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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 
 

Nu alle nieuwjaarrecepties achter de rug zijn. Iedereen weer gewoon aan het werk is. De 

eerste goede voornemens al zijn gesneuveld. De eerste politieke perikelen zich in 2018 al 

hebben gemeld. Wens ik u namens de Basisgroep toch opnieuw het allerbeste voor 2018. 

 

Het jaar 2018 zal politiek toch weer een bijzonder jaar worden. Op woensdag 21 maart de 

gemeenteraadsverkiezingen. Zal de hoogte van mijn netto inkomen inderdaad meer zijn dan 

vorig jaar, zoals politiek is beloofd. Of is het wel meer netto loon, maar de kosten voor 

levensonderhoud zijn nog meer gestegen, dus netto minder koopkracht? 

 

Een zekerheid heeft u. Uw Basisgroep Sociale Zekerheid zal zich het komend jaar wederom 

inzetten voor de mensen levend op een sociaal minimum, of zelfs daar onder.  

 

Verder in deze nieuwsbrief waarschuwende signalen van het Nibud over de koopkracht.  

Divosa met onder andere berichtgeving over schuldenproblematiek.  

Ons bestuurslid die in het Nederlands Dagblad wordt geciteerd. 

Ook is er kort aandacht voor de wijze waarop wij als Basisgroep een nieuwe weg willen 

inslaan om u nog beter van dienst te zijn. 

Kortom, wederom een interessante Nieuwsbrief voor Kamerleden, raadsleden en 

wethouders met het sociaal domein in hun portefeuille. 

 

Ik wens u allen weer veel leesplezier en een inspirerend 2018. 

 

 

Fred Mosk 
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Lid Basisgroep haalt landelijk nieuws 

 

In het Nederlands Dagblad van 6 november 2017 in een artikel van Piet H. de Jong, heb ik 

mijn gevoelens geuit over de deelname van het CDA aan de coalitie. Met als kop: 

 “Ik mis wel eens de invulling van de C.” 

 

IN het artikel CDA’ers blij met coalitie, maar er blijven zorgen zijn een aantal CDA’ers naar 

hun mening gevraagd over de coalitiedeelname van het CDA aan de coalitie met de VVD, 

D’66 en Christen Unie. 

 

CDA’ers blij met coalitie, maar er blijven 

zorgen 

POLITIEK 
Op het CDA-congres heerste tevredenheid over de nieuwe coalitie. V.l.n.r. René Paas, 

commissaris van de Koning in de provincie Groningen en zijn vrouw, partijvoorzitter Ruth 

Peetoom, Sybrand van Haersma Buma (fractievoorzitter), Hugo de Jonge (minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Wopke Hoekstra (minister van Financiën). | beeld anp 

/ Remko de Waal 

06 november 2017, 03:00 
Piet H. de Jong 

Na vijf jaar in de oppositiebanken te hebben gezeten, doet het CDA weer mee aan 
een kabinet. Op het CDA-congres overheerst tevredenheid over de nieuwe coalitie 
van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Maar niet iedereen is er gerust op dat het nu 
wel goed komt met de breuklijnen in de samenleving. Vooral de kloof tussen rijk en 
arm, laag- en hoogopgeleid baart zorgen. Enkele betrokken CDA-leden verwoorden 
die zorgen. 

‘Ik mis weleens de invulling van de ‘c’’ 
naam: Madelien Andringa ‘Ik ben betrokken bij de CDA-basisgroep Sociale Zekerheid. Ik merk 
dat mensen met een uitkering zich zorgen maken. Neem het onderzoek van het Nibud over de 
effecten van de verhoging van het lage btw-tarief, dat van zes naar negen procent gaat. Die 

https://www.nd.nl/auteurs/piet-h-de-jong.337.lynkx
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verhoging leidt tot een maandelijkse stijging van uitgaven van 15 tot 21 euro. Ook de 
ziektekostenverzekering is voor velen maar moeilijk op te brengen. Het hoge eigen risico drukt 
relatief het meest op de lagere inkomens. Gezinnen raken er soms door in de … 

 
Het volledige artikel is te lezen op de site van het Nederlands Dagblad. 
 
Madelien Andringa 
 

 
Toch niet weer? 

 
Het regeerakkoord heeft als motto ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het Hoofdstuk Economie 
meldt: 
 
2. Zekerheid en kansen in een nieuwe economie  
2.1 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid  
We staan er economisch goed voor. Maar wie inzoomt, ziet dat te veel mensen daar nog niet 
van meeprofiteren. De realiteit is dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgevers én werknemers. 
Veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie zijn te eenzijdig bij werkgevers belegd. 
Wie fatsoenlijk omgaat met zijn werknemers ondervindt concurrentienadeel van bedrijven 
die handige constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Vaste 
werknemers, flexwerkers en zzp-ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. 
Perspectief op een vaste baan is vaak ver weg. Dat geldt voor jongeren, dat geldt voor 
ouderen, en ook voor mensen met een arbeidshandicap. Te veel mensen komen er gewoon 
niet tussen. Het is tijd om onze arbeidsmarkt te moderniseren. De sleutel naar een eerlijker 
arbeidsmarkt ligt in de gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flexwerk 
minder flex. Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk kunnen gaan in 
contracten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. 
Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Dit akkoord bevat maatregelen vanuit de 
verantwoordelijkheid van het kabinet om een nieuwe balans aan te brengen op de 
arbeidsmarkt. De economie vraagt om een nieuw evenwicht tussen zekerheid en kansen. We 
zien uit naar de samenwerking met sociale partners, die vanuit hun verantwoordelijkheid 
eveneens stappen kunnen zetten voor een eerlijker arbeidsmarkt.  
 
Iedereen gaat er op vooruit. Vooral mensen die werken. Hoe schrijnend is dan de kop van 
het Nibud: 
Nibud waarschuwt voor te veel optimisme: koopkracht blijft achter (persbericht van 22 
januari 2018). 
 
Volgens het Nibud gaat de koopkracht voor de meeste Nederlanders er in 2018 nauwelijks 
op vooruit. Voor mensen met een bijstandsuitkering verandert er vrijwel niets, hun 
koopkracht blijft over het algemeen gelijk. Mensen met een aanvullend pensioen zien hun 
koopkracht in 2018 dalen, soms met meer dan 1 %. Werkenden gaan er licht op vooruit. Dit 
blijkt uit de Nibud-koopkrachtberekeningen. 
De verwachte stijging van de cao-lonen betekent voor de koopkracht slechts een minimale 
vooruitgang. Voor werkenden die in 2018 niet meer gaan verdienen, daalt de koopkracht. 
Procentueel stijgt de koopkracht voor bijna iedereen niet meer dan 0,5 %. Het Nibud wil 



6 
 

consumenten erop wijzen dat het algemene beeld misschien is dat alles beter wordt, maar in 
de portemonnee zullen huishoudens daar in 2018 nog weinig van merken. 
 
Het Nibud geeft dan ook aan Alert te blijven. De aantrekkende economie heeft positieve 
gevolgen voor veel lonen, maar heeft ook invloed op de prijzen. Doordat veel prijzen van 
producten en diensten stijgen, kun je met meer geld niet per se meer doen.  
 
Doordat de inflatie wel meer is gestegen dan verwacht, houden huishoudens netto toch iets 
minder over. De meeste plannen uit het regeerakkoord, zoals de verlaging van de 
inkomstenbelasting en de verhoging van de btw, gaan pas in vanaf 2019 en zijn niet 
opgenomen in de koopkrachtberekeningen voor dit jaar. 
 
 

    
 
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar het genoemde persbericht. Waar het mij hierbij om 
gaat is de beeldvorming die de coalitie zelf creëert. Iedereen gaat er op vooruit. Dit klopt dus 
niet. En vooral de mensen met een laag inkomen als bijstandsgerechtigden en ouderen met 
een pensioen zijn weer de dupe. Wellicht kan er nog enige reparatie plaats vinden. Ik verwijs 
hierbij onder meer naar mijn artikel ‘Samenhang in beleid’ van de Nieuwsbrief 
oktober/november 2017 over de btw-verhoging.  
 
Laat het CDA niet gebeuren dat wij worden meegezogen in de teneur van onze premier 
waarbij de waarheid en oprechtheid minder serieus moet worden genomen. 
 
Fred Mosk 
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Divosa berichten 

 

Ik wil u wijzen op een tweetal berichten in de Nieuwsbrief van 11 januari 2018 van Divosa. 

Het eerste bericht waar ik graag de aandacht op wil vestigen is dat er structureel te weinig 

geld is voor bijstandsuitkering vluchtelingen.  

Gemeenten komen miljoenen tekort om bijstandsuitkeringen te betalen. Het bedrag dat zij 

krijgen van het Rijk om werklozen financieel te steunen, is te laag. Er wordt geen rekening 

gehouden met de groei van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de grote 

vluchtelingenstroom in 2016 en 2016. (zie verder het betreffende artikel in de Nieuwsbrief 

van 11 januari 2018). 

 

Het tweede artikel waar ik de aandacht voor vraag is het artikel “Problemen mogen niet 

groter worden door regels”. Hierin wordt de aandacht gevestigd op het 

samenwerkingsverband van Divosa met de landelijke partijen Sociaal Werk Nederland, VNG, 

Landelijke Cliëntenraad en NVVK  aan het project ‘Schouders eronder’, een landelijk 

programma dat de schuldhulpverlening wil verbeteren. Daarvoor zet het programma, 

gesubsidieerd door het Ministerie van SZW, in op onder meer het bevorderen van kennis en 

vakmanschap van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van 

schulden. Binnen enkele jaren moet iedereen binnen de schuldhulpverlening kunnen werken 

met de beste methoden. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk 

geholpen worden. Meer informatie over Schouders eronder vind je op 

www.schouderseronder.nl 

 

Nico van Jaarsveld 
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CDA Basisgroep Sociale Zekerheid pakt het anders aan 

 

In de laatste vergadering van 2017 heeft de Basisgroep besloten een andere aanpak te 

onderzoeken om de situatie van mensen met een laag inkomen of met een groter afstand 

tot de arbeidsmarkt een meer prominente plek te geven binnen het politiek domein. 

 

 

 
 

Op dit moment zijn wij in overleg met ons Kamerlid René Peters om te bezien welke 

onderwerpen de komende tijd de nodige aandacht en verdieping vragen. In de volgende 

nieuwsbrief zult u hier meer over vernemen. 

 

Fred Mosk 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


