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Nederland is nog lang niet uit de crisis. Zelfs al zouden op het 
economische vlak enige lichtpuntjes te bespeuren zijn, dan nog blijven 
we zitten met een diepe morele crisis. Solidariteit en tolerantie zijn in een 
paar decennia volledig van de mat geveegd.

De tweedeling op de arbeidsmarkt is in ons land daardoor een voldongen 
feit geworden. Mensen met werk staan tegenover mensen zonder werk. 
Vooral de laatste groep heeft het hard te verduren. Zodra iemand een 
beroep moet doen op het vangnet van de sociale zekerheid wordt hij 
of zij aangemerkt als profiteur, die voor het ‘genot van het nietsdoen’ 
onmiddellijk een tegenprestatie moet leveren.

Dat betekent in de praktijk dat als iemand een uitkering aanvraagt in de 
gemeente Smallingerland, hij of zij direct aan het ‘werk’ wordt gezet bij 
Sociale Werkvoorziening Caparis. Maar dat niet alleen, men wordt tot 
in het belachelijke gecontroleerd en geprest en wordt geacht alles uit te 
voeren wat sociale zaken en het re-integratiebedrijf opdragen. Voldoet 
men niet aan de eisen dan wordt er onherroepelijk gekort op de uitkering.

Onderzoek van de cliëntenraad in Smallingerland wijst uit dat er angst 
heerst onder mensen in de re-integratietrajecten. Angst voor kortingen 
op de uitkering wanneer men niet doet wat opgedragen wordt, met 
als gevolg dat men niet meer rond kan komen. Ook durft men niets te 
zeggen als de consulent van sociale zaken in de buurt is, bang voor de 
gevolgen. De vraag is of dit repressieve beleid het uitzicht op betaald 
werk groter maakt? Verre van dat! Een citaat uit een artikel van Jolanda 
van Urk op Doorbraak.eu illustreert dit laatste:

“Ik kreeg in eerste instantie een overeenkomst voor drie maanden, 
die na die periode werd verlengd met nog zes maanden. Ik heb mij al 
die tijd volledig gemotiveerd ingezet, wat resulteerde in het feit dat ik 
een onbetaalde baan kreeg(…) en onder andere ook fungeerde als 
aanspreekpunt voor de mensen met wie ik samenwerkte. Het was de 
bedoeling dat je door het traject uit zou stromen naar een betaalde baan, 
maar dat werd niet waargemaakt. Integendeel(…) en ondertussen moet je 
hele dagen geestdodende en stompzinnige werkzaamheden verrichten 
op het niveau van mensen met een beperking. Werkzaamheden die 
op geen enkele wijze enige meerwaarde bieden bij het vinden van een 
betaalde baan.”

Van iedereen mag verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan het goed 
functioneren van de samenleving. Dat zou kunnen via betaald werk, 
maar ook via het zorgen voor kinderen en mensen die hulpbehoevend 
zijn. Ook vrijwilligerswerk hoort daar bij. Wat er nu gebeurt in de 
gemeente Smallingerland, maar ook in andere gemeenten, grenst aan 
dwangarbeid.

De tweedeling wordt versterkt doordat beleidsmaker s hun eigen 
falende re-integratiebeleid wijten aan de crisis, terwijl aan de andere 
kant werkzoekenden persoonlijk hard worden afgerekend op het feit dat 
zij geen werk kunnen vinden. Dat klopt niet, kan niet en mag niet! We 
moeten weer terug naar wederzijds vertrouwen, om tot een oplossing te 
komen. Tegen de tweedeling, voor de solidariteit!

WEDERZIJDS VERTROUWEN
Jos van der Horst

KOOPKRACHT EN 
ECHTE BANEN

Door Paul van Dijk en Ramon Vos

De manifestatie van de FNV voor meer koopkracht en echte 
banen bracht zaterdag 30 november in Utrecht ruim negenduizend 
mensen op de been. Het kabinet zorgt er met dit afbraakbeleid voor 
dat steeds meer mensen in de financiële problemen komen en dat 
er steeds meer mensen onzeker zijn over hun baan.

Na een aantal lezingen en actievergaderingen kwamen alle mensen 
samen, om te luisteren naar diverse toespraken van onder andere 
Ton Heerts van de FNV en naar een interview met minister Asscher, 
die hierbij flink werd uitgefloten.

’s Middags werd de manifestatie afgesloten met een optocht door 
de binnenstad van Utrecht, waarbij duidelijk werd dat dit slechts de 
aftrap van verdere actie is. In de komende maanden zullen acties in 
verschillende bedrijfstakken en sectoren gevoerd worden.
De aanwezigheid van de SP tijdens de demonstratie was duidelijk 
zichtbaar. Ook onze eigen afdeling liet zich niet onbetuigd. Met de 
bus van de FNV en met eigen vervoer waren diverse leden aanwezig. 

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zal de 
FNV aan het kabinet duidelijk blijven maken dat het roer om moett. 
De SP zal hierin zo veel mogelijk steunen en rekent hierbij op de 
hulp van haar leden.

Paul van Dijk (tekst) en Ramon Vos (foto’s)



AGENDA
LEDENBIJEENKOMSTEN
EUROPESE VERKIEZINGEN

Volgend jaar vinden niet alleen de 
gemeenteraadsverkeizingen plaats, maar ook 
de Europese verkiezingen. Bespreking van ons 
verkiezingsprogramma zal tijdens twee bijeenkomsten 
plaatsvinden. Hiervoor ontvangen alle leden ook 
nog een persoonlijke uitnodiging. De volgende data 
kunnen wel vast in de agenda worden genoteerd.

6 januari 2014, 19.30 - 22.00
Verkiezingsprogramma Europa, Presentatie 
programma gemeenteraadsverkiezingen en start 
nieuw jaar.

23 januari 2014, 19.30 - 22.00
Verkiezingsprogramma Europa

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Meehelpen met de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen? Bijvoorbeeld folderen of 
campagne voeren. 

Geef je dan op bij André van Leeuwen: 
leeuwtjes400@hotmail.com of 06-47226520

KERNGROEP / THEMA-AVONDEN
Filmavond ‘Hoe durven ze’. Deze avond zal aan 
de hand van ee drietal films een discussie worden 
gevoerd over Europa. Meer informatie over de films is 
te vinden op: http://buybuyeurope.eu/nl 
   
19 december 2013, 19.30 - 22.00
Gemeentehuis Drachten

Opgave via: smallingerland@sp.nl

BESTUURS-/
FRACTIEVERGADERINGEN
Geregeld komen het bestuur en/of de fractie bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten. 

Eventueel inbrengen van agendapunten kan bij: 

Jan Drost
058-2551972, of 
j.drost2@chello.nl)

‘Het is een grote schande dat er nogmaals twee miljoen aan de 
centrumplannen van Drachten worden toegevoegd’. Dat is de mening van 
de SP in de gemeenteraad van Smallingerland. De anders zo behoudende 
CDA kreeg het voor elkaar om twee miljoen uit de eenmalige ruimte toe te 
voegen aan de eerdergenoemde centrumplannen. 

Het centrum van Drachten is volgens het CDA en Christen Unie nog niet 
af. Er moeten een of meerdere panden aan de Zuiderbuurt aangekocht 
en vervolgens gesloopt worden om de “zichtlijnen” waar al jaren naar 
gevraagd wordt te bewerkstellingen. Steeds stuitte dit voornemen op verzet 
omdat het geld er niet zou zijn. Dinsdagavond rook het CDA haar kans 
en ging met gestrekt been voor de verzilvering van een lang gekoesterd 
ideaal. Een hoop gelobby leverde een breed palet van medestanders op 
die grofweg onderverdeeld kunnen worden als de rechtse en de christelijke 
partijen. Zelfs D66 liet zich meeslepen in de plannen van de ontketende 
fractievoorzitter van het CDA. 

Het komt er in het kort op neer dat geld wat de gemeente over had nu 
gebruikt gaat worden in weer een bouwproject in het centrum van 
Drachten. In de loop der jaren zal moeten blijken of die twee miljoen tekort 
gaat komen op sociaal dan wel minima beleid, waar de grootste klappen 
vallen in de bezuinigingsdrift van het kabinet Rutte 2. “Het wordt nu tijd dat 
we niet denken in stenen en gebouwen maar eerst aan de mensen en het 
welzijn van de mensen denken” “Het is daarom voor de SP niet te verteren 
dat dit amendement is aangenomen” aldus Jos van der Horst. 

NOG MEER GELD VOOR DE 
CENTRUMPLANNEN
GROTE SCHANDE!
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