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Sin om mei ús PvdA-kandidaten oan it
wurk foar it bêste lân op ierde: Fryslân!
Us kandidaten binne allegearre minsken
dy’t optimisme keppelje oan kennis en
krêft. En boppedat binne it minsken dy’t
goed oanfiele wat der yn ús provinsje
libbet. Stik foar stik goede folksfer-
tsjintwurdigers en in moaie miks fan
jong en betûft. Mei harren wol ik oan de
slach. Fryslân hat wat te kiezen en
Fryslân fertsjinnet it.

Ik wol ynsette op duorsume wenningen.
Alle sosjale hierwenningen yn Fryslân
moat enerzjysuniger wurde. In
ynvestearing yn in duorsumer takomst.
It skeelt hûnderten euro's yn de beurs
fan minsken dy't dat goed brûke kinne.
En it smyt banen op yn de bou.

Ik wol ek ynsette op tûke soarch-
foarsjennings sadat minsken langer thús
wenjen bliuwe kinne mei de soarch fan
minsken om har hinne. En ik wol prate
mei wurkjouwers, dat dy dy soarch ek
mooglik meitsje.

En ik wol ynsette op de banenmotor fan
Fryslân: it Midden- en Lyts Bedriuw. Dêr
wurkje goed 5000 minsken mar in part
fan de bedriuwen dêr’t sy wurkje sit yn
de problemen fanwegen opfolging. Dêr
moat finansieringskonstruksjes komme
sadat jonge minsken bedriuwen
oernimme kinne.

Ik rop jim op om JA te sizzen.
JA foar Fryslân!
En in oertsjûgjend JA foar de PvdA!

Jannewietske de Vries

"JA! Ik ha der
sin oan"

Wat is nodig voor goede zorg? Als bestuurder
én mantelzorger houdt Jannewietske de Vries
(Raerd) samen met zorgwethouder Andries
Ekhart (Leeuwarden) de vinger aan de pols.  Ze
spreken erover aan de 'keukentafel'.

Speelt de provincie wel een rol in de
zorg? De gemeenten zijn nu toch
verantwoordelijk?

Andries: “We doen het samen want de
zorg moet toekomstproof zijn. We
willen over 20 jaar óók nog kunnen
rekenen op handen aan het bed of tijd
voor een praatje. Nu kunnen we dat
niet meer waarmaken. Met elke 10%
die de economie groeit, stijgen de
zorgkosten met 38%. Dat loopt spaak.
Sinds januari zorgt de gemeente er nu
voor dat het beschikbare geld, beter
verdeeld wordt. En de provincie
investeert in aangepaste locaties waar
zorg anno nu gegeven wordt.”

Jannewietske: “Veel woonvoor-
zieningen zijn niet meer up to date. Er
zijn nieuwe vormen nodig en vanuit de
provincie helpen we met financiering.
Op dit moment leveren we 500 nieuwe
zorgwoningen. Bijvoorbeeld in
Workum, Drachten en Franeker. Als het
kan proberen we ook nog oude panden
een nieuwe functie te geven, zoals de
oude MAVO in Dokkum.”

PvdA staat voor sterk en sociaal.
Blijft dat überhaupt overeind als
gemeenten moeten bezuinigen?

Andries: “Er zijn mensen die recht
hebben op hulp en het niet krijgen,
terwijl anderen om de twee jaar een
nieuwe aangepaste fiets kunnen
uitzoeken. Rollators worden massaal
gedumpt, of iemand verkoopt zijn auto
voor duizenden euro’s en krijgt alsnog
gesubsidieerd een scootmobiel. Dat is
schandalig. Ik heb eens bij “myn
skoanmoeke” een raam schoongemaakt
omdat er vogelpoep op zat. Kwam de
schoonmaakster de volgende dag en die
ging dat raam nog eens poetsen. ‘Omdat
het op het formulier stond’. Dan val ik
van mijn stoel.”

Hoe voorkom je dat mensen slechte
zorg krijgen door te weinig
‘aandachtsminuten’ en strakke
protocollen?

Jannewietske: “Wij hebben 4 miljoen
gereserveerd voor onvoorziene kosten
in de Jeugdzorg. En nog een aantal
miljoenen voor andere tekorten. Voor
als er aanloopproblemen zijn. Want we
gaan hier in Fryslân niet beleven dat er

INTERVIEW
tekst: Marijke Roskam
fotografie: Niels de Vries

"Zorgen voor elkaar:
dat kunnen we hier!"

Jannewietske! is een eenmalige uitgave
van PvdA Fryslân zie www.pvdafryslan.nl 
Kolofon: Ingrid Wagenaar (einredaksje),
Niels de Vries (opmaak). © 2015 PvdA
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geen of slechte zorg geleverd wordt
omdat het geld op is.”

Andries: “Gemeenten moeten vooral
niet achterover leunen maar kritisch
kijken naar wat er besteed wordt en
hoe. Het kan echt wel, betere zorg met
minder geld.”

En hoe zorg je voor provinciebrede
kwaliteit, ondanks al die
verschillende gemeenten?

Jannewietske: “De zorgwet-
houders en ik zoeken elkaar regelmatig
op om te praten over kwaliteit van de
zorg in hun regio en over hoe je dat
organiseert. De uitwerking kan
verschillen, maar onze definitie van
zorg en sociaal is hetzelfde.”

Andries: “Ja, en dat is dichtbij de
mensen. Neem nou het project
Zorgtoerisme van de provincie, dat gaat
over een toegankelijke omgeving.
Welke paden zijn geschikt voor je
rolstoel? Hoe kunnen we met een
ambulanceboot ook mensen met
lichamelijke uitdagingen een mooie
tocht over het water bij Sneek laten
maken? Mooi toch? ”

Jannewietske: “Fryslân moet dé plek
zijn waar je wilt wonen, ook als je ziek
of beperkt bent. Het is zo belangrijk dat
mensen zich welkom en ontspannen
voelen. Stress is een ziekmaker.”

Jullie partijgenoot Asscher vecht
tegen stress op de werkvloer. Veel
mantelzorgers kunnen zorg amper
combineren met hun baan. Wat
doen jullie daar regionaal aan?

Jannewietske: “Ik weet sinds kort
hoeveel stress mantelzorg oplevert.
Mijn vader woont bij mij en hij is ziek.
Steunkousen aantrekken, medicijnen
inregelen, bezoeken aan het ziekenhuis,
omgaan met de emoties en het fysieke
of mentale onvermogen van de zieke.
Dat gaat je niet in de koude kleren
zitten.”

Andries: “Dat is nou precies wat onze
wijkteams ook tegen komen. Hoe gaat
het thuis, wie in de buurt wil je helpen,
welke ondersteuning heb je verder
nodig? Als we aan de voorkant heel
goed helpen is er uiteindelijk minder
zorg nodig.” 

Jannewietske: “De meeste cao’s

geven op papier ruimte aan mantelzorg,
maar ik wil er graag met werkgevers
over in gesprek hoe we dat ook écht
kunnen faciliteren.”

In Fryslân is de zorg dus in goede
handen bij de PvdA?

Jannewietske: “Absoluut. Zorg
dichtbij daar gaat het ons om. We
willen ouderen en mensen met een
beperking op een plezierige manier in
hun eigen vertrouwde omgeving laten
wonen. We gaan daarvoor
zorgappartementen moderniseren. Met
slimme innovaties zorgen we voor
kwaliteitsverbetering. Bovendien gaan
we de mensen die in Fryslân in de zorg
werken aan het werk houden en
opleiden voor de toekomst.”

Andries: “Zorg is een kwestie van
lokale en regionale overheid. We vullen
elkaar hierop perfect aan.”

Jannewietske: “Dat is onze
gezamenlijke boodschap. Goeie soarch
kin hjir: Fryslân soarget!”

Andries: “Als het ergens kan, is het
hier in Fryslân.”

Naam: Jannewietske de Vries.
Ontroerd door: onverwachte
ontmoetingen, Friese luchten,
muziek, bevlogenheid.
Trots op: de mensen die
Culturele Hoofdstad 2018 vanaf
het begin gesteund hebben.
Drijfveer: een mooie, sterke en
slimme samenleving maken.
Boek: Kairos van Joke Hermsen.
Krant: Blendle, regionale
kranten, de Volkskrant.
Radio: Omrop Fryslân.
Beste tv-programma: LuckyTV.
Vakantiebestemming: Italië.
Eten: van Henk (thuis).
Vrije tijd: familie, vrienden,
samen eten.
Sport: schaatsen.
Muziek: Hûnekop tot Mahler.
PvdA’er: Piter Jelles Troelstra.
Favoriet moment: 1997,
Elfstedentocht uitgeschaatst.

PASPOORT
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SSamen wandelen ze langs de water-
kant. Hij een echte 'fjildman' die als
voormalig waterschapsbestuurder en
biologisch boer aan de wieg stond van
het agrarisch natuurbeheer in Fryslân.
Sinds vier jaar is hij Statenlid.  Zij een
geboren Hagenees die met twaalf jaar
ervaring als Statenlid gepokt en
gemazeld is in de politiek. Nu maakt ze
als lijsttrekker de overstap naar het
Wetterskip. Henni en Douwe. Beide
sociaaldemocraat. Water is wat hen
bindt. Samenwerken wat ze verbindt.

Gun werk aan mensen zonder werk
Vanaf de Hanspoortbrug wijst Douwe
naar twee waterbouwers die de gracht
voorzien van nieuwe oeverbeschoeiing.
“Mooi hè, een prachtig voorbeeld van
hoe waterschap, provincie en
gemeenten samenwerken.” Henni
knikt en verklaart dat “samen” de enige
manier is om grote projecten te
realiseren. “Vroeger werd er eindeloos
vergaderd en gebeurde er niks. De hete
aardappel werd maar doorgeschoven.
Dat kan en mag niet meer. Samen-
werken is nu belangrijker dan ooit.”
        “Ik popel om aan de slag te gaan”,
vertelt Henni terwijl de eenden
kwakend langszwemmen. “Ik houd
ervan om iets voor elkaar te krijgen. Ik
wil laten zien dat waterbeleid niet
alleen voor boeren en buitenlui van
belang is.” Ze benadrukt dat ze zich wil
inzetten voor schoon water en droge
voeten, maar ook voor solidariteit. “Er
is nu geen evenwicht tussen wat
burgers betalen en wat boeren, natuur-

organisaties en bedrijven bijdragen.
Het Wetterskip kan helpen door werk
aan mensen zonder werk te gunnen.”

Water is belangrijk voor elke Fries
Kijkend naar het kabbelende water
concludeert Douwe dat hij met veel
plezier terugkijkt op zijn tijd bij
Wetterskip Fryslân. "Henni heeft
trouwens gelijk dat het nu een stuk
politieker is. Door de klimaatveran-
deringen staan er grote belangen op het
spel.” Als voorbeeld noemt Henni het
nieuwe Deltaprogramma. “We willen
bescherming tegen overstromingen en
tegelijkertijd onze natuur, landbouw en
industrie van water voorzien. Daarvoor
moet Nederland de komende tijd elk

jaar een miljard extra inzetten. Geen
kleine bedragen dus.”
        Beide staan even stil bij de molen
met de toepasselijke naam ‘Zeldenrust’.
Ze maken zich op voor een drukke
periode. Douwe wil zich als Statenlid
blijven inzetten voor de zorg in Fryslân.
“De zorg hoort dichtbij huis”, zegt hij.
“Dat geldt voor jeugdzorg én voor de
zorg voor ouderen en zieken. In krimp-
regio’s spelen veiligheid en werk ook
een belangrijke rol. Daarom is De
Sionsberg ook zo belangrijk.” Als
lijsttrekker staat Henni voor de taak om
te laten zien dat waterbeleid belangrijk
is voor elke Fries. “Goed wurk mei
droege fuotten. Daar gaan we voor”,
besluit ze met een glimlach.

REPORTAGE
tekst: Henni van Asten & Niels de
Vries (tevens fotografie)

Henni van Asten en Douwe Hoogland lopen over de Dokkumer
bolwerken. Pratend over water, politiek en samenwerking.

“Schoon water
en droge voeten”



1 De arbeidsparticipatie van 
migranten en hun kinderen 

daalde van 58 naar 53 procent, de 
arbeidsparticipatie van de rest bleef 
met zo’n 70 procent redelijk sta
biel (SCP, maart 2014, Jaarrapport 
Integratie 2013).
‘Migranten hebben het moeilijk op de 
arbeidsmarkt. Soms vanwege gebrek 
aan een netwerk of diploma, soms van-
wege hardnekkige vooroordelen. We 
moeten er alles aan doen om te voor-
komen dat carrièredromen eindigen in 
frustratie en talenten worden gemist. 
Daarom pakt dit kabinet discriminatie 
op onze arbeidsmarkt hard aan. We 
doen als overheid geen zaken meer met 
bedrijven die in het verleden gediscri-
mineerd hebben, en maken hun namen 
openbaar. Tegelijk mogen we trots zijn 
op de velen die er een succes van maken 
en de nieuwe middenklasse vormen. 
Tegen al die jongeren die discrimina-
tie hebben ervaren, wil ik zeggen: laat je 
er niet door uit het veld slaan, maar blijf 
doorzetten en weet dat wij altijd voor je 
op zullen komen.’ 

2 Tijdens de herdenking van de 
Kristallnacht stonden buiten 

gewapende agenten, omdat er anti
semitische dreigingen waren. Dat 
moet een bizarre gewaarwording 
zijn geweest.
‘Inderdaad. Binnen, bij kaarslicht, her-
dachten we die huiveringwekkende nacht 
in 1938. Buiten, met zwaailicht, stond 
politie om ons te beschermen tegen anti-
Joodse agressie van nu. Het was wrang 
en verdrietig, maar het maakte me ook 
strijdbaar. In Nederland moet iedereen 
zich vrij en veilig kunnen voelen. Met 
zwaardere staatsbeveiliging komen we er 
niet. We moeten juist met elkaar debat-
teren en voor elkaar opkomen. Dat vraagt 
om betrokkenheid en moed, maar dan 

kunnen we het tij keren. Door op tijd het 
zwaailicht aan te zetten als mensen in ver-
drukking komen.’   

3 De integratie in de Neder
landse samenleving blijft  

‘verontrustend achter’. Dat zei u 
onlangs in een debat in de Tweede 
Kamer. Ook had u het over smeu
lende spanningen.
‘Voor mij is integratie niet een glas dat 
half vol of half leeg is. We mogen trots 
zijn op de velen die, ondanks soms forse 
tegenwind, hun weg hebben gevonden 
in Nederland, op school zitten of wer-
ken. Op al die vaders, moeders, oma’s en 
opa’s die de afgelopen 50 jaar hebben 
geholpen met de opbouw van dit land. 
Maar we kunnen deze successen niet 
wegstrepen tegen de problemen die we 
nog steeds zien. Taalachterstand, hoge 
jeugdwerkloosheid, oververtegenwoor-
diging in de verkeerde statistieken, ach-
terblijvende acceptatie van homo’s en 
andersdenkenden. Daar kwam de afge-
lopen zomer bij dat spanningen elders 
hun weerslag vonden in onze straten. 
Hierdoor leek het alsof het conflict in 
het Midden-Oosten hier uitgevochten 
werd.’ 

4 Is er ook nog goed nieuws te 
melden?

‘Als we alleen maar naar de proble-
men kijken, zien we de werkelijkheid 
niet. Zien we niet hoe langzaam maar 
zeker de doorbraak plaatsvindt. Hoe 
velen de tegenwind overwinnen en 
glanzende carrières maken. Hoe dit 
jaar de Marokkaanse boot over de 
Amsterdamse grachten voer tijdens de 
Gaypride, pal achter de Joodse boot. 
Hoe mensen langs de kant naar die 
boot wezen en juichten omdat jonge 
Marokkanen in Nederland hun vrijheid 
durfden te vieren. Hoe dappere mos-

Hij is niet alleen verantwoordelijk voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, maar houdt zich als 
minister ook bezig met integratievraagstukken. 
Hoe is het hiermee gesteld? We legden enkele 
opvallende zaken voor aan Lodewijk Asscher.

‘Met betrok
kenheid en 
moed kunnen 
we het tij keren’

tekst Michiel Reijnen  fotografie Rijksoverheid.nl

lims keer op keer hun afschuw van ISIS 
uitspreken. Hoe ze, ondanks bedreigin-
gen uit eigen kring, oproepen er hier iets 
van te maken in plaats van te vluchten in 
nihilistisch geweld tegen alles wat anders 
is. Dan zien we niet hoe trotse geëman-
cipeerde Chinese vrouwen opstonden 
toen Gordon ze belachelijk maakte en met 
humor terugsloegen.’ 

5 Hoe komen we verder?
‘In Amsterdam zag ik al: het begint 

op school. Met hoge verwachtingen voor 
elk kind. Verder moeten we hard optreden 
tegen racisme en discriminatie. Ruimte voor 
je eigen levenswijze, maar respect voor de 
gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, 
homo en hetero. De vrijheid om te geloven 
wat je wilt, maar alleen als anderen het recht 
hebben niet te geloven, anders te geloven 
of het geloof te verlaten. Omkijken naar de 
ander, samen elkaar verder helpen.  Werken 
aan een land waarin talent wordt ontdekt en 
beloond, waarin iemands achtergrond weer 
iemands achtergrond is en waarin we trots 
zijn op ons Nederland.’  

5

5 VRAGEN AAN...
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De verzorgingsstaat 
als trampoline
Den Helder
‘Op mijn twaalfde verhuisden we vanuit Den Helder naar 
Heerhugowaard, waar mijn vader adjunct-directeur werd 
van de Sociale Dienst. Mijn moeder ging in die tijd theologie 
studeren en gaf godsdienstonderwijs. Zij was lid van de PPR 
en actief in de vrouwenbeweging. Mijn beide ouders waren 
ook zeer actief in de kerk. Op latere leeftijd hadden zij zich 
bekeerd tot het katholieke geloof, wij – mijn twee zusjes en 
ik – gingen daarin mee. Aan de eettafel werd volop gedis-
cussieerd over de samenleving en de politiek. Mij staat nog 
levendig de staatsgreep in Chili voor de geest. 11 September 
1973, ik herinner me als de dag van gisteren hoe Allende 
door een door de CIA georganiseerde coupe ten val werd 
gebracht. De berichten over martelingen en verdwijningen 
maakten diepe indruk op me.’ 

Amsterdam
‘Na de middelbare school ging ik politicologie studeren aan 
de Universiteit van Amsterdam. Een logische keuze gezien 
mijn maatschappelijke betrokkenheid, maar – niet onbe-
langrijk – het was tevens een studie die perspectief bood op 
een baan. Ik werd lid van de PvdA, hoewel iets maoïstisch 
of trotskistisch gangbaarder was in die dagen. Van huis uit 
echter heb ik een diep besef meegekregen van het belang 
van de parlementaire democratie. Geen enkel politiek doel 
rechtvaardigt de aantasting van dit fundamentele recht. 
Doorslaggevend voor mijn keuze was dat de PvdA de partij is 
van de solidariteit, van eerlijk delen. Van de sterke schouders 
die de zwaardere lasten dragen. Wij hadden het thuis goed 
en van mensen die het goed hebben vond ik – en vind ik nog 
steeds – mag best iets extra’s worden gevraagd.’ 

Vijftig
‘Ik heb het uitbundig gevierd, we hebben tot diep in de nacht 
gedanst op soul- en discomuziek uit de jaren zeventig, een 

van mijn favoriete muziekgenres. Het is een bijzondere leef-
tijd voor mij. Mijn vader overleed op zijn vijftigste, ik ben nu 
ouder dan hij ooit is geworden. De voortijdige dood van mijn 
vader drukte mij met mijn neus op het feit hoe kostbaar het 
leven is. En hoe dankbaar ik mag zijn dat ik er nog ben. En dat 
ook nog in goede gezondheid, met een inspirerende baan en 
een gelukkig gezinsleven. Stuk voor stuk redenen om die ver-
jaardag groots te vieren.’

Trouw
‘Al van jongs af aan had ik een fascinatie voor de politiek. Dat 
ik na mijn studie iets in die richting wilde gaan doen, daarover 
bestond geen twijfel. De vraag was alleen, wil ik deelnemer 

INTERVIEW
tekst Gert Hage
fotografie Vincent Boon

6

Marleen Barth (50), lijsttrekker 
voor de Eerste Kamerverkiezingen,  
staat te popelen om de kiezers te 
overtuigen dat met de PvdA het 
land beter af is. 
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zijn of observator? Ik koos voor het laatste en opteerde voor 
een baan als parlementair journalist. Tot mijn grote vreugde 
werd ik aangenomen bij Trouw, de krant die thuis werd gele-
zen en wat mij betreft nog steeds de beste, meest evenwich-
tige krant van Nederland is. Het was een geweldige tijd. Van 
dichtbij maakte ik mee hoe het politieke bedrijf, waar ik als 
jong meisje al van droomde, werkte. Ik zou vandaag waar-
schijnlijk nog steeds met plezier bij Trouw hebben gewerkt 
als Job Cohen niet was langsgekomen met de vraag of ik iets 
voelde voor een Kamerlidmaatschap.’

Tweede Kamer
‘In 1998 kwam ik in de Kamer. Als journalist schreef ik met 

regelmaat over maatschappelijke kwesties waar ik mij sterk 
bij betrokken voelde, maar ik was afhankelijk van politici 
of daar ook daadwerkelijk iets mee werd gedaan. Dat was 
soms best frustrerend. Als Kamerlid kon ik er zelf mee 
aan de slag. Zo heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de 
verkleining van de klassen op de basisschool en aan het ver-
beteren van de arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten en 
basisschooldirecteuren die – maar dit terzijde – nog steeds 
niet de beloning krijgen die zij verdienen. Als woordvoerder 
Zedenwetgeving heb ik het voor elkaar gekregen dat de leef-
tijdsgrens voor de strafbaarheid van kindermisbruik werd 
verhoogd van zestien naar achttien jaar. Ik kijk daar met 
voldoening op terug.’

Woensdag 18 maart vinden de 
verkiezingen plaats voor de 
Provinciale Staten en voor de  
23 waterschappen die Nederland 
telt. De leden van de Provinciale 
Staten kiezen op hun beurt de 
leden van de Eerste Kamer. 

Samen bepalen we op 18 maart de toekomst 
van Nederland. De afgelopen jaren waren voor 
velen niet makkelijk. Maar ons land heeft de 
weg naar boven weer gevonden. Er was moed 
voor nodig om zaken aan te pakken die te lang 
waren blijven liggen. Met resultaat: eindelijk 
groeit de economie weer, vinden werkzoeken-
den weer een baan, worden huizen weer ver-
kocht en gaan mensen er weer op vooruit.
Op die sociale en realistische koers moeten 
we verder. Voor een land waar iedereen een 
goed leven kan leiden. Waar meer mensen de 
zekerheid van goed werk hebben, met een vast 
contract en een fatsoenlijk salaris. Waar oude-
ren nu en in de toekomst goede en betaalbare 
zorg in de buurt krijgen. Waar we naar elkaar 
omkijken en niemand buitensluiten.
In maart staat de koers naar dat Nederland op 
het spel. We willen niet dat ons land door poli-
tieke instabiliteit weer terugvalt in onzekerheid. 
Daarom vragen we om uw stem. Voor uw pro-
vincie, de waterschappen, de Eerste Kamer, en 
daarmee voor een sterk en sociaal Nederland. 
Stem 18 maart Partij van de Arbeid.

Kies voor 
stabiliteit
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Terugkeer
‘Nadat ik na de verkiezingsnederlaag in 2002 mijn 
Kamerzetel had verloren, werd ik lijsttrekker voor de 
Provinciale Staten in Noord-Holland. We draaiden een 
prima campagne en gingen van 16 naar 24 zetels. Door even 
ondoorzichtige als nare politieke spelletjes werden we als 
grootste partij buiten het college van Gedeputeerde Staten 
gehouden. Ik had het toen helemaal gehad met de poli-
tiek. In 2010 besloot ik echter terug te keren. Geert Wilders 
kwam aan de macht, waarmee voor mij een fundamentele 
grens werd overschreden.’

Pech
Onderwijs is voor ons sociaaldemocraten enorm belangrijk. 
Het is de weg naar vooruitgang en emancipatie. Maar zelfs 
het allerbeste onderwijs kan niet alle sociale problemen 
oplossen. Er leven in Nederland meer dan twee miljoen men-
sen met een IQ van 85 of lager. Ze dreigen buiten de boot te 
vallen in een samenleving die steeds sneller en ingewikkelder 
wordt. En ze leven ook nog eens gemiddeld zeven jaar korter 
dan mensen met een hogere opleiding. Voor deze mensen en 

andere met pech, zoals mensen met chronisch fysieke en/
of geestelijke problemen is het lastig om voor zichzelf een 
normaal, goed leven te organiseren. Het is van het grootste 
belang dat wij als PvdA bij de hervorming van de verzorgings-
staat – het meesterwerk van de sociaaldemocratie – deze 
mensen niet uit het oog verliezen. Ze zijn net als alle anderen 
burgers van ons land, met dezelfde rechten en vrijheden en 
hetzelfde recht op een fatsoenlijk bestaan. Dit is voor mij de 
belangrijkste drijfveer om politiek actief te zijn.’

Trampoline
‘Het is een beeld dat ik graag gebruik, de verzorgingsstaat als 
trampoline. Het past beter bij de samenleving die ik voor ogen 
heb, dan de verzorgingsstaat als vangnet. Daarin dreigden 
te veel mensen verstrikt te raken. Mensen moeten worden 
opgevangen als ze om wat voor reden dan ook in de proble-
men zijn geraakt, maar ze moeten daarna weer een zetje 
omhoog krijgen. Steeds weer opnieuw als dat nodig is. Dat is 
het mooie van de PvdA, we blijven mensen opvangen, ook al 
vallen ze voor de tiende of twintigste keer, maar we blijven 
ze ook dat zetje geven dat nodig is om weer de regie over hun 
eigen leven te kunnen voeren. Ik ben er trots op dat wij als 
PvdA de verzorgingsstaat zodanig hebben weten te hervor-
men dat mensen niet langer worden buitengesloten, maar dat 
wij al die mensen met pech helpen om zo veel mogelijk als 
actief en volwaardig lid van de samenleving te kunnen functi-
oneren. Iedereen hoort erbij en doet naar zijn beste vermogen 
mee, ongeacht handicap, leeftijd of ziekte.’

Geluk
‘Dat kan je wel zeggen, ja. Als je een kind bent met een goed 
verstand en gezond bent, dan heb je geluk in het leven. Ik 
heb veel kansen gehad. Mijn diepste politieke drijfveer is om 
mensen die minder geluk hebben gehad dan ik, dezelfde kan-
sen te geven, hier in Nederland en in de wereld. ’

Eerste Kamer
‘Het is een mooie plek om onze idealen voor een rechtvaar-
dige samenleving uit te dragen, zowel binnen als buiten de 
partij. Zeker, er is een zekere afstand tot het politieke bedrijf, 
maar dat wil niet zeggen dat wij geen invloed hebben. Ik heb  
zelf bijvoorbeeld bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) een motie ingediend dat bij de verdeling van het geld 
over de gemeenten rekening wordt gehouden met de ver-
schillen in gezondheidsopbouw en de sociaaleconomische 
kansen van de bevolking. Het kan niet zo zijn dat mensen in 
een arme gemeente in Oost-Groningen straks een eigen bij-
drage moeten gaan betalen, terwijl de mensen in een kapitaal-
krachtige gemeente als Wassenaar dat niet hoeven te doen.’

Lijsttrekker
‘Ik ga er alles aan doen om mensen te overtuigen dat ze bij 
ons aan het juiste adres zijn. Dankzij ons zijn de uitkeringen 
nog steeds gekoppeld aan de lonen. Wij zijn het die hebben 
gezorgd voor de normering van topinkomens en voor forse 
investeringen in het onderwijs. De economie trekt einde-
lijke weer aan en werkzoekenden vinden werk. Dankzij de 
PvdA is de verzorgingsstaat op een sociale en verantwoorde 
manier hervormd. Op die koers moeten we verder kunnen 
gaan en dat kan met een sterke PvdA in de provincies en in 
de Eerste Kamer. Ik ga vol zelfvertrouwen de verkiezings-
campagne in, we hebben genoeg om trots op te zijn.’  

‘Iedereen hoort erbij 
en doet naar zijn 
beste vermogen mee, 
ongeacht handicap, 
leeftijd of ziekte’

8



9

PROVINCIES IN CIJFERS
samenstelling Nienke Izelaar

1998
Jaartal waarin voor het eerst de 
Zeeuwse Kampioenschappen 
Bolusbakken werden gehouden, 
de winnaar krijgt een 
Bolustrofee

9

70% 
van Groningen is landbouwgrond

 100
Aantal hectare van Blija Buitendijks, het 
kleinste van de 23 waterschappen die 
Nederland telt. Het gaat om onbewoond 
gebied aan de Waddenzeekust in Friesland.

54
Aantal hunebedden in Drenthe

1997 
Het jaar van de laatste Elfstedentocht

1925
Jaartal waarin de eerste race 
in Assen gehouden werd. In 
1955 werd het huidige TT 
Circuit Assen opgericht

490.000
koeien telt Friesland. De meeste van heel Nederland

78% 
van de inwoners van 
Flevoland draagt het 
koninklijk huis een warm 
hart toe. Flevoland is 
de meest oranjegezinde 
provincie in Nederland
 

5137
Met dit aantal vierkante 
kilometers is Gelderland 
de grootste provincie van 
Nederland 

202
Aantal musea in  
Noord-Holland, de meeste 
van alle provincies

1340
Oprichtingsjaar van het 
Limburgse Brandbier, de 
oudste bierbrouwer 
van Nederland

26.000.000
kippen in Brabant

Zuid-Holland heeft de grootste oppervlakte aan  
parken en plantsoenen van alle provincies, namelijk 

3419 km2

92% 
van de inwoners in Zeeland 
geeft aan gelukkig te zijn 

26.000
Aantal ondertekenaars van petitie om het 
nummer Brabant van Guus Meeuwis te 
gebruiken als volkslied in Noord-Brabant, 
de enige provincie zonder eigen officieel 
volkslied

285
Aantal actieve 
muziekgezelschappen in 
Limburg, bestaande uit 
harmonieën, fanfares en 
brassbands

3000
Aantal landbouwbedrijven in Utrecht

1575 
Oprichtingsjaar van de oudste 
universiteit van Nederland: de 
Universiteit Leiden in Zuid-Holland

30
Aantal commerciële 
wijngaarden in Gelderland
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Korte lijnen, zorg op maat, keuken-
tafel gesprekken en op zoek naar  
de eigen kracht van bewoners.  
Mooie woorden, maar lukt het ook?  
Een reportage uit Zaanstad.

In het wijkcentrum de Poelenburcht 
in Zaandam roert João (56) zwijg-
zaam in zijn koffie. Zeven jaar geleden 
bracht de liefde hem van Portugal naar 
Nederland. De Zaanse achterstandswijk 
Poelenburg werd zijn nieuwe biotoop. 
Inmiddels is hij gescheiden en zit hij 
zonder werk. ‘Gezondheidsproblemen,’ 
fluistert hij kortademig. Hij is hier voor 
het eerst. ‘Gezellig,’ zegt hij. Maar nee, 
hij is hier niet voor zichzelf, hij wacht 
op zijn buurvrouw die niet alleen hier-
heen durfde. UPC heeft deze week, 
zomaar plotseling, haar televisie en 
internet afgesloten. Met een stapeltje 
brieven en formulieren zit ze nu aan 
tafel met een vrijwilliger van de ‘papier-
molen’. 
Sinds een jaar huist het sociale wijk-
team in de Poelenburcht, dat oogt als 
een voormalig schoolgebouw. Drie 
ochtenden per week is er een inloop 
voor de wijkbewoners. Op deze vroege 
woensdagochtend loopt het behoor-
lijk vol. Naast de ‘papiermolen’ – voor 

mensen die vastlopen in de wereld van 
formulieren, aanslagen en digitale dool-
hoven – is er ook de ‘werkmolen’ en de 
‘woonmolen’. En de ‘koffiemolen’, voor 
de gezelligheid. Alles gerund door vrij-
willigers. Boven de hoofdingang hangt 
een bordje: ‘Wie hier discrimineert, 
wordt geweerd.’

Transitie
De grote omslag in de zorg – waaron-
der de nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning die nu enkele maan-
den operationeel is – was bepaald 
niet onomstreden. De een noemt het 
met een sjiek woord ‘transitie’. ‘Eigen 
kracht’, ‘zorg in de buurt’, ‘keukenta-
felgesprekken’ zijn de termen die daar 
bij horen. De ander neemt liever de 

woorden ‘afbraak’ en ‘ramp’ in de mond. 
De nieuwe WMO zou een pure bezuini-
gingswet zijn. Vaarwel verzorgingsstaat. 
Komend jaar zullen we daar nog lang 
niet over zijn uitgepraat, voorspelt 
Jeroen Olthof, de energieke PvdA-
wethouder van Zaanstad. Hij is verant-
woordelijk voor de portefeuilles Zorg, 
Wonen en Jeugd. Een hoofdpijndossier, 
zou je zeggen, maar Olthof  kijkt er vro-
lijk en ontspannen bij. Hij noemt zijn 
baan ‘de mooiste van de wereld’. Hij 
gelooft heilig in een wijkgerichte aan-
pak van problemen.
‘Niet iedereen wil het geloven,’ zegt 
Olthof, ‘maar de decentralisatie van de 
zorg is niet geldgedreven. Ze komt voort 
uit een visie. Niet de zorginstituten en 
hun systemen, maar de hulpvraag van 

Terug naar 
de bedoeling

tekst Stef Verhoeven
illustratie Getty Images

ZORG

‘Niet de zorginstituten en hun 
systemen, maar de hulpvraag van 
mensen moet weer centraal staan’
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mensen moet weer centraal staan. Dat 
het uiteindelijk ook geld gaat besparen, 
omdat we minder specialistische zorg 
nodig zullen hebben, is mooi meegeno-
men. We zaten met z’n allen vast in een 
verkokerd zorgsysteem met een schier 
ondraaglijke administratieve last. De 
gemeente deed de voorzieningen, GGZ 
keek naar de psychische kant, welzijns-
werk naar de sociale kant. De mense-
lijke maat voor de burger was zoek.’ 
Dan opgeruimd: ‘Als je teruggaat naar 
de bedoeling, wordt de wereld ineens 
ontzettend eenvoudig.’ 

Regisseur
Sarah Timmer (26) werd een jaar 
geleden vanuit de gemeente, als 
schuldhulpverlener, toegevoegd aan 
het sociale wijkteam in Poelenburg. Ze 
heeft er geen seconde spijt van. Ze laat 
een vuistdik dossier zien van een jonge 
moeder van 22 jaar, die ten einde raad 
bij het wijkteam aanklopte. Al twee 
jaar had ze geen envelop meer openge-

maakt. ‘We hebben gisteren alles geor-
dend en doorgepraat over haar tamelijk 
onduidelijke woonsituatie. Volgende 
week ga ik, samen met een collega uit 
het Jeugdteam, bij haar op bezoek.’
Bij het gemeenteloket zou Sarah zich 
primair hebben beziggehouden met 
de schuldsanering, maar problemen 
komen zelden alleen, zegt ze. ‘Nu 
kan ik aan de voorkant veel nieuwe 
ellende voorkomen door me op te stel-
len als een regisseur in plaats van een 
probleem oplosser.’ Ze vermoedt dat de 
vrouw licht verstandelijk beperkt is, 
een IQ-test moet dat straks uitwijzen. 

Generalisten
De nieuwe wet is nog pril, maar het 
sociale wijkteam Poelenburg draait 
al twee jaar. Teamleider Jacintha 
Bannenberg stuurt een jong team 
aan van twaalf vrouwen en vier man-
nen. Daaromheen draait een grote 
groep vrijwilligers mee in de ‘molens’. 
Het is logischerwijs een kleurrijk 
team, zegt ze, met onder anderen een 
Armeense maatschappelijk werker, een 
Hindoestaanse verslavingswerker en 
een Turkse schuldhulpverlener. ‘Met 
elk een specialistische achtergrond, 
maar ik wil dat ze vooral generalisten 
worden. Ze moeten gewoon een goed 
keukentafelgesprek kunnen voeren, om 
daarna te bepalen of, en welke, specia-
listische ondersteuning nodig is.’

Maatwerk
Semra Candan (34) werkte enkele 
maanden geleden nog als vrijwil-
liger, maar is inmiddels als betaalde 
kracht toegevoegd aan het wijkteam. 
Ze zit te stralen achter haar bureau. 
Vroeger werkte ze bij de Sociale 
Verzekeringsbank. Dat werk ging wel 
over mensen, maar die ontmoette ze 
nooit. ‘Hier kan ik iedereen in de ogen 
kijken en maatwerk leveren.’
De afgelopen crisisjaren hebben veel 
Poelenburgers zich danig in de nesten 
gewerkt, zegt ze. Ze toont een schul-
denoverzicht van een willekeurig 
gezin: onder aan de streep staat een 
bedrag van meer dan €30.000. Met haar 
vinger gaat ze langs de 26 schuldeisers: 
DUO, Vodafone, Justitie… met daarach-
ter bedragen met twee of drie nullen. 
‘Ik heb samen met hen alles op naam en 
datum gezet en het stel daarna naar een 
regisseur van het wijkteam gestuurd. 
Die stelt de vraag: ‘Hoe is het zo geko-

men?’ Zo kunnen we ook op andere 
vlakken snel actie ondernemen.’ 

Zorgmijders
De kracht van de sociale wijkteams 
schuilt in de korte lijnen, vindt 
Bannenberg. Er druppelen nu ook 
zorgvragen binnen voor mensen die 
erg huiverig zijn voor instellingen. 
‘Deze zorgmijders worden ons getipt 
door hun buren bijvoorbeeld. De vraag 
die nu in het team leeft is: hoe leg je 
contact zonder bemoeizuchtig over 
te komen?’ Bannenbergs oplossing is 
onorthodox: ‘Je belt gewoon op de hele 
galerij huis aan huis aan en stelt je voor 
als lid van het sociale wijkteam. En bij 
nummertje 21 blijf je wat nadrukkelij-
ker hangen om te polsen of je eens bin-
nen mag komen.’ Als wijkteam moet je 
doorpakken, wil ze maar zeggen.
Ook op het stadhuis van Zaandam 
moest het roer volledig om. ‘Dat was 
niet eenvoudig,’ zegt Olthof. ‘Er is een 
enorme dynamiek op wijkniveau en 
die moet je als gemeente niet willen 
intomen met regels en protocollen. De 
politiek loopt meestal achter de prak-
tijk van de wijk aan. Ik zeg: erken dat, 
en durf als ambtenaar wat meer op je 
handen te zitten.’ Olthof: ‘Als ik over 
drie jaar stop als wethouder, dan zullen 
de sociale wijkteams echt van de wijk 
zijn. En dus níet van de gemeente.’
João loopt met zijn buurvrouw de 
regen weer in. Kraag omhoog, sigaret in 
de mond. Met een beetje geluk kijken 
ze vanavond weer televisie.  

De PvdA wil goede zorg en ondersteu-
ning zo dicht mogelijk in de buurt. Zo 
kunnen we eindelijk maatwerk bieden, 
ouderen en mensen met een beperking 
zo lang mogelijk thuis laten wonen, 
afscheid nemen van de zo verfoeide 
stopwatchcultuur.
Daarom zorgden we voor duizenden 
extra wijkverpleegkundigen. Daarom 
vragen we hulp van familie en vrienden 
bij de boodschappen of bij het ritje 
naar de huisarts om zo een dure taxi te 
besparen. Alleen als dat kan. En alleen 
voor hulp en niet voor echte zorgtaken. 
Die garanderen we altijd en overal.
Meer informatie: pvda.nl/zorgindebuurt

STANDPUNT ZORG
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G

COLUMN

Graag ga ik de wijken in om met mensen te praten en te horen 
wat er leeft. Dat levert vaak bijzondere en eerlijke gesprekken 
op. Niet altijd makkelijk, zeker in moeilijke economische tijden 
niet, maar wel altijd waardevol en leerzaam. Ik ben er trots op 
dat onze partij, onze mensen in weer en wind de straat op gaan 
en de tijd nemen om te luisteren. Ik geloof in de politiek van 
nabijheid. Aan de deuren ontmoet ik soms mensen die zeggen 
dat we in 2012 niet in deze coalitie hadden moeten stappen, niet 
hadden moeten meedoen en aan de zijkant hadden moeten blij-
ven staan. Maar zo zit ik niet in elkaar en zo zit onze partij niet 
in elkaar. We wisten dat regeren in een periode van economi-
sche tegenwind moeilijk zou worden. En toch deden we het. We 
namen verantwoordelijkheid om richting te kunnen geven aan 
de toekomst van ons land, om op een sociale manier problemen 
op te lossen en Nederland sterker te maken. Daar zijn we hard 
mee bezig. De afgelopen jaren waren voor veel mensen onze-
ker. Ik begrijp die zorgen heel goed en toch ben ik optimistisch 
over de jaren die voor ons liggen. Er is namelijk veel tot stand 
gebracht om trots op te zijn. 

Langzaam maar zeker klimmen we uit het dal. De maatregelen 
die we hebben genomen, hebben effect. We zien de grootste 
daling van de werkloosheid sinds het begin van de crisis in 
2008. De gemiddelde koopkracht stijgt voor het tweede jaar 
op rij na jaren van forse dalingen. De Nederlandse economie 
behoort weer tot de sterkste van Europa. Twee jaar geleden was 
dat anders. En toch kunnen we niet tevreden achterover leunen. 
De groei is nog te kwetsbaar en de werkloosheid nog altijd te 
hoog. Te veel mensen staan zonder perspectief aan de kant. Het 
is daarom zaak dat we koers blijven houden op weg naar een 
eerlijkere arbeidsmarkt, goede zorg en een sterkere economie. 
Koers blijven houden op weg naar een land waarin we omkijken 
naar elkaar en eerlijk en rechtvaardig met elkaar omgaan. Een 
land waarin we delen als het goed gaat én als het minder gaat, 
en waar we elkaar niet laten vallen. Ons werk is nog lang niet 
af. Al die veranderingen om het beter te laten gaan, vragen nu 
om de stugge inzet van mensen met idealen, ideeën en ervaring, 
vragen om de inzet van de PvdA. Op woensdag 18 maart 2015 
heeft u het voor het zeggen. De PvdA heeft uw steun hard nodig.

 Diederik Samsom

Op campagne

‘We wisten dat regeren in een 
periode van economische 
tegenwind moeilijk zou worden. 
En toch deden we het’

fotografie Geerlo Beernink



kijkt ook de provincie Fryslân over de grenzen van
het hoger onderwijs heen. In het huidige college-
programma is het MBO expliciet genoemd als
belangrijk onderdeel van een goed werkend
“opleidingsgebouw”. Terecht, 60% van onze
jongeren volgt immers MBO-onderwijs.

In de afgelopen periode heeft de provincie dat ook
waargemaakt door aan het onderwijs én een flink
aantal bedrijven wat extra ( financiële) ruimte te
bieden om samen te werken aan nieuwe, moderne
vormen van beroepsonderwijs waarin jongeren veel
praktijkervaring opdoen vanaf het begin van hun
beroepsopleiding. Op die manier worden zij
uitgedaagd om het beste van zichzelf te ontdekken
en te laten zien. Ze ontdekken hoe bedrijven en de
wereld van werk in elkaar zitten. Ze ontdekken de
grote verschillen en ze ontdekken in welke
omgeving zij zelf het beste tot hun recht komen.
Als studenten veel tijd doorbrengen in de echte
wereld van werk, ontstaat er voor docenten ook
ruimte om (meer, vaker) naar die wereld te gaan.
Daar vinden zij hun studenten, dus daar kunnen
ze het beste begeleiden en onderwijzen.

De wereld van werk verandert tegenwoordig sneller
dan we gewend waren. Als je dat in traditioneel
onderwijs terug wilt laten komen, lopen scholen
altijd achter de feiten aan. En dan blijven bedrijven
natuurlijk klagen over het gebrek aan aansluiting.
De enige oplossing is de handen ineen slaan, werken
en leren zo dicht mogelijk op elkaar organiseren en
over en weer elkaars kwaliteiten herkennen,
waarderen en gebruiken.Daarvoor moeten we het
hebben van mensen in scholen en bedrijven die dat
met elkaar aangaan. Onlangs pleitte ik voor een
netwerk aan broedplaatsen waarin mensen dit met
elkaar opzetten en uitvoeren. Laat overheden vooral
doorgaan om dergelijke broedplaatsen te faciliteren
en daarnaast zelf ook daadwerkelijk meedoen.

Frank van Hout, onderwijsbestuurder

V
‘60% jongeren volgt
MBO-onderwijs’

Goed onderwijs
'must' voor jeugd

COLUMN
fotografie: Jurjen Meijer

Voor sociaaldemocraten is onderwijs van oudsher
een belangrijk instrument om te komen tot een
rechtvaardiger samenleving. Via onderwijs krijgen
jongeren meer kansen dan hun ouders. Via onder-
wijs komen jongeren hoger op de maatschappelijke
ladder. Onderwijs stelt jongeren in staat om actief
deelnemer te worden aan het maatschappelijk
proces van samenleven en werken. Ook al vallen
resultaten wat dat betreft soms tegen, de ambitie
moeten we niet loslaten. Het blijft, misschien wel
meer dan ooit, nodig om vanuit die ambitie te kijken
naar onderwijs en onderwijsverbetering. Goed
onderwijs is een 'must'.

Als bestuurder in het MBO én als lid van de PvdA
voel ik me geroepen om een steentje bij te dragen
aan deze doelen. Het beroepsonderwijs kán daarbij
een belangrijke rol spelen. Sinds een aantal jaren

13



14

Bekijk de volledige kandidatenlijst op www.pvdafryslan.nl

JA! 6 toppers stellen zich voor: Hans,
Edou, Harry, Wanda, Marco & Hetty

Wie ben je? Ik wenje op ’e Jouwer, 
bin troud en ha 4 dochters, dy’t al op
harsels wenje. Sûnt 2009 bin ik
deputearre fan Fryslân.’

Waarom in de politiek? ‘Om ’t ik it
te maklik fyn om oan de kant te stean
en wat kommentaar te leverjen. Yn ‘e
polityk kinne je in protte konkrete
saken regelje, mar je moatte ek ferant-
wurdelikheid oppakke en stean foar
wat je sizze!’

Grootste passie? ‘Ik fiel my bot
ferbûn mei Fryslân en it Frysk. It
meiinoar ynfolling jaan oan in mienskip
dy’t plak jout oan elkenien, mei in
sosjaal klimaat fan om en oan elkoar
tinke.’

Allergisch voor? ‘Ik bin allergysk foar
minsken dy’t allinne mar krityk leverje
en fragen stelle mar noait mei eigen
ideeën komme!’

Morgen realiseren? ‘Alle hûzen yn
Fryslân enerzjyneutraal meitsje!’

Wie ben je? ‘Ik ben opgegroeid in
Eastermar en woon momenteel in
Leeuwarden waar ik bestuurskunde
aan de Thorbecke Academie doe. Ik
werk voor UPC Nederland en voor de
NHL Hogeschool Leeuwarden.’

Waarom in de politiek? ‘Ik wil het
hier aantrekkelijker maken voor
jongeren om te blijven wonen, met
name op het gebied van werk en
onderwijs. Iedereen heeft recht op
gelijke kansen.’

Grootste passie? ‘Ik speel graag
toneel en houd van straattheater. En ik
kijk graag naar musicalvoorstellingen.’

Allergisch voor? ‘Dat er steeds
minder mensen gebruik maken van
hun recht om te stemmen tijdens
verkiezingen. We leven hier in een
democratie, hier kan en mag het. De
opkomstpercentages van de afgelopen
verkiezingen vind ik zorgelijk.’

Morgen realiseren? ‘Dat jongeren
Fryslân niet meer hoeven te verlaten
vanwege het gebrek aan banen voor
hoger opgeleiden.’

Wie ben je? ‘Ik woon in Drachten,
ben adviseur Arbeid en Diversiteit en
gehuwd met Mila. Samen hebben we
3 dochters, 1 schoonzoon en tot onze
grote vreugde een kleinkind. Hobby's:
fotografie, tuinieren en koken.’

Waarom in de politiek? ‘Voor mij
vormen de pijlers vrijheid, rechtvaar-
digheid, solidariteit en duurzaamheid
de leidraad voor mijn handelen binnen
de politiek.’

Grootste passie? ‘Bestrijden van
tegenstellingen tussen arm en rijk en
van ongelijkheid staan voor mij
centraal. Iedereen heeft recht op goed
onderwijs, goed inkomen en veilig
wonen. Tevens moeten wij er samen
voor zorgen dat de politiek laagdrem-
pelig blijft.’

Allergisch voor? ‘Steeds bureaucra-
tischer wordende samenleving en
ongefundeerde populistische taal.’

Morgen realiseren? ‘Nieuwe vorm
van arbeidsvoorziening. Ik sta voor een
betere aansluiting van het onderwijs op
de arbeidsmarkt. Ik wil mij daar sterk
voor maken.’

‘Om en oan 
elkoar tinke’

‘Banen voor
Fryske jongeren’

‘Goed inkomen
en veilig wonen’

Hans Konst (1958) Edou Hamstra (1994) Harry Balgobind (1955)

KANDIDATEN
fotografie: Niels de Vries, Sarah Hoving,
Peter Tahl & Jelmer Akkerman
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Volg ons ook op twitter.com/pvdafryslan en facebook.com/pvdafryslan

Wie ben je? ‘Ik woon in Heerenveen,
ben een trotse moeder en houd van het
gezinsleven, vrienden en familie. Ik
help mensen die uit het arbeidsproces
zijn geraakt aan nieuwe duurzame
banen en heb daarvoor een eigen
bedrijf. Vorig jaar heb ik een kinder-
boek geschreven en dat was ook leuk
om te doen.’ 

Waarom in de politiek? ‘Ik geloof in
eerlijk delen en wil de wereld graag een
beetje beter maken. Er zijn veel
manieren om goede dingen samen te
doen, ik heb gekozen om dat onder
andere via de politiek te doen.’

Grootste passie? ‘Werken met
mensen, politiek, de straat op om met
kiezers te praten wat er leeft.’

Allergisch voor? ‘Mensen die hun
idealen verruilen voor macht. En ik heb
het helemaal gehad met Facebook.’

Morgen realiseren? ‘Goed en passend
werk voor iedereen!’

Wie ben je? ‘Ik wenje yn de Triemen
(Noardeast-Fryslân) mei graach in boek
lêze en by it fuotbaljen sjen. Troch myn
wurk as fiskaal adviseur ha’k in soad
kontakt mei Fryske ûndernimmers. Ik
bin hast klear mei myn stúdzje Fiskaal
Rjocht yn Grins.’ 

Waarom in de politiek? ‘Salang’t
der yn ús lân noch bern ûnder de
earmoedegrins opgroeie, ôfstudearders
ôfskeept wurde mei in staazjekontrakt
en wy noch diskusjearje moatte oer de
opfang fan 250 Siryske flechtlingen (te
min neffens my) wol ik net oan de kant
stean te sjen mar aktyf bydrage.’

Grootste passie? ‘Myn freundinne.’

Allergisch voor? ‘Koartsichtigens en
lju dy’t harren sels krekt wat te
belangryk fine.’

Morgen realiseren? ‘Aldere wurk-
nimmers foar in part earder mei
pensjoen stjoere sadat der romte komt
foar jongeren dy’t troch dizze âldere
wurknimmers oplieden wurde kinne
en/of begelieden.’

Wie ben je? ‘Ik woon in Leeuwarden,
werk in de gehandicaptenzorg, ben
getrouwd en heb twee kinderen. Ik hou
van theater, doe vrijwilligerswerk met
gehandicapten, heb enkele bestuurs-
functies en natuurlijk de politiek!’

Waarom in de politiek? ‘Onze
rechtsstaat dreigde met de opkomst van
de rechts-radicale partijen als LPF en
PVV verloren te gaan en daarom ben ik
(opnieuw) actief geworden.’

Grootste passie? ‘Het terugbrengen
van de zorg voor elkaar naar de samen-
leving. Weg van de grote instituties.
Mensen met een beperking moeten een
volwaardige plek krijgen. Ze mogen én
moeten gezien en gewaardeerd
worden.’

Allergisch voor? ‘Politici die geen
verantwoordelijkheid durven te nemen
voor lastige besluiten en dan alsmaar
blijven praten over procedures.’

Morgen realiseren? ‘Een 3-daagse
werkweek voor iedereen gecombineerd
met een basissalaris voor de andere 2
dagen in ruil voor sociaal actief zijn.’

‘Ik geloof in 
eerlijk delen’

‘Royale opfang
flechtlingen’

‘Plek voor mensen
met beperking’

Wanda Ottens (1981) Marco Keizer (1989) Hetty Janssen (1954)
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