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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. 
 

 

  
 

 
Open Forum verschijnt zoveel mogelijk maandelijks digitaal (en op papier 
voorafgaand aan de reguliere CDA-congressen). Wilt u dat Open Forum aan u 
toegezonden worden dan kunt u dat melden bij het secretariaat van de CDA-
Basisgroep Sociale Zekerheid. 
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. 
 

Wanneer u contact wilt over Open Forum of over de Basisgroep? 
Mail of bel de secretaris Louis Flapper, l.flapper@planet.nl, 070-3454028 

 

 
 
 
 

Voorwoord 
 
De eerste 8 pagina’s zijn bijdragen van leden van de basisgroep over Pieter Omtzigt, de situatie in het 
CDA en de formatie.  
 
Als basisgroep hebben we nog steeds last van corona. Voor het eerst na een jaar komen we eind 
september weer plenair bij elkaar. Digitaal bleek geen goed werkbaar alternatief.  

 
  



Waarom wilden zoveel leden Pieter Omtzigt als lijsttrekker? 
 

Ook binnen de basisgroep waren veel (of bijna alle leden) voor Pieter Omtzigt als lijsttrekker. Was dat 
omdat hij een ander politiek program voorstond dan Hugo de Jonge?  Neen, Pieter Omtzigt zat 
bovendien in de programcommissie. 
Was het omdat men Pieter Omtzigt een veel betere (fractie)voorzitter vindt dan Hugo de Jonge? Vast 
niet, want niemand van ons heeft ervaring met Pieter als leider van een grotere organisatie.   
Waar zat het verschil wel in? Het verschil zit in mededogen met bestuurders.  
Dat ruim 49% van de CDA-leden voor Pieter kozen als lijsttrekker heeft daarmee te maken. Zij vinden 
dat de balans tussen mededogen met bestuurders en mededogen met burgers te veel is 
doorgeslagen naar de bestuurders. 
Dan heb je wel een fundamenteel probleem in een partij die toch zo veel hecht aan besturen.  
Dit fundamentele probleem heb ik niet gevonden in de conclusies van het evaluatierapport van de 
commissie Spies. 
   

Louis Flapper 
 
 
 

“Ik wilde niet dat mijn stem op het CDA eigenlijk een stem op de 
VVD zou worden” 
 

De basisgroep sociale zekerheid is een officiële werkgroep van het CDA. Het is maar dat u het weet. 
Volgens historici ben ik 27 jaar voorzitter van de werkgroep geweest. Komend vanuit de 
tuinderswereld een hele omschakeling. Vanuit die hoofde heb ik tien jaar in het landelijk 
partijbestuur gezeten, daarvoor actief geweest in de beweging “Wij horen bij elkaar”, 
afdelingsvoorzitter geweest, regionaal en provinciaal ook actief geweest en in diverse 
programcommissies gezeten, daarnaast  ook werkgroepen en studiegroepen. Maar ook in meerdere 
evaluatiewerkgroepen gezeten die verkiezingsnederlagen moesten duiden en evalueren. Te 
beginnen bij de commissie Gardeniers, die moest de nederlaag van Brinkman, 20 zetels verlies, 
duiden. Brinkman sprak geen CDA-taal, het was de taal van de elitaire bovenlaag. Hij had samen met 
zijn PR-man Frits Wester totaal geen kaas gegeten van waaruit de achterban van de partij toen 
bestond. Daarna nog in een aantal evaluatiegroepen gezeten.  

Meestal was er één conclusie voorop: de partij is de binding met de achterban verloren. En de laatste 
verkiezingsnederlaag geeft aan dat we nooit iets met de vorige evaluaties hebben gedaan. De 
commissie Spies heeft wel het slechtste evaluatierapport geschreven van al die evaluatiecommissies. 
Kan ook niet anders als je de samenstelling van de groep ziet. Vaak mensen die al jarenlang aan 
allerlei touwtjes trekken. Bij het lawaai van de gedoogconstructie in Arnhem zaten sommigen op het 
podium of er achter. In mijn ogen is het een nietszeggend rapport. Men verdoezelt voorvallen of 
geeft de verkeerde een draai om zijn oren (Pieter Omtzigt). Er werd met mensen geschoven alsof het 
niks is. Hoekstra wil eerst niet, dan weer wel en geeft de running mate van Hugo de Jonge een duw 
naar achteren. Vervolgens krijgt hij van een slap bestuur de mogelijkheid om cruciale punten in het 
verkiezingsprogram te veranderen, o.a. het minimumloon. Maar hij verliest de verkiezingen, terwijl 
hij toch echt werd gezien door insiders als de redding van het CDA. Maar hij verliest wel de 
verkiezingen en kan gewoon zitten blijven. En dat kan natuurlijk niet. Hij en Rutte komen allebei bij 
McKinsey weg, twee handen op een buik. Als gevolg daarvan is het CDA profiel weer weg. Hoekstra 
had gewoon op moeten stappen. Rutte verlangt nu dat de PvdA en GroenLinks met één fractie gaan 
deelnemen, maar VVD en CDA zijn onder leiding van Hoekstra en Rutte al één fractie. Het CDA is de 
laatste vijf tot tien jaar het hulpje van de VVD geweest. Altijd bang voor stemmenverlies aan de VVD. 
Maar toen ik in het partijbestuur zat (wat toen wel body had) zei een bestuurslid tegen een politicus 
die ook met de VVD dweepte. U vergist zich, de kiezer die we aan links verliezen zien we nooit meer 



terug. Een waarheid als een koe. Maar we zijn er wel jaren in gestonken.  Toen ik tijdens de 
gedoogrevolte een vooraanstaand CDA’er belde en zei dat ik bang was dat het CDA zou ontploffen 
gaf die als antwoord, dat zou het beste wezen. Op de puinhopen bouwen wij een nieuw en beter 
CDA. Volgens mij zijn we daar nu niet ver van verwijderd.  
 
Schrijnend 
Wat wel heel schrijnend is, is dat de inspanningen van Ruth Peetoom om veel  van achter de 
schermen weer een ander CDA op te gaan bouwen door haar opvolger binnen de kortste keren naar 
de Filistijnen is geholpen (partijbestuur?!). ik ben nog steeds lid van het CDA, maar ik heb dit keer 
niet op mijn partij gestemd. Ik was niet van plan dat mijn stem op het CDA eigenlijk een stem op de 
VVD zou worden.  
 

Arend Jansen 
 
 
 

Kabinetsformatie  
 

Het is al weer 5 maanden geleden dat we naar de stembus gingen. De VVD van Rutte was weer de 
winnaar en het CDA verloor 3 zetels. Het is jammer dat Hugo de Jonge stopte als lijsttrekker. Volgens 
mij was Hugo socialer in zijn denken dan Wopke Hoekstra. Sinds Wopke lijsttrekker was verdween de 
verhoging van het minimumloon uit het verkiezingsprogramma, ik  begrijp niet waarom. Tijdens de 
informatie werden er fouten gemaakt m.n. door D66 minister Ollongren. Ik vraag mij af of zij niet met 
opzet de stukken zo vast hield dat de pers vanaf een foto ze kon lezen. Hier werd een Kamerdebat 
over gevoerd dat uitmondde in een motie van afkeuring voor Mark Rutte. Het gekke is dat Rutte 
ondanks deze motie nog steeds aan tafel zit en aan de touwtjes trekt. Mijn vraag is hoe kan dit? 
Meestal moet je opstappen als je zo’n motie aan je broek krijgt, waarom Rutte niet? Mijn idee is dat 
meneer Rutte de dienst uitmaakt en Wopke gaat daarin mee.  

Kaag van D66 wil niet verder met de Christen Unie, maar VVD en CDA wel. Eigenlijk houd Kaag de 
formatie van een nieuw kabinet tegen alleen om de medisch ethische kwesties. Als het aan D66 ligt 
mag je als je 75 bent zeggen dat je leven voltooid is en vragen om euthanasie. Ik vind dat te ver gaan.  

Er is er maar ÉÉN die over het levenseinde beslist en dat is niet de regering. Ik ben bang dat wanneer 
je ouder wordt en teveel zorg nodig hebt dat je een spuitje moet vragen.  

Wat mij opvalt dat men het nooit heeft over de armoede in dit land, ik denk dat Wopke geen 
affiniteit heeft met de mensen aan de onderkant. Premier Rutte heeft dat ook niet, daarom denk ik 
dat die goed samen kunnen optrekken. Of dat zo goed is voor dit land weet ik niet. Ik moet toegeven 
dat Rutte tijdens de coronacrisis wel goed voor de dag kwam wat zijn fouten op andere terreinen 
verdoezelde. 

Laten we hopen dat er voor het congres van December een nieuw kabinet is en als wij als gewone 
leden nog iets te beslissen hebben gaat mijn voorkeur uit naar het handhaven van de huidige coalitie 
met de Christen Unie. 

Dits Ernsten, lid van de basisgroep 
 
 
 
 
 
 
 



Gesprek met de  evaluatiecommissie  
 

De commissie Spies die de verkiezingen evalueerde heeft gesprekken gevoerd met de netwerken. 
Ook is gesproken met twee mensen van de basisgroep, dat waren Madeline Andringa en Louis 
Flapper).  Hieronder een korte weergave van onze inbreng.  

Algemeen: Rapport Zij-aan-zij: binnen basisgroep waren er kanttekeningen: Klinkt mooi, maar wat is 
de praktijk? Maken we het ook waar? Daar is geen aandacht voor.  
Er zijn überhaupt weinig mogelijkheden voor kritiek in het CDA, de CDA-bladen zijn wel erg 
vriendelijk     

Verkiezingsprogram: programma is op zich redelijk, maar op een sneaky manier is de verhoging 
minimumloon er uit verdwenen. 

Lijst: er is niet goed doordacht wat het betekent wanneer 2 kandidaten bijna even veel stemmen van 
de leden krijgen. Waarom niet met twee boegbeelden werken, ook al vinden de media dat niet leuk. 
Brengt de veelzijdigheid in beeld. Jammer dat voor mensen met lage inkomens iemand als René 
Peters niet hoger op de lijst stond.  

Campagne: mensen in de oude armere wijken worden niet bereikt. Terwijl die er wel bij horen. Zij 
hebben ook te weinig geld om lid te worden van het CDA of deel te nemen aan congressen (denk aan 
de reiskosten). 
WW-uitspraken van Wopke gaven veel mensen met een laag inkomen het gevoel dat hun 
werkelijkheid niet in beeld is.  

Duiding uitslag:  gelet op het gedonder is het nog niet zo gek.  
 
 

De 10 voorstellen van Pieter Omtzigt  
 

In de CDA-basisgroep hebben we – via de mail - gekeken naar de 10 punten die Pieter Omtzigt in het 
laatste hoofdstuk van zijn boek noemt. We hebben onze conclusie naar het partijbestuur gestuurd, 
dat is 

• We denken dat het goede punten zijn. Al is voor ons niet geheel te overzien hoe het er in de 
praktijk uit gaat zien.  

• Ook daarom is het nodig dat we benoemen wat we hier mee willen bereiken. Dan kunnen we 
steeds zien of we op de goede weg zijn. 

• Wij vinden dat dat doel moet zijn: dat burgers - met name aan de onderkant - de overheid 
weer kunnen vertrouwen.  

• Het is belangrijk dat het CDA er in zijn geheel er achter moet staan en het niet voornamelijk 
op de schouders van Pieter Omtzigt rust. 

 

Het gaat om de volgende voorstellen uit het boek van Pieter Omtzigt 
1 de grondwet zelf: een grondwettelijk hof 
2  een echte band tussen kiezer en gekozene: vernieuwing van het kiesstelsel 
3  een volksvertegenwoordiging die haar kerntaken serieus neemt  
4 Betere rechtsbescherming, vooral bij bestuursrecht  
5  een professionele en benaderbare ambtelijke dienst  
6  Beter extern toezicht en externe onderzoeken 
7 een levendig en onafhankelijk maatschappelijk middenveld 
8 serieus nemen van de grondwettelijke taken: onderwijs, volkshuisvesting, bestaansminimum 
9  minder planbureaus, minder modellen, meer mensen, meer denktanks 
10  Openheid over informatie en een goede informatiehuishouding 
 



Mail aan Pieter 

Toen het bericht kwam dat Pieter oververmoeid was hebben we hem het volgende gemaild: 

De CDA-basisgroep wenst jou graag veel sterkte toe. De leden leven sterk met je mee. 
Het is essentieel voor het CDA dat er voor mensen als jou een goede en veilige plek is in het CDA. En 
dat je in het CDA voldoende ruggensteun hebt om je belangrijke werk te doen. 
Het CDA mag niet vooral een bestuurderspartij zijn, hoe groot die verleiding mogelijk ook is. 
Als basisgroep dragen we dat al 35 jaar uit en blijven dat doen. We zullen jou er ook altijd in steunen.  
 
 
 

Punten voor de formatie.  
 
De CDA basisgroep sociale zekerheid heeft een bericht gestuurd naar de fractie met verzoek om de 
volgende punten in te brengen in de formatie en te doen realiseren: 
 
woningnood 

• Verhuurderheffing zo snel mogelijk afschaffen.  

• Meer controle op de huurmarkt (aanpak opkopers, torenhoge huren).  

• Bouwen van snel  neer te zetten woningen om de woningnood tegen te gaan. Net als dat na 
de Tweede Wereldoorlog het geval was, ook toen werden er “noodwoningen” gebouwd 

 
Armoedebestrijding 

• Bestrijding van armoede op alle denkbare manieren. Het mag gewoon niet zo zijn dat er 
mensen in een zeer welvarend land op of onder de armoede grens leven. 

• Verhoging van de bijstandsuitkering. Uitgangspunt moet zijn wat een alleenstaande/gezin 
nodig heeft om van te leven 

• So wie so stoppen met verdere afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het 
referentieminimumloon waar de hoogte van de Bijstandsuitkering van wordt afgeleid 

• Verlaging of bevriezing van het eigen risico, sowieso de zorg weer betaalbaar maken (Weg 
met de marktwerking) 

• Meer aandacht voor misstanden in de schuldhulpverlening 

• Zorg dat de 0 uren contracten opdoeken, zorg voor vaste of langdurige contracten. 

• Afschaffen kostendelersnorm  
 
toeslagenstelsel 

• goed doordacht alternatief voor het toeslagenstelsel. Dan is het van belang dat alles op 
elkaar aansluit, bv een hoger minimumloon en lagere huren en inkomensafhankelijke 
ziektekostenpremie. 

• De toeslagen niet bij de belastingdienst, die is goed in geld innen en niet goed in geld 
verstrekken.   

algemeen 

• In alle zorgsectoren maatwerk, samenwerking met cliënten en daadwerkelijk luisteren wat 
de hulpvraag is en niet alleen wat de reguliere zorg aanbiedt (geeft besparing. 

• het sociale beleid moet  niet meer uitgaan van  fraude, maar van wat heeft iemand, 
alleenstaande moeder, vader , gezin nodig om van te leven, en neem de burger serieus 

 
 
 
 



Kansenongelijkheid      
 

Met ongelijkheid in inkomen, vermogen, wonen en arbeid vormt kansenongelijkheid  de vijf 
belangrijkste ongelijkmakers 
 
“De Nederlandse droom,” dat hoor je zelden of nooit.  Maar het idee of droom dat elk kind of mens 
heeft, ongeacht zijn afkomst, een goede opleiding verdient, en later kans moet hebben op een goed 
inkomen, wordt in Nederland breed omarmd alleen is dit niet altijd zo.   
De hang naar gelijke kansen kreeg gestalte in een onderwijssysteem dat ‘stapelen’ mogelijk maakt, in 
studiefinanciering door de overheid, en in een sociaal vangnet dat de zwakke gezinnen behoort bij te 
staan.                         
Door gelijke kansen te geven, ontstaat sociale mobiliteit. Denk aan carrières als die van Ahmed 
Aboutaleb. Geboren in Marokko volgde hij achtereenvolgens de lts, mts en hts – en werd 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en weer iets later uiteindelijk burgemeester 
van Rotterdam.          

Het Nederlandse onderwijs was lang een “gelijkmaker”, zegt Maarten Wolbers, hoogleraar sociologie 
in Nijmegen en wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut KBA te Nijmegen. Maar sinds 15 
à 20 jaar zien we een duidelijke kentering. Onderwijs wordt een nieuwe scheidslijn, de 
kansenongelijkheid neemt toe. KBA deed verdiepend onderzoek naar de PISA-studie van 2018, een 
internationaal onderzoek waaruit bleek dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs 
steeds slechter presteren.  
Het sterkste daalden de prestaties op het gebied van leesvaardigheid, rekenen, wiskunde en 
natuurwetenschappen onder 15-jarigen wier ouders alleen basisonderwijs of vmbo hadden gevolgd, 
zo ontdekte KBA. Ook bleek dat steeds minder kinderen met laagopgeleide ouders zelf havo of vwo 
gaan doen.    

“Er ontstaat een granieten kern van achterblijvers, met een opeenstapeling van problemen: lage 
inkomens, schulden, éénoudergezinnen. In het algemeen is in Nederland de druk op kinderen 
toegenomen om havo of vwo te gaan doen.          
Mede daarom is ‘schaduwonderwijs’ (zoals huiswerkbegeleiding en bijles) in opmars. Gezinnen met 
lage inkomens kunnen dat niet zomaar betalen. Een groeiende kloof is ook zichtbaar tussen kinderen 
mét en zonder migratieachtergrond, zo blijkt uit het KBA-onderzoek. De onderwijsprestaties van 
kinderen met een migratie-achtergrond zijn bovengemiddeld snel gedaald (behalve die van meisjes 
op het gebied van wis- en  natuurkunde) en ze gaan relatief minder vaak naar de havo of het vwo.      

Kansengelijkheid gaat over meer dan alleen maar onderwijs. Het gaat ook over je inkomen en 
toekomst, werk, gezondheid, en de plek waar je opgroeit, laat de Kansenatlas van economisch 
onderzoeksbureau SEO zien. Wie in Alphen aan den Rijn, Amsterdam of Den Haag wordt geboren 
voor een dubbeltje, heeft bijvoorbeeld meer kans om later een kwartje te worden dan iemand die 
arm opgroeit in Emmen, Dokkum of Kerkrade.  

In Nederland als geheel lijkt het moeilijker te worden om op de inkomensladder te stijgen. De 
zogeheten inkomensmobiliteit tussen generaties in Nederland is sinds de financiële crisis gedaald – 
en sneller dan in enkele andere westerse landen, zo schreven de Rotterdamse economen Anne 
Gielen en Hans van Kippersluis vorig jaar in een artikel in economisch vakblad ESB. Zij maakten geen 
onderscheid tussen inkomensgroepen. Voor bevoorrechte mensen met een vast contract bij grote 
organisaties zijn er sociale plannen De Tilburgse econoom Daniël van Vuuren, deed dit met enkele 
collega’s wél, in hetzelfde vakblad.     
Wat hij vond:  Kinderen met ouders uit de laagste 20 procent inkomensgroep blijven in Nederland 
steeds vaker steken in deze laagste inkomensgroep. In 2005 gebeurde dit bij 27 procent van de 
gevolgde kinderen, in 2015 bij 33 procent. Bij de hogere inkomensgroepen daalde de 
inkomensmobiliteit niet. Neemt de kansenongelijkheid toe? Van Vuuren wil als wetenschapper 



„voorzichtig zijn met snelle conclusies”, zegt hij, Maar dit is wel een signaal dat het moeilijker wordt 
om als je uit een arm gezin komt een sprong op de inkomensladder te maken.  
 
A.J. Reumkens, Planoloog, Lid Basisgroep  Sociale Zekerheid CDA 
 
 
 

Wonen en leven 
 

Dit gaat over een voortwoekerende tweedeling in de maatschappij met name over hoe je wilt en 
kunt wonen. Je kunt een huis kopen of niet, het kan net of niet. De tweedeling tussen de mensen die 
6 à 7 ton voor een huis kunnen ophoesten en de mensen die afhankelijk zijn van een sociale 
huurwoning. Dan heb je de tweedeling op zijn scherpst. Als je geld hebt ben je direct aan de beurt, je 
koopt een kavel en je bouwt een huis. Maar als je dat niet kunt, doemen er wachttijden op ook al op 
het platteland tot 5 jaar en in stedelijke omgevingen tot wel 15 jaar. Ook hoorde ik twee wethouders 
zeggen (één in het oosten van het land en één in het midden van het land): je kunt haast geen sociale 
huurwoningen meer bouwen.   
En als het wel kan dan halen ze 30% van de binnenruimte af van en een tuintje is er haast niet meer 
bij, een schuurtje nog wel waar twee fietsen in kunnen. Tja, dan heb je twee, drie kinderen en moet 
je zelf op de vliering kamers bij laten timmeren.  
Er zijn steeds meer mensen aangewezen op de sociale sector: Jongeren, nog geen geld om te kopen 
of misschien hebben ze dat wel nooit, maar ook volledige bestaande gezinnen.  
Mensen met een modaal inkomen en daar onder nemen over het algemeen een belangrijk deel van 
onze economie voor hun rekening. Vaak ploegendiensten, of zwaar fysiek werk.  
Wethouders van Financiën hebben vaak eurotekens in hun ogen van de hoge grondprijzen. Vandaar 
dat die wethouders zeggen we kunnen haast geen sociale woningen meer bouwen. De grondprijs 
voor de vaak dure koopsector is dan leidend voor de kavelprijzen voor de sociale huurwoningen. 
Vandaar dat de grond voor de sociale huurwoningen te duur is.   
 
Onder het gesternte van dit kabinet (demissionair, alhoewel in de praktijk daar niets op lijkt) hoef je 
geen actie te verwachten die deze ontwikkeling tegenhoudt of er verbetering in aanbrengt. Het lijkt 
er soms op dat dit kabinet een beetje aanrommelt, zoals kinderen halen uit het kamp Moria is al te 
moeilijk voor ze, nieuwe mensen uit Afghanistan halen overvalt ze, terwijl sommigen landen al twee 
maanden bezig waren met de voorbereidingen. De twee dames (op leeftijd) die hier over gaan, 
wekken de indruk het allemaal niet meer bij te kunnen benen. En ze dachten daarom dat ze tijd 
hadden om mensen voor die tijd uitgebreid te screenen. Maar uiteindelijk is natuurlijk de heer Rutte 
verantwoordelijk, maar die praat liever over dingetjes en datjes in plaats van dat hij de koe bij de 
horens vat. Ja, hij is goed voor degenen die het al goed hebben en voor de rest duikt hij het liefst weg 
achter de rug van zijn ministers of staatsecretarissen. En hij kan blijkbaar maar tot vier tellen, want 
een coalitie met vijf partijen kan niet, dus moeten PvdA en GroenLinks samen. Wat ze allemaal niet 
pikken van die man. Is dat de honger naar de macht?    
Het nieuwe kabinet zal in ieder geval de tweedeling die onder het kabinet  van VVD, CDA, D’66 en 
Christinunie groter is geworden op velerlei beleidsterreinen ongedaan moeten maken.    
 
Arend Jansen 
 
 

Betaalbare woningen door een doelgroepenverordening 

De gemeente Den Haag wil door middel van een doelgroepenverordening afdwingen dat er meer 
betaalbare woningen komen. De woningnood in de stad is hoog en dat komt vooral door de (te) hoge 
huizenprijzen. 



 
"We zijn een mammoettanker aan het verplaatsen", zegt verantwoordelijk wethouder Martijn 
Balster. "We komen uit een tijd dat er nauwelijks betaalbare huizen bij kwamen. Die woningen staan 
er ook niet zomaar. Maar de eerste successen beginnen zich nu af te tekenen." 
Het afgelopen anderhalf jaar heeft Den Haag al de nodige maatregelen getroffen en meer dan 170 
miljoen euro uitgetrokken voor betaalbare woningbouw en stedelijke ontwikkeling. 
"Als sluitstuk van een reeks aan maatregelen die in oktober 2020 is vastgesteld door de 
gemeenteraad, komt het stadsbestuur vandaag (maandag, red) met een doelgroepenverordening. 
Daarmee kunnen we via bestemmingsplannen afdwingen dat er betaalbaar wordt gebouwd", aldus 
Balster. 

Bron: AD Haagsche CourantBeeld: Pro Shots 
 
 
 

De gemeente wil een nieuwe Participatiewet, maar laat Hanny wel 
met stofzuiger naar de sociale dienst fietsen 
 

Het was een tv-fragment uit duizenden, een week of drie geleden bij talkshow Op1. Hanny Heuvelink 
uit Tilburg, die leeft van een bijstandsuitkering, was er te gast. Samen met de Tilburgse wethouder 
Esmah Lahlah, die om zich in te leven zelf een maand van een minimuminkomen had geleefd. 
“Ontzettend pittig en moeilijk”, vond Lahlah. Die ook zei te beseffen dat zij haar leven na een maand 
weer gewoon op kon pakken. 
Toen kreeg Heuvelink het woord. “Wat Esmah heeft gedaan, gaat vooral over het inkomen. Maar ze 
had niet zo veel te maken met de regelgeving.” Wat het akeligste was? “De vernedering”, sprak ze. 
Maar hoe dan? Heuvelink vocht tegen de tranen en zocht naar woorden. Om te vertellen dat haar 
stofzuiger stuk was. Ze moest een aanvraag voor bijzondere bijstand doen om een nieuwe te krijgen. 
Eerst kwam er een afwijzing: ze kon toch ook vegen? Later zouden er twee ambtenaren langskomen 
om te controleren of de stofzuiger wel echt stuk was. Helaas: die werd afgezegd wegens ziekte. Het 
eind van het liedje was dat Hanny zelf met het apparaat achterop bij de sociale dienst langs mocht. 
Waar de kapotte stofzuigers en plein public werd getest. Hij was inderdaad stuk, en Heuvelink was 
door het botte optreden een trauma rijker. 
 
Gebouwd op regelingen en controles 
Het fragment is veelbetekenend, omdat er een wereld achter schuilgaat. Waarom doet de overheid 
zo? Niet om Heuvelink bewust te vernederen. En al helemaal niet omdat wethouder Lahlah dat als 
bestuurlijk verantwoordelijke een goed idee zou vinden. Het wantrouwen zit deels ingebakken in het 
systeem. De Participatiewet is in feite gebouwd op allerlei regelingen, checks en controles. De 
bijstand zelf is eigenlijk ontoereikend om van te leven, zo becijferde budgetinstituut Nibud al eens. 
Mensen moeten daarbij zelf op zoek naar aanvullingen via bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag, 
gemeentelijke regelingen. Of het potje voor bijzondere bijstand als er iets in huis écht kapot is. 
Die ingewikkelde doolhof zorgt voor een paar problemen tegelijk. Het eerste is dat niet iedereen met 
een minimuminkomen alle juiste potjes weet te vinden: zo heeft 17 procent van de mensen die daar 
recht op hebben geen huurtoeslag aangevraagd. De complexiteit maakt het systeem bovendien 
moeilijk controleerbaar en dus ook fraudegevoelig. En dat uit zich weer een enorme administratie en 
bewijslast voor uitkeringsgerechtigden. Zij moeten zich telkens weer aan allerlei verschillende 
loketten verantwoorden om te krijgen waar ze recht op hebben. 
Veel tinten grijs 
Dat gemeenten om een fundamentele omslag naar een eenvoudiger Participatiewet vragen, is zo 
bezien niet gek. Door de ingewikkeldheid en fraudegevoeligheid van het systeem kunnen zij nu niet 
om controles heen. Bovendien is de wet vrij zwart-wit. Het is goed of fout, fraude of geen fraude. 
Terwijl er in werkelijkheid vooral veel tinten grijs zijn. Mensen die wat spullen op Marktplaats 

https://www.ad.nl/den-haag/den-haag-gaat-betaalbare-woningen-afdwingen-bouwen-voor-elke-portemonnee~a4cacfbb/


verkopen, moeten dat als inkomsten opgeven; het bedrag gaat dan van de uitkering af. Maar wat als 
ze dit niet doen, omdat ze anders simpelweg niet rondkomen? Is dat fraude of een 
overlevingsstrategie? 
Gemeenten zijn in zo’n geval lang niet altijd de nietsontziende boeman. Vaak is er bereidheid tot 
maatwerk. Maar daarbij is een uitkeringsgerechtigde wel volstrekt afhankelijk van de willekeur van 
één of enkele gemeentemedewerkers. Die vaak het beste met de medemens voor hebben, maar 
ondertussen ook in een systeem functioneren dat gericht is op controle en het tegengaan van fraude. 
Een domme fout of een slechte relatie met een ambtenaar kan dan ingrijpende gevolgen hebben. 
Een herziene Participatiewet lijkt essentieel om met die cultuur te breken. Maar het vergt ook een 
omslag in denken bij de gemeenten zelf. Want hoe de regels ook zijn: niemand in Den Haag schreef 
voor dat Hanny Heuvelink met haar stofzuiger naar de sociale dienst moest fietsen. 

Bron: https://www.trouw.nl/economie/de-gemeente-wil-een-nieuwe-participatiewet-maar-laat-
hanny-wel-met-stofzuiger-naar-de-sociale-dienst-fietsen~bdf5dc41/ 

 

 

VAN NIET-GEBRUIK NAAR GOED GEBRUIK VAN DE BIJSTAND 
 

In Binnenlands Bestuur van 06 jul 2021 schreef Wilma Kuiper van Stimulansz het volgende artikel:  
 

Ongeveer 35% van alle huishoudens die recht hebben op een (aanvullende) bijstandsuitkering maakt 
daar geen gebruik van. 
Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Inspectie SZW naar Niet-gebruik van de algemene 
bijstand (juni 2021). Het betreft met name zzp’ers, jongeren en Europese migranten. En 33% daarvan 
is daarvan langer dan 1 jaar niet-gebruiker. 
  
Overleven 
Als je dit tot je door laat dringen is automatisch de vraag, waar leven deze mensen dan van? De 
inspectie analyseert dat veel jongeren worden onderhouden door hun ouders. Zzp’ers en 
arbeidsmigranten hebben meestal fluctuerende inkomens waardoor er de ene maand meer geld is 
dan de andere,  en her en der zullen er ook nog wel inkomsten uit het zwarte circuit ‘meehelpen’. 
 
Rol van de gemeente bij niet-gebruik 
De Inspectie onderzocht de rol van gemeenten en concludeert dat het opsporen van niet-gebruikers 
niet hoog op de politieke agenda staat. Omdat er weinig zicht op deze groep is, is de inzet van de 
gemeente vrij passief en voornamelijk gericht op informatieverstrekking in algemene zin over de 
bijstand. Daarnaast zijn er wat obstakels in het opsporen van niet-gebruikers, vanwege de AVG en de 
inrichting van de Participatiewet. 
  
De focus van gemeenten  bij de uitvoering van de Participatiewet ligt in het algemeen op een zo 
groot mogelijke uitstroom uit de bijstand en op kostenbeheersing. Dit gaat gepaard met een streng 
fraudebeleid uit angst voor misbruik en een afkalvend maatschappelijk draagvlak voor de sociale 
zekerheid. Een uitkering mag zeker niet ‘te gemakkelijk’ zijn.  Daarom worden jongeren die voor een 
uitkering komen eerst weggestuurd voor een zoekperiode. Daarna zijn veel jongeren voor de 
gemeente ook letterlijk ‘zoek’. 
 
Oorzaken niet-gebruik 
De Inspectie  noemt de redenen waarom mensen geen gebruikmaken van de bijstand. 
Onwetendheid is bij jongeren en arbeidsmigranten een belangrijke oorzaak. 
  
Daarnaast zien mensen ook bewust af van hun aanspraak op bijstand: 

• omdat ze denken er geen aanspraak op te hebben; 

https://www.trouw.nl/economie/de-gemeente-wil-een-nieuwe-participatiewet-maar-laat-hanny-wel-met-stofzuiger-naar-de-sociale-dienst-fietsen~bdf5dc41/
https://www.trouw.nl/economie/de-gemeente-wil-een-nieuwe-participatiewet-maar-laat-hanny-wel-met-stofzuiger-naar-de-sociale-dienst-fietsen~bdf5dc41/
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/publicaties/2021/06/16/niet-gebruik-van-de-algemene-bijstand
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https://www.stimulansz.nl/participatiewet-overzicht/


• omdat zij opzien tegen de afhankelijkheid van de sociale dienst; 
• omdat ze wisselende inkomsten verrekenen met de bijstand te veel gedoe vinden; 
• omdat ze bang zijn om voorzieningen bij kleine wijzigingen weer dubbel en dwars terug 

te moeten betalen; 
• omdat ze een beperkt doenvermogen hebben om deze zaken te regelen. 

  
En bovenop dat alles: omdat ze last hebben van de beeldvorming over de bijstand. Ze schamen zich 
voor het stigma. 
 
Wat kan wel? 
Gemeenten hebben volgens de Inspectie wel kansen en mogelijkheden om het onderwerp niet- 
gebruik aan te pakken. Ze concludeert dan ook dat er verschillen tussen gemeenten zijn en het blijkt 
dat de aanpak van de uitvoering ertoe doet. Ze geeft als suggesties dat het koppelen van bestanden 
sinds de wijziging Wet gemeentelijk schuldhulpverlening meer mogelijkheden biedt om deze 
doelgroep in beeld te krijgen. En inmiddels hebben gemeenten via de Tozo, de zelfstandigen in beeld 
die het zwaar hadden/hebben . Daarmee kunnen mensen gerichter benaderd worden. 
  
Ook zijn er door de jaren heen verschillende ‘tools’ ontwikkeld om mensen bij de voorzieningen te 
krijgen, zoals Berekenuwrecht. Met WerkloonT kunnen we  steeds beter inzichtelijk maken wat de 
financiële gevolgen voor mensen zijn als zij met een laag inkomen (meer) gaan werken. En 
gemeenten kunnen via BeleidloonT maatregelen nemen om de armoedeval voor werkende armen te 
verzachten. 
 
7 goede gebruiken 
Bovenal kan de gemeente dus verschil maken met de aanpak van de uitvoering. Allereerst door het 
negatieve stigma op bijstand te verminderen door de menselijke benadering te benadrukken en wat 
hartelijker te zijn in de communicatie hierover. 
  
Het onderwerp niet-gebruik van voorzieningen is niet nieuw. Het speelt al decennia, getuige de 
brochure Naar goed gebruik die we in 2007 schreven vanuit de toenmalige Stichting CliP (in 2013 
opgegaan in Stimulansz). 
  
In de brochure staan 7 aanbevelingen hoe niet-gebruik door de gemeente aangepakt kan 
worden. Deze goede gebruiken om de drempel naar bijstand te verlagen zijn (met een kleine 
aanpassing op de 6e) nog steeds actueel: 
  

1. Mensen die aankloppen voor bijstand goed bejegenen en welkom heten. 
2. Uitgaan van vertrouwen in de cliënt en vertrouwen geven aan de cliënt. 
3. Als consulent meedenken en uitgaan van ‘ja, tenzij…’ 
4. Goede, gerichte en helpende voorlichting geven over ondersteuning. 
5. Eenvoudige en snelle procedures hanteren. 
6. Waar de doelgroep in beeld is, deze gericht benaderen en de voorzieningen geven waar 

zij voor in aanmerking komen. 
7. Over de schutting kijken en doelgericht samenwerken met partners in het sociaal 

domein. 
  
Wilt u de achtergronden van deze 7 goede gebruiken nog eens nalezen en de analyse van oorzaken 
van niet-gebruik van toen nalezen en vergelijken? Dan kunt u deze oude brochure hier nog eens 
bekijken. Alleen al de moeite waard om eens terug te blikken en de treffende cartoons te bekijken! 
 
 
 

https://www.stimulansz.nl/gemeentelijke-schuldhulpverlening-minnelijk-traject-wsnp/
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https://www.stimulansz.nl/nieuwe-rekentool-werkloont/
https://www.stimulansz.nl/advies/armoedeval-beleidloont/
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