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Open Forum verschijnt twee keer per jaar op papier en digitaal (voorafgaand aan de 
reguliere CDA-congressen). Daarnaast geeft de Basisgroep maandelijks een digitale Open 
Forum Nieuwsbrief uit. Wilt u dat Open Forum en de Open Forum Nieuwsbrief aan u 
toegezonden worden dan kunt u dat melden bij het secretariaat van de CDA-Basisgroep 
Sociale Zekerheid: l.flapper@planet.nl. 
Met onze activiteiten, onze inspirerende en positief kritische rol, maar ook met onze 
bladen, willen we binnen het CDA een rol van betekenis blijven vervullen. Heden ten dage 
is deze meer dan wenselijk en verdient de Basisgroep bijzondere aandacht. 
 
Uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 80% van onze uitgaven zijn de reiskosten van de 
leden naar bijeenkomsten, omdat de meesten dat zelf niet kunnen betalen. Uw bijdrage 
maakt het mogelijk dat de Basisgroep vaker bijeen kan komen, dat meer mensen lid kunnen 
worden, werkgroepen kunnen functioneren, enz. Deze extra bijeenkomsten zijn des te 
harder nodig omdat de kloof tussen arm en rijk en kansarm en kansrijk de laatste decennia 
alleen maar is toe genomen en wij als Basisgroep in het CDA hun stem willen zijn. Daarom is 
uw financiële bijdrage zo welkom. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer  
IBAN NL 87 RABO 0144 0570 69 op naam van CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid o.v.v. 
donatie. Wij danken u bij voorbaat voor iedere bijdrage groot en klein. 
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Voorwoord 

In de coronatijd zijn de activiteiten van de Basisgroep zoveel mogelijk doorgegaan. Het bestuur heeft 
een keer via Zoom vergaderd en heeft een vergadering met de voorgeschreven afstand plaats 
gevonden.  
In dit nummer de aankondiging van het aantreden van een nieuwe voorzitter. In de afgelopen 
maanden is dit voorbereid in verband met het terugtreden van interim-voorzitter Jan Eerbeek.  
 
 

Terugblik 

De afgelopen twee jaar heb ik als interim-voorzitter heel duidelijk de betekenis van de Basisgroep 
voor de leden en ook voor het CDA als geheel gezien. De groep heeft grote betrokkenheid en draagt 
uit de dagelijkse praktijk voorbeelden aan van knelpunten in de levensstandaard van 
uitkeringsgerechtigden en armen en wat in die levensstandaard verbeterd moet worden. Een brede 
aanpak is nodig op meerdere beleidsterreinen om de levenssituatie van mensen met een uitkering en 
in armoede te verbeteren. In armoede gaat het vaak niet om één aspect van iemands levenssituatie, 
maar om meerdere aspecten. Die meerdere aspecten moeten in beeld komen en in samenhang 
worden aangepakt. Die inzet vloeit voort uit de christelijke identiteit van het CDA en haar sociale 
roeping van gerechtigheid en solidariteit. Ieder mens telt mee. Zo bepaalt de Basisgroep de partij ook 
bij haar diepere wortels en haar roeping in de samenleving.  
Er is in de afgelopen twee jaar door de groep en door het bestuur hard gewerkt. De volgende 10 
concrete resultaten zijn geboekt.  
In de eerste plaats was de overkoepelende inzet waarmee we twee jaar geleden met elkaar 
begonnen erop gericht om alle leden van de Basisgroep meer bij de ontwikkeling van het beleid te 
betrekken en er ook voor te zorgen dat iedereen daarin een stem had. Zo zijn we begonnen om meer 
leden van de groep toe te rusten om de actiepunten van de groep in de partij te verwoorden. 
Kortom: de mensen zelf in de basisgroep tot dragers van het verhaal maken. 
In de tweede plaats waren er in de plenaire vergadering intensieve contacten met de CDA-
Kamerleden René Peters, Evert Jan Slootweg en Erik Ronnes. De gesprekken werden intensief in 
gezamenlijkheid voorbereid  en met een duidelijke lijn in het overleg ingebracht. Een delegatie van 
de Basisgroep werd door fractievoorzitter Heerma ontvangen ter voorbereiding van de algemene 
politieke beschouwingen na Prinsjesdag. Janny Bakker bezocht de groep als vertegenwoordiger van 
het partijbestuur. Zo ook de partijvoorzitters Peetoom en nog niet zo lang geleden was er een 
uitgebreid en intensief gesprek met Rutger Ploum. Mooi was dat onze oud-voorzitter Arend Jansen 
door Ruth Peetoom de CDA speld kreeg opgespeld voor zijn vele verdiensten voor de Basisgroep. 
Over het vorig jaar verschenen rapport Zij een zij werd een input geleverd in een gesprek met een 
delegatie van het Wetenschappelijk Instituut. 
In de derde plaats werden met actieve inbreng van de leden resoluties ingediend, zoals onlangs over 
woonlasten en eerder over schuldenproblematiek. De uitvoering van deze resoluties werd regelmatig 
ingebracht in het contact met de Kamerleden.    
In de vierde plaats is intensief gewerkt aan de voorbereiding en planning van een 
armoedeconferentie samen met de Bestuurdersvereniging.  
In de vijfde plaats is onlangs een uitvoerige lijst van door de leden ingebrachte punten voor het CDA-
verkiezingsprogramma 2021-2025 ingebracht bij de programcommissie.  
In de zesde plaats is aan de PR gewerkt door het ontwikkelen van een actuele informatiefolder  om 
uit te delen op CDA-bijeenkomsten en door Open Forum regelmatig te laten verschijnen.  
In de zevende plaats is naast de focus op politiek-inhoudelijke punten ook aandacht gegeven aan 
persoonlijk contact met de leden. In de vergadering is een rondje ‘lief en leed’  geïntroduceerd met 
aandacht voor elkaar. Verder hield een bestuurslid persoonlijke gebeurtenissen van de leden bij en 
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namens de Basisgroep werden kaarten gestuurd. Politieke zaken en persoonlijke aandacht voor 
mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
In de achtste plaats werden er twee uitjes georganiseerd, één met een open tuindag in Twente bij 
Arend Jansen, en één in Den Haag bij Jan Eerbeek.  
In de negende plaats zijn in de afgelopen periode nieuwe leden tot de Basisgroep toegetreden, 
waardoor de gelederen weer werden versterkt. 
In de tiende plaats kon na een goed voorbereide sollicitatieprocedure, ondanks de coronatijd, de 
nieuwe voorzitter Sheyda Sassani worden benoemd.  
Jan Eerbeek 
 
 

Dank aan Pieter Omtzigt  

Namens de Basisgroep is een bedankbrief gestuurd aan Pieter Omtzigt voor het vele en betrokken 
werk dat hij doet voor mensen die lijden onder de toeslagenaffaire en voor zijn waakzaamheid voor 
de integriteit van de overheid. 
 
 

Punten voor het verkiezingsprogramma  

Namens de leden van de Basisgroep heeft het bestuur een lijst met punten ingebracht bij de 
commissie die het verkiezingsprogramma 2021 2025 van het CDA voorbereidt. Geïnteresseerden die 
dit willen ontvangen kunnen dit melden bij de secretaris Louis Flapper: l.fapper@planet.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gaat mijn buitenlandse reis wel door? 
Posted op 10 maart 2020 door René Peters, Tweede Kamerlid CDA  
 
Regelmatig hoor ik op de radio reclame voor ‘foutloos rekenen in twaalf weken’ of ‘grip op 
taal’ in twaalf weken. Ik zeg niet dat dat onzin is. Met goede instructie en heel veel 
oefenen kan in twaalf weken veel worden bereikt. Je vraagt je alleen af waarom zoiets op 

 
 

Over de aangekondigde armoedeconferentie op  

2 oktober a.s. in samenwerking met de 

bestuurdersvereniging wordt nog overlegd of deze 

op de aangegeven datum doorgang kan vinden. 

Daarover volgt nog nader bericht. 
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school niet kan. Natuurlijk, je moet niet alles op het onderwijs afschuiven. Maar rekenen 
en taal…. En als die bijles toch nodig is, wie kan die dan betalen? 
Ik lees op Twitter veel onrust over het Corona virus. Dan gaat het niet alleen om de 
gezondheid. Maar ook om de vraag of buitenlandse reizen van scholen wel doorgang 
moeten vinden. Er worden er verschillende afgezegd. Naar Italië, Spanje, Engeland, 
Schotland, Frankrijk, India en China. Je vraagt je bijna af of er nog landen zijn waar kinderen 
niet onder schooltijd cultuur gaan opsnuiven.  Niet voor niets stelt stichting leergeld dat de 
school les moet geven en geen reisbureau is. Want wie kan die reizen betalen? 
Terecht of onterecht, er wordt veel gesproken over de noodzaak om nog meer in het 
onderwijs te investeren. Wie even de moeite neemt om de feiten te checken weet het snel. 
Er is de afgelopen decennia steeds meer en meer in het onderwijs geïnvesteerd. Ook in 
tijden van crisis. Zelf ben ik alweer een tijdje uit het onderwijs. Maar als ik de geluiden uit 
het veld hoor, is het er de laatste jaren niet beter op geworden. En zijn de verschillen tussen 
leerlingen met en leerlingen zonder een goede startpositie groter geworden. 
Het is van alle tijden en alle culturen. Kinderen van ouders met een dikke portemonnee 
hebben betere kansen in het leven dan kinderen die dat geluk niet hebben. Maar zouden 
scholen niet de dure plicht hebben zich juist in te zetten voor kinderen die dat het hardst 
nodig hebben? En alle aandacht moeten richten op het geven van excellente lessen en 
goede oefenstof voor alle kinderen? Niet iedereen kan bijles betalen. En al helemaal niet alle 
kinderen kunnen zich dure buitenlandse reizen veroorloven. Corona of niet, gaat goed 
onderwijs niet over het maken van verschil in de klas? 
(ingestuurd door Madeline Andringa) 

 

 

Rijke kerkgemeenten moeten opstaan om de armen te steunen  

De gelijkenis in Matteüs wordt gevolgd door die over de dag waarop de Mensenzoon 
plaatsneemt op zijn troon en alle volken voor hem worden samengebracht. Dan worden de 
mensen gescheiden op basis van wat zij hebben gedaan voor de onaanzienlijken: 
hongerigen, zieken, vluchtelingen, gevangenen. Dat is ook wat wezenlijk bij de taak van de 
kerk hoort: het evangelie verkondigen en dienst aan de samenleving, zoals het PKN-rapport 
het noemt. Die roeping gaat voorop. 
Het bedrag van een miljard komt niet voor het eerst op tafel. Al in een studie uit 2015 werd 
geschat dat het vrij beschikbare vermogen in die orde van grootte lag. De titel van dat 
rapport luidde: Krimpende middelen en toch vitaal. Met die krimp valt het dus mee, en aan 
de vitaliteit van de kerk wordt inmiddels gewerkt.  
In de afgelopen jaren is een groot aantal initiatieven ontplooid om krimpende en 
vergrijzende gemeenten nieuw leven in te blazen en op andere plaatsen helemaal opnieuw 
te beginnen met ongedachte namen als kliederkerken. Veel van deze projecten zijn 
beschreven in het recent verschenen boek Lente in de kerk van gemeentepredikant en 
pionier René van Loon. Het gaat hierbij niet alleen om de PKN, maar ook om 
kerkplantingsprojecten van kleinere gereformeerde kerken en migrantenkerken. Hoop voor 
Noord in Amsterdam is zo’n voorbeeld van een gemeente die nog maar enkele tientallen 
oudere gemeenteleden telde en nu weer een kring vormt van vijfhonderd betrokkenen. De 
Heer houdt zijn kerk in stand, dat maakt hoopvol, zeggen de schrijvers van het 
rapport Werkend vermogen. 
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Maar dat betekent ook dat mensen in beweging moeten komen en dat rijke gemeenten echt 
opstaan om armen te steunen. Dat gaat niet vanzelf, blijkt. Vandaar dat PKN nu een 
marktplaats in het leven wil roepen waar vraag en aanbod elkaar makkelijker kunnen 
ontmoeten. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook om menskracht, kennis en 
ervaring. Soms komt iets toevallig tot stand, door persoonlijke contacten, maar er is ook 
bewustwording en toerusting nodig, en gevoel voor urgentie. Dan kan de kerk winst boeken. 
Frans Tijssen 
Nederlands Dagblad 9 juni 2020  
(ingestuurd door Madeline Andringa) 
 
 

Het wel en wee van de staat der Nederlanden  

De coronadeken die zo wat twee maand over ons heeft heen gelegen wordt langzamerhand 
weer bij stukjes en beetjes afgeschud. Dat wil niet zeggen dat alles voorbij is. Het heeft nog 
steeds veel beleidsbepalingen in zijn greep of er nu meer of minder ruimte komt in onze 
bewegingsvrijheid. Het bewust vermoorden van een bruin gekleurde man in de USA door 
een overheidsdienaar heeft de coronacrisis naar de achtergrond gedrukt en de regels van de 
coronacrisis en de reacties op de moord komen soms met elkaar in conflict. Maar door de 
coronacrisis blijkt - en dat is zowat in ieder land zo – dat de zwaksten het hardst getroffen 
worden. Dat is in ons land niet anders. Het eerste wat deze regering deed was het 
bedrijfsleven ondersteunen, maar wat gebeurt er met de mensen die al weinig te besteden 
hebben en die op straat komen te staan en soms ook nog schulden hebben? Krijgen die ook 
extra aandacht, dat in de schulden meer lucht komt? Helaas is het zo dat als een van de twee 
partners met een modaal inkomen ontslagen wordt, men vaak meteen al in de problemen 
zit. De klandizie bij de voedselbank neemt dan ook toe. En dat terwijl het aanbod minder is. 
Het mooie is wel dat er dan spontane acties ontstaan om bij te springen met giften. 
En hoe gaat het met de mensen die nog steeds ondergedompeld zijn in de toeslagenaffaire? 
Voor sommigen komt er meer lucht, maar bij anderen is het duidelijk dat volgens de 
belastingheren en dames er nogal wat mensen zijn die nergens op hoeven te rekenen. Ze 
zitten nog steeds in de malaise. En als je dan ziet wat Kamerleden, onder andere Pieter 
Omtzigt en Renske Leyten, moeten doen om de feiten boven tafel te krijgen en er voor te 
zorgen dat iedereen krijgt waar ze recht op hebben, dat vind ik schrijnend. Onlangs hoorde ik 
iemand zeggen: Pieter moet maar lijsttrekker worden van het CDA. Maar minister van 
Financiën zou volgens mij misschien beter wezen. Dan kan hij gaan snoeien en onkruid 
wieden bij dat ministerie en duidelijk maken wie de baas is. Geen institutioneel racisme 
meer of mensen die toch al aan de onderkant zitten wantrouwen. 
En nu blijkt ook weer voor de zoveelste keer dat het huizenaanbod voor midden- en lagere 
inkomens op slot zit. Veel gemeenten hebben te dure koopwoningen laten bouwen. Dat is 
lucratief voor gemeenten (leges en hoge grondprijs) en dan wordt die sociale huursector nog 
steeds in deze tijden als melkkoetje gebruikt. De verhuurderheffing heeft de schatkist al 1,7 
miljard euro opgeleverd. De plaatselijk woningbouwcorporatie hier heeft al meer dan 13 
miljoen afgedragen en dat voor een betrekkelijk kleine corporatie. En zoals u langzamerhand 
wel weet, doet mijn eigen gemeente daar ook nog eens een schepje bovenop door de 
sociale woningbouw extra te belasten met een wijk- en dorpsfonds dat moet ook zo’n 
slordige 2 miljoen opleveren. En de kopers van huizen profiteren ook van dat fonds.  
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Ik noem die extra heffing op de sociale huursector sociale discriminatie. De onderkant moet 
bloeden, terwijl de bovenkant in de watten wordt gelegd (hypotheekrenteaftrek) en dat met 
een belastingsysteem met nu twee schijven waar ongeveer 14% verschil in zit en waarbij de 
bovenkant rijk besprenkeld wordt met veel aftrekposten. Meneer van Mulligen van het CBS 
kan wel zeggen dat het wel meevalt en dat we steeds meer vooruitboeren, maar laag 
modaal en wat daaronder zit ervaart dat elke dag wel anders en dat geldt ook al voor veel 
mensen van midden modaal.  
Arend Jansen 
 
 

Commentaar 

De basisgroep is opgericht om voor die mensen op te komen die door wat voor 
omstandigheden ook aan de financiële of maatschappelijke onderkant vertoeven. Er staat 
nergens dat het alleen voor ons eigen land geldt. Voor de zoveelste keer erger ik me en 
verbaast het me dat als het om weerloze vluchtelingen gaat de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer op een dwaalspoor zit. Het gaat hier om alleengaande vluchtelingenkinderen. Het 
plan is dat we weer met wat geld ze buiten de deur proberen te houden, met name dat we 
ze willen laten zitten in Griekenland. We willen ze hier niet. Eerst een overeenkomst met 
Turkije voor de vluchtelingen en nu de kinderen in Griekenland. Die landen zijn niet te 
vergelijken met wat wij hier kunnen bieden. Gelukkig heeft het CDA in zijn geschiedenis van 
meet af aan bewezen dat het grondvlak niet alles pikt wat ze in Den Haag bedenken of 
vinden. Toen de eenwording van het CDA stokte omdat de heren bestuurders nogal lang aan 
het kibbelen waren, ontstond er aan het grondvlak de actie “Wij horen bij elkaar”. Wat tot 
resultaat had dat er overal CDA-fracties actief werden. Die traditie zit diep in de partij van 
mij en het blijkt elke keer weer, zoals met het kinderpardon, nu weer met alleengaande 
kinderen, dat menige gemeentelijke CDA-fractie vooroploopt om dat geregeld te krijgen. In 
een interview geeft de wethouder Klaas Valkering aan dat hij wel voorop wil lopen om deze 
kinderen hier heen te halen. En hij haalt aan dat sommige bestuurders niet openlijk voor hun 
mening uit durven komen, vanwege hun politieke ambities. Dat herken ik. Toen ik in het 
partijbestuur zat werd mij ook wel gevraagd om bepaalde onderwerpen aan te kaarten 
omdat men dat zelf niet durfde. In het begin deed ik dat gewoon, later kreeg ik gewoon door 
hoe het werkte, omdat iemand tegen mij zij ik ben niet in de positie om dat te doen. En ik 
dacht bij mijzelf: jij wilt zeker ergens burgemeester worden.      
Maar de vraag is waarom men in Den Haag soms afdwaalt in mijn ogen. Ik heb er maar één 
verklaring voor: wij drijven al decennia weg van onze inspiratiebron de “C” waar de 
partijnaam mee begint. Dat hebben Steenkamp en zijn medeoprichters niet voor niets 
gedaan. Het CDA heeft naar mijn mening te veel angst voor stemverlies aan de VVD en soms 
ook aan populistische partijen, denk aan de samenwerking met de PVV, die onze partij zowat 
het nekschot gaf, en nu de  Forum voor Democratie van Thierry Baudet die bij het CDA in 
Brabant voeten aan de grond krijgt. Hoe je het ook keert of wendt de denkbeelden van die 
partij en zeker van de partijleider horen niet bij ons. Ik heb laatst een interview gehoord in 
het Oog op Morgen waarbij de heer Baudet toen hij zijn zin niet kreeg boos weg liep. Om het 
maar eenvoudig te zeggen: ik vind het maar een verwende kwast uit de grachtengordel die 
beschermd is opgegroeid, maar zijn ideeën zijn gevaarlijk voor onze democratie en onze 
samenleving. Als je zoals wij als CDA het lef hebt om die C voor de naam te zetten moet men 
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daar openlijk voor uit durven komen en ook voor de consequenties die die boodschap met 
zich meebrengt. Als je als CDA-politicus daar niet openlijk voor uit durft te komen, dan 
verliezen we volgens mij ons bestaansrecht. Wij zijn geen getuigenispartij zei iemand eens 
tegen mij, toen ik zei dat ik de C soms kwijt was in het CDA. En dat is zo, maar als dat je 
inspiratiebron is en je dat erkent zul je er naar moeten handelen, wij zijn vaak te lauw als het 
er op aankomt. Paulus schrijft in een van zijn brieven: was je maar warm of koud, maar je 
bent lauw. En dan staat er iets scherps: dus spuug ik je uit. Het Evangelie geeft niet altijd 
ruimte voor compromissen, ook in de politiek niet.  
Arend Jansen   
 

 

 

 

 

Coronacrisis treft achterstandswijken extra hard; manifest van 

burgemeesters  

De coronacrisis veroorzaakt in achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als 
onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende 
criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe. Dat 
stellen de burgemeesters van vijftien grote en middelgrote steden in een manifest dat zij 
vanochtend overhandigen aan het kabinet. De burgemeesters roepen de regering op om 
samen met hen extra te investeren in kwetsbare gebieden. 
Kwetsbare gebieden zijn wijken met veel bewoners die hulp en ondersteuning nodig 
hebben: mensen zonder werk, met psychische problemen, in armoede. Juist zij worden 
zwaar getroffen door de coronacrisis. 
"Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar veel problemen 
samenkomen, in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte. Mentale 
gezondheidsproblemen als stress, angst en depressie nemen toe, door de onzekerheid over 
de eigen gezondheid, maar ook door de onzekerheid over het toekomstperspectief van 
kinderen, jongeren en volwassenen." 
 
Hoger salaris voor leraren 
De burgemeesters opperen verschillende mogelijkheden om de problemen intensiever aan 
te pakken. Zo kan de achterstand in het onderwijs ten gevolge van de coronacrisis worden 
bestreden door het opzetten van zomerscholen, meer schoolloopbaan-begeleiding en extra 
lesuren in het volgend schooljaar. 
Om het lerarentekort in deze wijken te verminderen pleiten ze voor een hoger salaris voor 
leraren die er lesgeven. Er moeten meer sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen en 
jongeren worden georganiseerd; jongeren moeten sowieso meer betrokken worden bij 
activiteiten in hun wijk. 
 
Manifest burgemeesters  
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De schuldhulpverlening moet laagdrempelig worden, er moeten meer ervaringsdeskundigen 
worden ingezet en er moet sneller resultaat worden geboekt. Schulden moeten ook vroeg 
gesignaleerd worden om te voorkomen dat mensen afglijden in de criminaliteit. Meer 
aandacht voor woonfraude en woonoverlast moet bijdragen aan een betere leefbaarheid. 
Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, zouden voorrang moeten 
krijgen op de arbeidsmarkt. 
"Onorthodoxe maatregelen moeten daarbij niet worden geschuwd. Alleen zo kunnen we 
voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de 
tweedeling in onze samenleving groter wordt", schrijven de burgemeesters. 
Zij hebben het hun manifest op 16 juni j.l. aan het kabinet overhandigd. Staatssecretaris 
Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ziet het als een oproep tot meer samenwerking 
tussen gemeenten en het Rijk.  
Minister Ollongren herkent het probleem dat de burgemeesters schetsen. "De coronacrisis 
treft deze gebieden extra hard. Vooral het tempo om hier iets aan te doen is belangrijk. Ik 
heb toegezegd dat we voor de zomer met elkaar overleggen." 
 
Het manifest is ondertekend door de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed 
Marcouch (Arnhem), Paul Depla (Breda), Johan Remkes (Den Haag), John Jorritsma 
(Eindhoven), Koen Schuiling (Groningen), Emile Roemer (Heerlen), Sybrand van Haersma 
Buma (Leeuwarden), Ina Adema (Lelystad), Frans Backhuijs (Nieuwegein), Ahmed Aboutaleb 
(Rotterdam), Cor Lamers (Schiedam), Theo Weterings (Tilburg), Jan van Zanen (Utrecht) en 
Jan Hamming (Zaanstad). 
(ingestuurd door Madeline Andringa) 
 
 

Levenslang tussen Aldi en Kringloop  

Lytse Pier (www.krapuul.nl)  
 
Armoede is een groot probleem in Nederland. Mogelijk zitten we straks met meer dan 
een miljoen mensen met problematische schulden. Dit zijn schulden die je zelf niet 
meer kunt oplossen en die de samenleving dus handenvol geld kosten. Armoede is een 
dure hobby. 
Uit armoede komt veel ellende voort: stress, echtscheidingen, ziekte, isolement, 
schaamte, verslaving, criminaliteit. Mensen gaan er slechter door functioneren, maken 
beslissingen waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien en komen dan van de ene 
ellende in de andere. Zo verdient Marja 1300 euro schoon in de thuiszorg. Per saldo 
heeft ze dan nauwelijks meer te besteden dan Loes die in de bijstand zit. Dan gaat de 
wasmachine kapot. Je kunt dan een nieuw wrak halen uit de kringloop voor 100 euro, 
wetende dat die machine en energie slurpt en veel water verbruikt of je koopt een 
nieuwe, zuinige. Marja koopt een nieuwe. Op afbetaling want geld om te sparen heeft 
ze niet. En zo wordt die zuinige wasmachine toch heel duur en ben je als arme een 
stuk meer kwijt aan een goede wasmachine dan als rijke. Logisch, toch? 
Zo mag je als je arm bent en in de bijstand zit, niet sparen. Raar maar waar. Stel je 
spaart van je 1000 euro in de maand 500 euro per jaar. Op zich al een prestatie. Het 
gevolg is dat je geen kwijtschelding krijgt van de gemeentelijke en 

http://www.krapuul.nl/
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waterschapsbelastingen. En dat is ook al gauw 500 euro. Er wordt dus niet meer 
gespaard en de schutting blijft liggen. Bijzondere bijstand voor die schutting is er ook 
niet want volgens de gemeente is de bijstand dermate hoog dat je voor praktisch alles 
kunt sparen. Heel logisch. 
Nu heeft vandaag het CPB/SCP het rapport Kansrijk armoedebeleid gepubliceerd. 
Zo’n beetje alles wat je als overheid zou kunnen doen om armoede en kansloosheid 
het land uit te helpen, is keurig op een rijtje gezet en alles is doorgerekend. 
Veel mensen zijn verbijsterd. Wat mensen in de bijstand al lang wisten, staat nu eens 
netjes zwart op wit: de overheid heeft de bijstandsuitkering sinds 2011 verlaagd. Geen 
wonder dat steeds meer mensen in de bijstand het ieder jaar weer moeilijker vinden 
om rond te komen. 
De overheid doet aan een soort “Killing them softly” tot uiteindelijk alle (werkende) 
armen in de wurggreep van de schuldhulpverlening zijn. Waren er geen armen dan 
hadden een heleboel coaches, schuldhulpverleners en welzijnswerkers geen werk 
meer. De armoede-industrie tiert welig in dit land. 
Waarom draait de overheid bij met name mensen in de bijstand steeds meer de 
duimschroeven aan? Dat is vrij simpel. De overheid vindt dat werk moet lonen. Ze 
kan dan of de lonen omhoog laten gaan of de uitkering naar beneden. Uiteraard is 
onder de kabinetten Rutte een loonsverhoging onbespreekbaar dus worden mensen in 
de bijstand steeds armer gemaakt. En dat arm maken gaat dubbelop. Mensen worden 
niet alleen maar steeds armer door regelingen vanuit de landelijke overheid, ook de 
gemeentes korten met graagte op regelingen voor de armsten, gehandicapten en 
zieken. Gemeentes die armlastig zijn schrappen zonder blikken of blozen bijvoorbeeld 
regelingen die bedoeld zijn om schoolkosten mee te betalen (basis- en middelbare 
school) de individuele inkomenstoeslag staat in vrijwel iedere gemeente ter discussie 
(want… stel je voor dat die luie bijstanders niet gaan werken vanwege die 
inkomenstoeslag….) dan hebben we nog de tegemoetkoming voor de armsten onder 
de zieken, de meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Zoals 
bekend maken zieken in dit land veel kosten. Hun eigen risico moeten ze gewoon 
volledig betalen en over eigen bijdrages hebben we het maar niet. Deze regeling is in 
sommige gemeentes volledig weggesaneerd en in andere geminimaliseerd. De 
ziekteboete is daarmee weer ingevoerd. 
Werk moet lonen en dus gaan de uitkeringen omlaag. Zit iets in, zou je zeggen, ware 
het niet dat er met de meeste mensen in de bijstand zoveel aan de hand is dat geen 
werkgever op hen zit te wachten. Zij zitten dus langdurig in de bijstand en worden 
ieder jaar armer gemaakt terwijl ze nooit meer aan het werk zullen komen. Levenslang 
tussen de kringloop en de Aldi en verder nergens aan mee kunnen/mogen doen. Besef 
dat. 
Het treurige is dat het bepaald niet om een kleine groep binnen de bijstand gaat maar 
om het grootste deel van de bijstandspopulatie. Volgens het onderzoek “Langdurig in 
de Bijstand” van het CBS uit 2018 ontving 71 procent van de bijstandsontvangers eind 
2016 langdurig bijstand. Eind 2016 ontving 47 procent van de langdurige 
bijstandsontvangers al 5 jaar of langer aaneengesloten bijstand. Tussen eind 2016 en 
30 november 2017 is 5 procent van de personen die eind 2016 langdurig in de bijstand 
zaten uitgestroomd uit de bijstand. De vraag is hoe lang deze mensen aan het werk 
zijn gekomen. Meestal gaan ze tijdelijk de bijstand uit en keren ze vervolgens via de 
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draaideur weer terug. De vraag is ook of ze er financieel op vooruit zijn gegaan. Die 
vraag is gemakkelijk te beantwoorden: door de armoedeval is de kans op financiële 
vooruitgang nihil. Kans op toeslagen-ellende is echter heel groot. 
De mensen die langdurig in de bijstand zitten hebben te maken met allerlei soorten 
van ellende waardoor ze moeilijk bemiddelbaar zijn naar werk. Ze zijn vaak laagopgeleid, 
hebben een slechte gezondheid, veel psychische problemen etc. Het is niet 
zo dat ze niet aan het werk willen, nee, het zijn niet-kunners. 
Rest de vraag wat we met deze mensen moeten. Het is ingewikkeld. Er zijn veel 
knoppen om aan te draaien. Maar er is maar één ding helder: ieder jaar die uitkeringen 
nog verder verlagen leidt tot nog meer armoede. 
Als de verlaging van de bijstand al volgend jaar zou stoppen in plaats van in 2035 – 
zoals nu de bedoeling is – dan lopen mensen in de bijstand bijna 50 procent minder 
risico op een leven in armoede. 
Dat is een cijfer waar je stil van wordt. 
Armoede is iets waar de samenleving iets aan kan doen, als ze dat wil. 
Armoede is het gevolg van politieke keuzes. 
En armoede heeft alles te maken met ethiek. 
Fatsoen moet je doen. 
Omdat het kan. 
(ingestuurd door Madeline Andringa) 


