doen dit in de buurten en in
het onderwijs voor elkaar te krijgen.’

Drijfveer ‘Opkomen voor mensen
opdat ze rechtvaardig behandeld
worden en vanuit positief mensbeeld
gezien worden.’

Morgen invoeren ‘Een toegankelijke
gemeente, met lage drempels, die
Arnhemmers uitnodigt om mee te
doen.’

Wie ben je ‘Geboren in Zutphen en nu
wonend in Malburgen. Ik ben
getrouwd en heb één dochter, Richela.’

Wordt opgetogen van ‘Mensen die
actief zijn in hun buurt: sportclub,
wijkplatform; op welke manier dan
ook.’

Grootste ergernis ‘Dat steeds meer
mensen in de bijstand komen,
waardoor ook kinderen niet de kansen
en mogelijkheden krijgen die ze
verdienen.’

In de politiek door ‘Omdat ik iets wil
betekenen voor mensen en hun buurt,
en voor de stad. Hierbij baseer ik me op
onze idealen: solidariteit, vrijheid,
democratie, rechtvaardigheid en
duurzaamheid.’

Drijfveer ‘Inspirerende en
aangrijpende verhalen die we horen als
we de buurt in gaan. Deze verhalen zijn
mijn inspiratie om politiek actief te
zijn.’

Morgen invoeren: ‘Betere
communicatie met bewoners: hen
vooraf betrekken bij plannen in de
buurt, luisteren naar hun initiatieven.’

2. Engin Bülbül (1977) 3. Marilyn A-Kum (1970) 4. Eric Greving (1977)

‘Gelijke kansen
voor iedereen’

‘Uitgaan van het
positieve’

‘Luisteren naar
bewoners’

6 vragen aan 6 PvdA-kandidaten 
voor de gemeenteraad.

fotografie Martin Wieldraaijer



15Wie ben je ‘Vader van een prachtige
dochter en samenwonend met mijn
vriend. Al jaren actief in Schuytgraaf.’

Wordt opgetogen van ‘Het
enthousiasme van mensen die iets
willen doen voor hun omgeving.’

Grootste ergernis ‘Dat niet alle
kinderen in dit land vol welvaart en
rijkdom hun passie of dromen kunnen
uitvoeren, zoals sporten of muziek
maken.’

In de politiek door ‘Iets willen
betekenen voor de samenleving en niet
alleen maar vanuit mijn woonkamer
overal iets van vinden.’

Drijfveer ‘Werken aan een
samenleving waarbij mensen de
kansen krijgen om een mooie toekomst
te bouwen. En een steuntje in de rug
krijgen als dat nodig is.’

Morgen invoeren ‘Het vergroten van
het aanbod huurwoningen net boven
de sociale huurgrens, zodat mensen die
te veel verdienen voor een sociale
huurwoning en net geen woning
kunnen kopen, toch een woning
kunnen vinden.’

Wie ben je ‘Violiste in Het Gelders
Orkest, moeder van twee dochters en
wonend in Malburgen-Oost.’

Wordt opgetogen van ‘Mensen die
een steentje bijdragen in hun buurt of
voor familie.’

Grootste ergernis ‘De gevolgen die de
economische crisis heeft voor mensen
die het al niet zo breed hadden. Die zijn
soms heel oneerlijk en dat moet
anders.’

In de politiek door ‘Het besef dat, als
je echt iets wil veranderen of echt iets
wil verbeteren, je het dan zelf zult
moeten doen.’

Drijfveer ‘Iedereen heeft recht op een
goed bestaan. En iedereen moet
voldoende de kans krijgen om zijn of
haar dromen waar te kunnen maken.’

Morgen invoeren ‘Betaalbare
kinderopvang. Waardoor vooral
moeders weer aan het werk kunnen.
Zodat ze vervolgens geen gat in hun
arbeidsverleden en hun pensioen
hebben en waardoor ze financieel
onafhankelijk kunnen zijn van hun
partner.’

Wie ben je ‘Wonend in het
Statenkwartier met man en
huisdieren. Ik werk als universitair
hoofddocent bestuurskunde.’

Wordt opgetogen van ‘Zeepkist-
gesprekken. Ik ben altijd nieuwsgierig
naar de gedrevenheid van mensen en
ga daarover graag in gesprek,
bijvoorbeeld tijdens onze
buurtbezoeken.’

Grootste ergernis ‘In Arnhem
moeten meer beloftes echt
werkelijkheid worden, zoals de belofte
om extra werk te creëren. Dat mag
geen loze toezegging zijn.’

In de politiek door ‘Mijn vroegere
achtergrond bij posterclub Loesje:
Streef onbekommerd naar het ideale!’

Drijfveer ‘Ik vind het heel belangrijk
om een directe en betekenisvolle
bijdrage te kunnen leveren aan de
samenleving en daarom wil ik mij nu
graag met volle overtuiging inzetten
voor mijn eigen stad.’

Morgen invoeren ‘De buurt bestuurt:
buurtbewoners bepalen voor een deel
de inzet van de wijkagent in hun buurt.’

5. Karin Lasthuizen (1970) 6. Marte Straatsma (1979) 7. Dennis Kramer (1977)

‘Een betekenisvolle
bijdrage leveren’

‘Iedereen recht op
een goed bestaan’

‘Werken aan een
mooie toekomst’

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



 Omar is
jeugdzorgheld
van de buurt 
'Ik wil hier jongeren én hun ouders helpen'

ARNHEM AAN HET WERK

Voor meer informatie ga naar www.arnhem.pvda.nl

tekstMark Lauriks 
fotografie Martin Wieldraaijer 

HHij startte Omar Gym toen hij Malburgse jongeren
in aanraking zag komen met politie, waarbij
bewoners zich onprettig voelden. Omar wil dat
iedereen zich veilig, maar ook geaccepteerd kan
voelen in de wijk. Zijn sportschool is een
ontmoetingsplek voor jong en oud van elke afkomst,
waar respect het toverwoord is.

Sinds 2000 werkt Omar in Malburgen. Toen hij in
2009 begon met zijn eigen sportschool, kwam voor
hem een droom uit. Jongeren, maar ook hun ouders,
komen er om te sporten, maar daarnaast gebeurt er
nog veel meer. Het persoonlijk begeleiden van
jongeren is waar het allemaal om draait. 'Voor mij
draait het om jongeren uit Malburgen helpen bij
vragen en problemen waarmee ze zitten.'

De JeugdZorg Award is voor Omar erkenning van
het belang van het werk dat ze bij Omar Gym doen.
Het bewijst volgens hem dat je met hard werken,
doelgerichtheid en oplossingsgericht werken ergens
komt. ‘De reactie en trots die vanuit onze jongeren

kwam naar aanleiding van het winnen van de award
was hartverwarmend.’

Omar werkt met plezier in Malburgen, de buurt
weerspiegelt volgens hem het ‘echte leven’ met al
zijn pracht en problemen. ‘Daar waar in gezinnen in
andere wijken de problemen te lijf worden gegaan
met de beschikking van vaak meer middelen,
moeten veel jongeren uit Malburgen het doen met
minder. Dat maakt het werken in Malburgen
moeilijk maar ook uitdagend en mooi.’

Dat straks de gemeente verantwoordelijk wordt
voor jeugdzorg, ziet Omar als een uitdaging. ‘De
gemeente staat fysiek dichter bij de kern: de buurten
en dus de jongeren. Dat kan het voordeel met zich
meebrengen dat de kennis van en over jongeren
beter ingezet wordt.’ 

JEUGDZORG

Pedagogisch werker en kickboksleraar
Omar Ahbouk werkt in Malburgen met
jongeren uit de buurt in zijn sportschool. In
2013 won hij de Gelderse JeugdZorg Award.




