
Sandra Katerberg: ‘Als er persoonlijke energie gaat stromen, kan er veel’. 

Een Interview door Jaap van der Linden. 

Drukte van belang op de boerderij van de familie 

Katerberg. Het asbest wordt van de daken van de stal 

verwijderd. Terwijl mannen in witte pakken in een bak 

in de lucht hangen praat ik binnen met Sandra 

Katerberg over het nieuws van die dag: de Wit-

Russische stad Brest heeft de stedenband met 

Coevorden opgeschort.  

“Coevorden zette de stedenband bijvoorbeeld in om 

brieven te schrijven naar politieke gevangenen. En vorig 

jaar op vrouwendag (8 maart) zetten wij een filmpje op 

Facebook van vrouwen in rood-witte kleding en hing de 

vlag van Wit-Rusland op het stadhuis. Wij willen de 

band aanhouden en steun betuigen aan de mensen van 

Wit-Rusland, maar de gemeente van Brest zegt het contact nu eenzijdig op.”  

Sandra is geboren en getogen in Emmer Compascuum. Als enig kind in een klein en warm gezin. 

Het was toen de omgekeerde wereld: Haar moeder was als hoofd van de kleuterschool 

kostwinner. Haar vader was thuis als Sandra van school kwam.  Kansen en mogelijkheden zien is 

haar daardoor met de paplepel ingegoten.  

Aanvankelijk wilde ze zelf niet het onderwijs in. Toch ging ze naar de PABO en achteraf blijkt 

haar hart te liggen bij onderwijs en jongeren. Als leerkracht werkte ze in Nieuw Buinen, werd 

intern begeleider in Emmen Compascuum, daarna directeur aan de school in Gees. Die school 

ging uiteindelijk dicht evenals de openbare school in Gees. Het spijt Sandra nog steeds dat er 

toen niet meer mogelijkheden voor samenwerking bleken te zijn. Dalerpeel bleef over. Daar 

heeft ze zes jaar lang gewerkt totdat ze raadslid werd. 

Ze woont met man en twee kinderen op de boerderij. Is ze ook boerin?  ‘Ik woon op de 

boerderij. Ik ben boerin omdat ik met een boer ben getrouwd, maar die echte passie voor het 

boerenbedrijf heb ik niet.’ Ze weet er wel veel van en dat komt goed uit.   

Op school heeft ze meer gedaan dan les geven. Ze is vijf jaar leerkracht geweest, daarna 

kwamen er taken bij in de zorg, in de directie. ‘Ik ben gewoon een regeltante en dan moet er 

ook een beetje creativiteit bij komen.’ Ze is breed georiënteerd en nieuwsgierig: ‘Ik zoek altijd 

nieuwe uitdagingen en moet wel door iets geprikkeld worden’. Toen ze de raad inging is ze als 

schoolleider gestopt in Dalerpeel. Nu werkt ze nog één dag in de week voor FIERS, de 

organisatie voor christelijk onderwijs. Ze zit daar in de werkgroep onderwijsontwikkeling, helpt 

mee bij de organisatie van de plusklas van hoogbegaafde kinderen en werkt mee in  het 

samenwerkingsverband dat ervoor zorgt dat kinderen met specifieke problemen toch het 

onderwijs krijgen waarop ze recht hebben.   



Wat is de rol van de school in een dorp? In Dalerpeel 

kreeg ze de kans om van een gewone dorpsschool en 

samenlevingsgerichte school te maken. Er was maar één 

school in het dorp, dat scheelde. ‘Die ga ik in zijn kracht 

zetten.’ Er ontstonden contacten met de groenploeg in 

het dorp, met het dorpsteam, de kerk, de 

voetbalvereniging, de dorpswinkel. Er werden 

vogelhuisjes opgehangen in het dorp; er kwam een 

beleeftuin, een moestuin voor de kinderen. Sportdagen 

werden gehouden op het sportveld, kerst werd in de 

kerk gevierd en het kerkblad voortaan in de school 

gekopieerd. De dirigente van het jeugdorkest werd 

muziekdocent op school. Er ontstonden allerlei 

dwarsverbanden, waardoor de school middenin het 

dorpsleven kwam te staan. ‘Het werd een feestje met 

elkaar. Als er persoonlijke energie gaat stromen, dan kan er veel.’ De school had de locatie mee. 

In het multifunctionele gebouw zat een keuken, dus de kinderen kregen les in koken en de 

ouderen tegenover de school werden uitgenodigd op pannenkoeken. Scholen zouden altijd in 

multifunctionele gebouwen moeten worden geplaatst, zoals men in Schoonoord nu ook van 

plan is. Je moet kinderen in de praktijk aan de slag laten gaan. Inzetten op een brede 

talentontwikkeling van kinderen.”  

Wat is haar pakket als raadslid? – ze heeft de ‘zachte’ sector in haar pakket: onderwijs en 

jeugdhulp, kunst en cultuur en organisatie. Maar de taken liggen binnen de fractie niet te strak 

afgebakend. Ze vindt het belangrijk dat ieder fractielid in de vergadering een onderwerp heeft 

om in te brengen.  

Welke kansen heeft ze als raadslid om de samenleving leefbaarder, socialer, duurzamer te 

maken? Je ziet niet direct resultaten van bv. een motie die je hebt ingediend. ‘Ik gooi overal 

zaadjes in de grond en wacht af wat er opkomt. Of vraag na een tijdje: heb je wel voldoende 

water gegeven om het op te laten komen. Je moet een lange adem hebben als raadslid.’ 

Wat ze concreet heeft bereikt? De jeugdvisie is nu vastgesteld, met daarin een betere relatie 

tussen onderwijs en jeugdhulp. Er heeft bewustwording plaatsgevonden binnen het 

gemeentehuis. Er komen nu kansencoaches in de scholen als vast aanspreekpunt  voor leraren, 

ouders en leerlingen. Nadruk ligt daarbij niet op helpen, maar - positief geformuleerd - op het 

bieden van kansen aan elke leerling.  

En het fractievoorzitterschap geeft haar veel voldoening. Vragen stellen over de structuurkant 

en dan de raad beter laten functioneren. Bijvoorbeeld: wat gebeurt nu met moties die zijn 

aangenomen door de raad? Die bleken op een lijst van toezeggingen te worden geplaatst. Maar 

die lijst kwam nooit ter sprake. Sinds kort staat die op de agenda van het college en van de raad, 

met daarbij vermeld wat er in het laatste kwartaal met de ingediende moties en toezeggingen is 

gebeurd. ‘Als dan gezegd wordt: “Nou mevrouw Katerberg, uw vasthoudendheid wordt 

beloond”, geeft dat voldoening’.   



Wat boeit haar meer: leraar of raadslid zijn? De 

passie voor jeugd en kinderen, waardoor ze voor 

het onderwijs koos, kan ze in de raad goed kwijt. 

Samen lokaal voor onze jeugd – staat er dan ook 

op haar poster. Jongeren vormen ons grootste 

kapitaal. Daarom moeten we beter zorgen voor 

onze planeet. Daarom is Sandra toekomstgericht. 

En daarom is zij vernieuwingsgezind. Dingen 

moeten veranderen. Je moet altijd bereid zijn out 

of the box te denken.  

Wat vind jij de kracht van het CDA? Ze denkt dan 

concreet aan haar CDA in de raad: ‘We zijn 

betrouwbaar, we zijn er altijd. We hebben een 

goede mix van mannen en vrouwen, we hebben 

een solide hardwerkende wethouder, we zijn 

nuchter: maak de dingen niet groter dan ze zijn. En 

we zijn voor verbinding.” 

Als vanzelf zit het CDA in het midden en zoekt de fractie naar verbinding. ‘Wij lopen in de raad 

voorop in het samenwerken met elkaar.’ En dat werkt. ‘Over wat echt voor de gemeente 

belangrijk is zijn we als zeven partijen in de raad het wel eens.’ Voor die verbinding zijn de 

verkiezingen eigenlijk alleen maar een sta in de weg. Na drieënhalf jaar verbinden worden 

verschillen nu opeens uitvergroot en gaan partijen polariseren. Het kost maanden voordat de 

saamhorigheid weer terug is in de raad.  

We filosoferen samen hoe het anders zou kunnen. In verenigingen van Dorpsbelangen of 

Plaatselijk Belang spelen partijen geen rol. Ieder gaat voor het belang van het dorp of de wijk. 

Daar gaat het in gemeenteraad ook om: samen voor Coevorden. Het politieke systeem drijft, 

vooral in de landelijke politiek, de verschillen op de spits. Zou een burgerberaad waarbij 

mensen op grond van deskundigheid en betrokkenheid over bepaalde thema’s meepraten, 

beter werken?  

Terug naar de inwoners. Wat kunnen zij zelf doen om de buurt waarin ze wonen socialer, 

leefbaarder, socialer te maken? Het is belangrijk om via dorpsbudgetten, die de gemeente 

beschikbaar stelt, inwoners in staat te stellen om zelf dingen te veranderen in hun omgeving.  

Inwoners kunnen beter zelf problemen in hun wijk of dorp aanpakken dan de schuld daarvoor 

alleen maar neer te leggen bij de gemeente. ‘Als jij je groen en geel ergert aan het perkje naast 

je deur, dan kun je ook zelf het onkruid eruit halen. In Dalerpeel zeggen ze dan: dat doen wij 

wel even…’ 

Wat wil Sandra de kiezers tot slot meegeven? ‘Let op de balans in de raad tussen mannen en 

vrouwen’. Nu zijn 7 van de 25 raadsleden vrouw, straks als het tegenzit nog minder.  Vrouwen 

zijn er doorgaans meer op uit om samen iets tot stand te brengen. Kiezers zouden bij hun stem 

ook moeten letten op de kwaliteit van de kandidaat wethouder. Onze wethouder heeft een 

grote dossierkennis en is niet één keer in de raad in problemen gekomen. 



Als ik naar huis fiets blijft één zin bij mij hangen: ‘Als er persoonlijke energie gaat stromen, kan 

er veel’. Als het aan Sandra ligt, gaat er veel aangepakt worden.  

Jaap van der Linden 1-03-2022 


