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Armoede(beleid) Hoorn 

Aanbevelingen 
 
Recent is de rapportage verschenen over armoede(beleid) in 

Hoorn. Op pagina 11 vindt  u een aantal feiten vanuit dat rap-

port.  Het rapport is aan de raad aangeboden. In het rapport 

zijn 9 aanbevelingen opgenomen voor de korte termijn en 10 

voor de lange termijn. Hier worden de korte termijn aanbeve-

lingen kort verwoord. 

 

Formuleer voor het bereiken van inwoners in armoede con-

crete taakstellingen en pas hierop de monitoring aan.  

Drie van de vijf huishoudens in armoede worden niet bereikt. 

Aanbevolen wordt om de beleidsdoelstellingen concreter te 

maken  en die monitoren. Uit het onderzoek blijkt dat het veel 

moeite kost om gegevens inzichtelijk te krijgen. Kennelijk is 

het niet goed mogelijk om het effect van het eigen werk te 

zien. 

Versterk de wijkgerichte aanpak via 1.Hoorn.  

Uit onderzoek blijkt dat een sociale infrastructuur in de buurt 

van kwetsbare groepen en het actief opzoeken van mensen in 

hun eigen leefomgeving belangrijke werkzame elementen zijn 

voor het bereiken van inwoners in armoede en daarmee een 

effectief armoedebeleid. Een vijfde van de huishoudens met 

problematische schulden die hulp inschakelen, doet een 

beroep op 1.Hoorn. De mogelijkheden van 1.Hoorn voor het 

bereiken van inwoners in armoede en schulden kan nog beter 

benut  worden door:  de wijkteams een duidelijke taak/positie 

te geven als eerstelijnsvoorziening en ‘ontmoetings-plaats’ op 

het gebied van armoede en schulden;  communiceren dat ze 

daar terecht kunnen;  investeren in het vergroten van kennis 

bij de wijkteams over het gemeentelijk instrumentarium op 

het gebied van armoede en schulden;  duidelijke afspraken 

maken hoe de communicatie tussen de wijkteams en het ge-

meentelijk apparaat verloopt ; inzicht geven in welke andere 

partijen dan de gemeente nog meer ingeschakeld kunnen 

worden bij de hulp aan inwoners met financiële problemen.  

 

Maak een overzicht van (voorzieningen van) partijen die een 

rol vervullen op het gebied van armoede en schulden bij in-

woners van Hoorn.  

In Hoorn zijn verschillende professionele partijen en vrijwil-

ligersorganisaties actief op het terrein van armoede en schul-

den. Deze partijen hebben elk een ondersteuningsaanbod 

voor bepaalde armoede gerelateerde vraagstukken en/of 

typen inwoners (bijvoorbeeld kinderen) van Hoorn. Uit het 

onderzoek blijkt dat de Hoornse inwoners in armoede lang 

niet altijd bekend zijn met partijen waarop zij een beroep kun-

nen doen. Bovendien kennen de partijen elkaar onderling nog 

onvoldoende. Dit terwijl in de gevoerde gesprekken – en uit 

de recente netwerkbijeenkomst armoede – nadrukkelijk naar 

voren komt dat er behoefte bestaat aan meer samenwerking 

en uitwisseling. Door een overzicht te maken van partijen die 

een bijdrage leveren aan het verminderen van de armoede- en 

schuldenproblematiek in Hoorn en dit te communiceren naar 

inwoners en de partijen zelf, kan het bereik van deze partijen 

worden vergroot en de samenwerking met de gemeente en 

onderling geïntensiveerd worden.   

 

 

Zie vervolg -> 
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Armoede(beleid) Hoorn 

Aanbevelingen (vervolg) 
 
Stel bij gemeente een accountmanager armoedebestrijding 

in waartoe externe partijen zich rechtstreeks kunnen 

wenden.  

Vanuit diverse gesprekken met externe (keten)partijen is 

gebleken dat zij nu een algemeen telefoonnummer van de 

gemeente Hoorn moeten bellen als zij vragen hebben over 

bepaalde instrumenten en/of concrete casussen van hulp-

behoevende inwoners voor willen leggen. Dit  wordt als on-

prettig en onwenselijk ervaren, ook omdat men vervolgens bij 

steeds andere medewerkers van de gemeente terechtkomt. 

Het contact tussen externe partijen en gemeente kan worden 

gestroomlijnd door bij de gemeente een centrale contactper-

soon aan te wijzen waarmee men zich rechtstreeks in verbind-

ing kan stellen. Voor deze partijen kan de contactpersoon als 

loket dienen om vragen goed beantwoord te krijgen c.q. de 

juiste hulp te organiseren.  

Maak informatie over Hoornse armoedevoorzieningen en 

bijbehorende formulieren meer toegankelijk voor inwoners.  

In diverse gesprekken is naar voren gebracht dat de informatie 

over de gemeentelijke instrumenten op het gebied van ar-

moede en schulden en bijbehorende (digitale) formulieren 

onvoldoende toegesneden zijn op de doelgroep. De leesbaar-

heid en de begrijpelijkheid van deze informatie laten te wen-

sen over. Dit kan verbeteren door de inhoud, de omvang en 

het taalniveau van de informatie beter aan te laten sluiten op 

de kenmerken van de betreffende inwonersgroepen.  

 

Zet 1.Hoorn ook in op preventie bij volwassenen.  

Veel gemeenten zijn volop aan het experimenteren met 

vroegsignalering van betalingsproblemen, om te voorkomen 

dat inwoners verder in de problemen raken en pas in beeld 

komen als zij volop in de schulden zitten. Aandacht voor fi-

nanciële educatie van volwassenen is in de gemeente Hoorn – 

en overigens ook in veel andere gemeenten – nog een witte 

vlek.  

Maak in de uitvoering van het armoedebeleid de 

‘maatwerktafel’ een standaardwerkwijze.  

Deze aanpak is ook goed geschikt voor inwoners die financiële 

problemen (in combinatie met andere problemen) hebben. In 

de gesprekken met verschillende typen betrokkenen (onder 

andere bij 1.Hoorn) hebben we vastgesteld dat het instrument 

‘maatwerktafel’ geen grote bekendheid geniet bij relevante 

betrokkenen in de uitvoering en daardoor vanuit het ar-

moedebeleid ook nauwelijks ingezet wordt. Dit is een gemiste 

kans voor het integraal op maat oplossingen bieden van in-

woners met financiële en andere hulpvragen.   

Maak concrete afspraken met WerkSaam Westfriesland en 

1.Hoorn over de voorlichting van bijstandsgerechtigden.  

Uit het onderzoek blijkt door beide organisaties niet het 

volledige aanbod onder de aandacht wordt gebracht van de 

bijstandsgerechtigden. Bij de intake van WerkSaam beperkt 

zich dit tot kwijtschelding en de strippenkaart. Bij 1.Hoorn is 

dit meer diffuus en hangt het af van de aanwezige kennis bij 

de betrokken medewerker. 

Promoot de sport- en cultuurstrippenkaart gericht onder 

ouderen en werkende armen.  

De sport- en cultuurstrippenkaart is  een belangrijke voor-

ziening met een relatief groot bereik. Uit het onderzoek blijkt 

dat twee groepen inwoners – waarvoor deelname aan sport- 

en cultuurvoorzieningen eveneens belangrijk is – naar ver-

houding weinig bereikt worden, namelijk ouderen en 

werkende armen.  

 

 

Jan Kollen 
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Gratis kinderfietsjes actie van Jan & Mans 
In oktober 2018 begonnen twee bevriende postbodes vanaf 

hun woonadressen met het opknappen en uitdelen van gratis 

kinderfietsjes aan gezinnen die deze zelf niet konden betalen. 

Het was eigenlijk een tijdelijke sinterklaas-/kerstactie, maar 

door de grote vraag besloten Jan en Mans door te gaan met 

hun actie. Inmiddels hebben ze 600 fietsen aan een blije nieu-

we eigenaar kunnen geven. 

De drie meest voorkomende redenen die Jan en Mans horen 

voor de armoede zijn: 

Baanverlies/werkloosheid 

Echtscheiding 

Ziekte 

Van alle gezinnen die bij hen aankloppen heeft ongeveer 1/3e 

inkomen vanuit werk, dat toch niet genoeg is om mee rond te 

kunnen komen. Voor deze gezinnen is er soms nauwelijks ge-

noeg geld voor eten en het betalen van de vaste lasten. De 

helft van de gezinnen die zich melden voor een gratis kinder-

fiets betreft alleenstaande ouders.  

Een kind zonder fiets wordt buitengesloten 

Jan en Mans horen regelmatig verhalen van kinderen die geen 

fiets hebben en daardoor niet mee kunnen doen met activi-

teiten of uitstapjes met de klas. Hun wereld is letterlijk zo 

groot als de afstand die ze kunnen lopen. Zodra ze een fiets 

hebben gaat er een wereld voor ze open: ze kunnen meedoen 

met hun klasgenoten en worden ook meer zelfredzaam.  

 

 

Hulp vragen is een hoge drempel 

Jan en Mans hebben ervaren dat de drempel om hulp te vra-

gen ontzettend hoog is. Mensen schamen zich en vaak weten 

ze ook eenvoudigweg niet welke hulp er beschikbaar is. Als ze 

zover al zijn gekomen weten ze vaak niet hoe ze er gebruik 

van kunnen maken. Je zou zeggen dat je met internet en 

Google heel ver komt tegenwoordig. Maar wat blijkt: 

verreweg de meeste aanvragen die bij Jan en Mans binnen-

komen zijn doorverwezen door een andere hulpactie of -

instantie. Persoonlijk contact blijkt ook hier de sleutel tot suc-

ces. Inmiddels hebben de man-

nen al een mooi netwerk met 

een aantal andere hulp-

instanties met dezelfde 

doelgroep: 

 

Stichting Leergeld 

Kinderkledingbank 

Voedselbank 

Leger des Heils 

Sport- & cultuur  

strippenkaart Hoorn 

 

Dit is nodig: begeleiding en aandacht 

Wat echt zou helpen is als de langere termijn hulp beter ge-

regeld wordt. Het komt regelmatig voor dat huishoudens na 

een periode van schuldhulpverlening, het zelf niet redden en 

weer in de schuldhulpverlening terechtkomen. Als dit via de 

gemeente Hoorn gaat, krijg je de mogelijkheid een financieel 

coach in te huren voor € 55 per maand. Zij helpen je om 

zoveel mogelijk zelf je financiën op orde te houden. Dit kost 

wel wat, maar uiteindelijk is dit goedkoper dan wanneer je 

weer terug in de schulphulpverlening komt. Als de schuld-

hulpverlening via een bewindvoerder gaat, dan wordt dit niet 

altijd aangeboden, met alle gevolgen van dien. 

Ook het actief signaleren van betalingsachterstanden door 

bijvoorbeeld wooncorporaties of zorgverzekeringsmaatschap-

pijen en daarop persoonlijk actie ondernemen, zou enorm 

helpen bij het beperken van financiële problemen.  

 
Melanie Roeleveld 

Gratis kinderfietsjes actie van Jan & Mans 
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Afwijzing bijzondere bijstand 

Met enige regelmaat wordt de Rechtswinkel West-Friesland 

gevraagd om juridische bijstand te verlenen aan mensen die 

op of rond de armoedegrens leven. Een praktisch voorbeeld 

hiervan is een verzoek om bijstand van iemand die wat fi-

nanciële problemen had als gevolg van afwijzingen op ver-

zoeken om bijzondere bijstand. Omdat de betreffende per-

soon slecht ter been was zijn wij op huisbezoek geweest. 

Bij aankomst bleek het te gaan om een 

wat oudere dame die de nodige licha-

melijke gebreken had en nogal wat 

medicijnen in huis had. Zij liet mij een 

dressoir zien waarvan de helft gevuld 

was met een behoorlijke voorraad aan 

medicijnen. Daarnaast was ook de helft 

van de ‘nagelnieuwe koelkast’ gevuld met medicamenten die 

gekoeld bewaard moesten worden. Die koelkast, zo vertelde 

zij mij, was eigenlijk het begin van de problemen. Haar oude 

koelkast was kapot gegaan en moest vervangen worden van-

wege (onder andere) die opslag van medicijnen. Omdat zij 

100% was afgekeurd leefde zij van een uitkering en had 

eigenlijk niet de middelen om een nieuwe koelkast te betalen. 

Om die reden had zij voor de aanschaf van de koelkast een 

aanvraag om bijzondere bijstand ingediend bij de gemeente. 

Die aanvraag was echter afgewezen omdat haar inkomsten 

(de uitkering dus) net een paar euro boven de norm zat en zij 

had kunnen sparen voor die uitgave. Omdat ze de koelkast 

toch nodig had heeft ze die toen gekocht van haar spaarcent-

jes en een kleine bijdrage van de buren. Na de aankoop was 

haar spaarrekening helemaal leeg.  

Is daar nog iets aan te doen? 

De dame in kwestie bleek echter ook nog verwikkeld te zijn in 

een aantal juridische procedures. Daarvoor had ze een advo-

caat ‘op toevoeging’ in de arm genomen. Een aantal maanden 

na de aankoop van de koelkast ontving ze van de advocaat de 

facturen voor de eigen bijdrage van de in gang gezette proce-

dures. Ook voor die kosten vroeg zij vervolgens bijzondere 

bijstand aan bij de gemeente maar ook die aanvraag werd 

door de gemeente afgewezen. En.….. u raad het al om dezelf-

de reden. De vraag was nu kort en goed: is daar nog iets aan 

te doen? 

 

De afwijzing van de gemeente met betrekking tot de koelkast 

was helaas te oud om nog bezwaar tegen te maken. De bez-

waartermijn daarvan was inmiddels verstreken. Dat was echt-

er nog niet het geval met de afwijzende beschikking inzake de 

aanvraag om bijzondere bijstand voor juridische hulp. Die 

strohalm werd dus aangegrepen. In het bezwaarschrift en 

tijdens de hoorzitting werd naar voren gebracht dat het op 

zichzelf niet onredelijk was dat iemand met een uitkering 

dient te reserveren (sparen) voor onverwachte uitgaven in de 

toekomst maar dat mevrouw de nodige extra kosten had als 

gevolg van haar beperkingen en chronische ziekten. In dit 

specifieke geval heeft mevrouw dus het gespaarde geld 

moeten gebruiken om een koelkast aan te schaffen en, zoals 

ieder mens, kan ook zij de gespaarde euro’s maar één keer 

uitgeven. Het was dus niet redelijk van de gemeente om ook 

het tweede verzoek om bijzondere bijstand af te wijzen omdat 

zij had kunnen sparen voor die uitgaven. Dit was natuurlijk 

temeer niet redelijk omdat de gemeente op de hoogte was 

van de eerdere uitgave. Gelukkig zag de gemeente dit ook in 

en heeft de bestreden beslissing herzien. Mevrouw kreeg 

daardoor alsnog een tegemoetkoming vanuit de bijzondere 

bijstand. 

 

Armoede ligt altijd op de loer 

Gelukkig werken er op de verschillende gemeentehuizen in de 

regio veel redelijke ambtenaren. Soms echter moeten ook die 

erop gewezen worden dat de uitkomst van hun beslissing iets 

minder redelijk uitvalt. Armoede ligt dus altijd op de loer en 

we moeten daar alert op blijven. Allemaal! 

 

 

 

 

 

Mr. W.R. Hagen LL.M. 

Rechtswinkel West-Friesland 

 

 

KOELKAST 
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‘Gemeentepolitiek is te belangrijk om aan 

rechtse mensen over te laten.’ 

Een gesprek met Adri Beuker kan diepgaand en toch gezellig 

zijn. Wie Adri googelt zou makkelijk iets anders kunnen ver-

moeden. Zo las ik over Adri bij zijn afscheid van de politieke 

wereld van Stede Broec: 

 ‘Adri was de schrik voor menig griffier, werd soms op het mat-

je geroepen door de griffie omdat hij te veel vragen stelde, 

maar daar had hij als ras sociaaldemocraat maling aan, Als 

Adri ergens voor ging dan ging hij daar voor!’  

Vragen stellen en moties indienen, zelfs wanneer je weet dat 

die het niet zullen halen, is belangrijk en zeker wanneer je 

oppositiepartij bent. Een plek hebben in de coalitie blijft be-

langrijk. Als wethouder heb je toch meer kansen je uitgangs-

punten te verzilveren. Adri kan het weten. Vanaf begin zeven-

tiger jaren is hij voor de PvdA actief. Hij woonde toen in Wog-

num, waar geen afdeling van de PvdA bestond. Die wilde hij 

oprichten, maar daarvoor moesten er minstens tien leden 

wonen. Dat was toen nog niet het geval. Maar zodra dit wel 

het geval was, werd daar een afdeling van de PvdA opgericht. 

Ze kwamen met drie man in de raad en Adri maakte daar deel 

van uit. Hij zat daar twee periodes. Zijn werk als conrector aan 

de Oscar Romeroschool maakte dat zijn energie niet meer in 

de gemeentepolitiek kon steken.  

Biblebelt 

Na de fusie met het Werendfridus vond Adri werk als rector 

aan een kleinere openbare school in Middelharnis, in de Bi-

blebelt, met een gemeentebestuur dat voor een belangrijk 

deel uit leden van de SGP bestond. Daar heeft hij het voor 

elkaar gekregen een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Via 

Utrecht van waaruit hij als zzp’er interim werk op scholen ver-

richte, kwam hij uiteindelijk terug in Westfriesland, in Boven-

karspel. Adri voelt zich thuis in Westfriesland. Hij woonde 

eerder in Wognum, Zwaag en Blokker en nu in Hoorn. De poli-

tiek trok weer en voor Stede Broec zat hij in twee commissies. 

De PvdA werkt daar samen met GroenLinks en dat gaat daar 

prima. Bij de formatie van een college werkte hij mee om deze 

relatief kleine combinatie daar ook deel van te laten uitma-

ken. Tot 13 juni 2019 heeft hij zijn bijdragen geleverd. Met zijn 

vrouw verhuisde hij naar Hoorn. Voor het eerst.  

 

 

Ik polste uiteraard naar zijn mening over de Hoornse politiek. 

Adri heeft wel degelijk interesse in wat er in Hoorn op dat 

gebied gebeurt. Dat deed hij al vanuit Stede Broec. Hij ziet 

helemaal niets in de enorme versnippering van de partijen. 

Met maar liefst veertien partijtjes verlies je een hoop 

slagkracht per fractie. Hij hoopt dat het inzicht gaat doorbre-

ken dat er meer samengaan van gelijkgezinde fracties zal 

komen. Natuurlijk zijn er verschillen, maar die moet je niet 

uitvergroten. Richt je aandacht op datgene wat je verbindt. 

Dat is in Stede Broec bij het samengaan van PvdA met 

GroenLinks ook gebeurd.  

 

 

Geen losse flodders 

Adri spreekt nu nadrukkelijker, het zijn wat hem betreft geen 

losse flodders die hij kwijt wil. Vóór de verkiezingen al afspra-

ken maken met progressieve partijen en dat communiceren 

naar de kiezer. Actiever de kiezer opzoeken, meer de pers 

opzoeken en meer moties indienen. Adri moet bekennen dat 

hij nog niet helemaal scherp heeft waar al die fracties precies 

voor staan, maar daar zal hij in de komende tijd wel achter 

komen.  

Ik vraag hem of hij in Hoorn nog politieke ambities wil waar 

maken. Adri staat niet direct te springen, maar hij wil wel om 

te beginnen de fractie ondersteunen. We spreken verder over 

zaken die hem toch hoog zitten. De armoedebestrijding kan 

een stuk beter en vooral het tekort aan sociale huurwoningen 

moet beter worden aangepakt. Het is mij duidelijk: Adri 

Beuker is dan wel gepensioneerd, maar hij is nog lang niet uit 

gevuurd!         

Peter Ursem                    

 

Adri Beuker 
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540 mensen wekelijks gebruik Voedselbank 

Op 18 september 2006 opende de Voedselbank West-
Friesland haar deuren aan de Verlengde Lageweg in Hoorn en 
werden de eerste incidentele voedselpakketten verstrekt. In 
het begin ging het om een klein aantal klanten (24 
huishoudens). Daarna groeide de vraag gestaag tot 
ruim 200 huishoudens in 2012. De piek kwam in februari 2015 
met 272 huishoudens. Daarna nam de vraag af tot 180 
huishoudens medio 2017. De vraag naar voedselpakketten 
beweegt mee met de economische ontwikkeling in Nederland. 
In de financiële crisis had de Voedselbank beduidend meer 
klanten, dan nu in de tijd van economische opleving. 
Gemiddeld maken zo’n 540 mensen wekelijks gebruik van de 
Voedselbank West-Friesland. 

 

Klanten komen in aanmerking voor een voedselpakket als het 
maandelijkse besteedbaar inkomen niet hoger is dan € 230,- 
voor een eenpersoonshuishouden. Voor iedere samen-
wonende persoon extra komt daar € 95,- bij. Dat komt voor 
een tweeoudergezin met 2 kinderen neer op een besteedbaar 
inkomen van € 515,- per maand. Onder besteedbaar inkomen 
wordt verstaan alle inkomsten minus alle vaste lasten. Onder 
vaste lasten wordt verstaan: huur/hypotheek, gas, el-
ektriciteit, water, (zorg)verzekeringen, gemeentelijke 
belastingen, rente en structurele aflossing van schulden.  

 

 

 

“Ik weet dat ik vanavond kan eten”  

Ik spreek een klant. Deze alleenstaande meneer (49 jaar) 
wenst anoniem te blijven. Hij is ruim 2 jaar geleden klant ge-
worden bij de Voedselbank, omdat de schuldhulpverlening en 
budgetbeheer hem hadden doorverwezen. Meneer heeft 
vanaf zijn 16e altijd gewerkt en was in zijn laatste baan vork-
heftruckchauffeur. Als gevolg van zijn psychische problemen, 
arbeidsongeschiktheid en scheiding met een kredietaflos-
singsverplichting werden de schulden te groot ten opzichte 
van zijn verminderde inkomen. Hij ging zijn sociale contacten 
in het café mijden, omdat hij geen rondje bier meer kon be-
talen. Ook wilde hij niet profiteren van anderen. Meneer trok 
zich steeds meer terug en ging meer cannabis roken, totdat 
deurwaarders aan de bel trokken. Gelukkig gaat het nu beter 
met hem. Hij laat de cannabis sinds een tijd liggen, zit beter in 
zijn vel en heeft dankzij de Voedselbank genoeg te eten. Hij 
zegt: “Het is écht fijn, dat die voedselpakketten er zijn, want 
daardoor heb ik rust: ik weet dat ik vanavond kan eten. Maar 
ik vind het niet mooi, dat ik er gebruik van moet maken. Ik 
doe het liever niet. Helaas kan het niet anders. Ik ben schul-
denvrij, maak gebruik van alle toeslagen, ga naar de Kleding-
bank en toch heb ik maar € 45,00 per week vrij te besteden, 
omdat mijn WAO-uitkering op het minimumniveau zit. Ik kan 
van € 45 geen eten kopen voor 7 dagen. Al zou ik het willen, 
het is gewoon te weinig om van te leven.”  

 

€ 7,- per dag tekort 

De ambulant hulpverlener van Leviaan, die meneer bijstaat, 
zegt: “In augustus stopt de hulp van de Voedselbank voor mijn 
cliënt. Dit geeft meneer nu al zorgen en de stress zal alleen 
maar erger worden met alle gevolgen van dien.”  

Meneer en zijn begeleider hebben berekend, dat € 200,- per 
maand meer AOW-uitkering of extra bijstand het verschil zou 
maken tussen een leven met continue financiële stress en een 
leven, waarin er kwaliteit is. Dit betekent dat meneer zich zou 
redden met een krappe 7 euro per dag extra. “Dan is het nog 
geen vetpot, maar er is wel rust en ik kan me dan op dingen 
gaan richten, die het leven waardevol maken, zoals sociale 
contacten en misschien vrijwilligerswerk”, zegt meneer.   

 
 

Zie vervolg -> 

 

Op bezoek bij de  

Voedselbank West-Friesland 
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Drempel is hoog 

Daarna spreek ik een vrijwilliger: “Ik heb in de 9 jaar dat ik bij 
de Voedselbank werk de doelgroep zien veranderen. Vroeger 
kwamen er ook klanten bij de Voedselbank, die nauwelijks 
rondkwamen en net hun neus boven water konden houden. 
Een groep, die net onder bijstandsniveau leeft. Deze groep is 
kleiner geworden. Ik denk, dat deze mensen zich nu redden of 
ze melden zich juist bewust niet. De drempel om bij ons aan 
te kloppen is namelijk nog steeds hoog. Mensen schamen 
zich. Ze vragen niet om hulp.”  
 
Ze vervolgt: “De groep klanten, die kampt met grote schulden 
is groter geworden”. Deze mensen vinden wel hun weg naar 
de Voedselbank, omdat ze met allerlei hulpinstanties te 
maken krijgen. In deze groep is ook vaak meer aan de hand. 
Mensen hebben meerdere problemen tegelijk en zijn soms 
eenvoudig niet veerkrachtig genoeg om zelf de klappen van 
het leven op te vangen.”  
 
Al pratende realiseer ik me, dat er een groeiende groep men-
sen op de arbeidsmarkt werkt als zzp’er of flexwerker. In 
tijden van economische opleving, zoals nu, gaat het ze voor de 
wind, maar deze groep is ook heel kwetsbaar. Door gebrek 
aan beschermende arbeidswetten krijgen deze mensen als 
eersten te maken met een val in armoede als het economisch 

tegenzit in Nederland. Ze worden als eersten door werkgevers 
aan de kant gezet en hebben vaak minder kunnen sparen. De 
Voedselbank kan dan zo maar een dagelijkse realiteit worden.  
Als laatste spreek ik met coördinator Han Neef. Hij vertelt mij 
over de verjaardagboxen van Stichting Jarige Job: “Kinderen 
uit de armste gezinnen krijgen van ons op hun verjaardag een 
doos uitgereikt vol versiermaterialen, traktaties voor school, 
een cakemix om wat lekkers voor de visite te bakken en na-
tuurlijk een mooi cadeau”. Wij vullen deze doos aan met 
cadeaus, zoals nieuw speelgoed. Die cadeaus ontvangen wij 

uit giften. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen nieuw 
speelgoed krijgen. Geen tweedehands, omdat er al zo veel 
tweedehands is als je opgroeit in een gezin dat leeft in ar-
moede.”  
 
Han vervolgt: “Voor jeugd van 0 tot 18 is er ook Stichting Taart 
voor Kids”. Deze stichting bezorgt op de verjaardag een 
mooie, verse slagroomtaart.” Het hart van Han gaat vooral uit 
naar kinderen, omdat deze de dupe zijn van grote mensen 
problemen. De Voedselbank heeft 140 kinderen in haar klan-
tenbestand.  
 
Op basis van gelijkwaardigheid 

De Voedselbank werkt samen met allerlei regionale bedrijven 
en instellingen, die zich maatschappelijk willen inzetten. Han 
zegt; “We werken onder andere samen met de Kinderkleding-
bank, de Kledingbank, Stichting Puur Kids, de Rotaryclub, Li-
onsclub Hoorn Velius, de Westfriese kerken en particulieren, 
die donaties geven. Om de pakketten wekelijks te vullen met 
verse groente, fruit, vlees, zuivel en houdbare producten 
werkt de Voedselbank al jaren dankbaar samen met grote 
regionale bedrijven, zoals Deen, groente- en fruitspecialist 
Hessing, bakkers Otten en Smit en Groente- en Fruitbedrijf 
Pronk. Hierbij biedt de Voedselbank zo veel mogelijk 
producten aan uit de Schijf van Vijf. Een gezond lichaam sti-
muleert een gezonde geest. Natuurlijk zit er wel eens snoep 
en chips in de pakketten, maar we beperken het zoveel mo-
gelijk. Elke vrijdag komen de klanten hun pakket ophalen in 
Hoorn, Bovenkarspel, Medemblik of Hoogwoud.  
 
Eerst is er drempelvrees. Klanten zijn bang, daarom behande-
len onze vrijwilligers iedereen op basis van gelijkwaardigheid. 
We proberen onze klanten zich thuis te laten voelen. Hier kun-
nen ze ontspannen, want het is fijn als je weet dat je weggaat 
met eten voor de komende week. Ze praten hier ook met lot-
genoten. Dat is nodig, want mensen zitten vaak in een sociaal 
isolement. Dagelijks zijn de vrijwilligers in de weer om alles 
voor te bereiden. Eigenlijk kan je ons vergelijken met een su-
permarktbedrijf, waar ook chauffeurs, inpakkers en 
schoonmakers werken. We houden bedrijfsmatig allerlei 
lijsten bij om de kwaliteit van het eten te garanderen. Bijvoor-
beeld voor de koeltemperaturen, houdbaarheidsdata en hy-
giëne, want we worden jaarlijks gecontroleerd door de 
NVWA.”           

 
 

zie vervolg -> 

Op bezoek bij de  

Voedselbank West-Friesland 
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Financiele stress 

De Voedselbank regelt ook de intakegesprekken met nieuwe 
klanten en voert herbeoordelingsgesprekken om te kijken of 
klanten nog aan de toekenningscriteria voldoen. Han zegt: 
“Die herbeoordeling doen we om misbruik te voorkomen. We 
kunnen het ons niet veroorloven, dat de Voedselbank ten on-
rechte mensen van eten voorziet en andere mensen moet 
afwijzen, omdat ze net niet aan de criteria voldoen. We zijn 
hier heel streng in. Gemiddeld zijn mensen een half jaar tot 
een jaar klant bij de Voedselbank. Na die periode hebben ze 
een baan gevonden of inkomen uit een uitkering ontvangen of 
hun schulden afgelost. Klanten kunnen maximaal 3 jaar een 
voedselpakket ontvangen, omdat de periode voor 
schuldhulpverlening ook maximaal 3 jaar duurt. Na die tijd 
gaan we ervan uit dat een klant weer op eigen benen kan 
staan. Op dat moment schrijven wij de klant uit. Eventuele 
nazorg wordt dan geboden door hulpinstanties en de ge-
meente. Het contact met de gemeente is goed. De Voedsel-
bank is door de jaren heen als vanzelf een extra loket van de 

gemeente geworden. Klanten raken door overmatige fi-
nanciële stress  gewoon het overzicht kwijt, waardoor ze niet 
meer zelfstandig de weg weten binnen de gemeente. Andere 
klanten zijn er gewoonweg niet toe in staat en moeten in veel 
dingen worden begeleid. Wij informeren ze dan en verwijzen 
ze door naar de gemeente en hulpinstanties..“ 
 
Naar mijn mening zijn het er nog steeds 125 te 
veel.  

Het is een goed teken, dat het klantenbestand nu “nog maar” 
bestaat uit 125 gezinnen. Naar mijn mening zijn het er nog 
steeds 125 te veel. Veel klanten hebben in de afgelopen jaren 
een baan gevonden en een hoger inkomen gekregen, waar-
door ze de hulp van de Voedselbank niet langer nodig hebben. 
Deze ontwikkeling is zichtbaar bij alle voedselbanken in Noord
-Holland. Toch blijft er dagelijks werk voor Han en zijn 75 
vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor hun 
medemens.  
 

Anne-Marie Meijer 

Op bezoek bij de  

Voedselbank West-Friesland 
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Man, 72 jaar 

Ik woon nu 17 jaar in Hoorn en heb altijd buiten Hoorn ge-
werkt. Ik ken geen voorbeelden van armoede in mijn directe 
omgeving, maar ik weet wel wat armoede kan betekenen voor 
een mens. Ik ben namelijk zelf opgegroeid in armoede. Wel-
iswaar niet in Hoorn en meer dan 60 jaar geleden, maar ik 
denk dat het toen niet veel anders was dan nu. Het was in ons 
gezin écht dubbeltjes omdraaien. De kinderen groeiden op in 
armoede, dat is helaas niet veranderd. Destijds, in zo’n klein 
dorp, waren er niet zoveel wereldse verleidingen en veel men-
sen zaten in hetzelfde schuitje. Nu val je wel op als 10-jarige 
zonder kekke fiets. De armoede heeft veel met mij gedaan, al 
ben ik prima terecht gekomen. Toen ik op 12-jarige leeftijd 
naar de stad mocht om naar de HBS te gaan, voelde ik me fi-
guurlijk heel klein tussen de hogere burgers. De letters in HBS 
staan ook voor Hogere Burger School. Dat maakte nog meer 
voelbaar, dat ik er niet thuis hoorde. Ik heb dat als heel verve-
lend ervaren. Je hoort gewoon bij het onderste laagje van de 

maatschappij, als je in 
armoede opgroeit. Om je 
een voorbeeld te geven; 
de vloer van de gymzaal 
werd destijds vernieuwd. 
Voortaan mochten we 
niet meer met de goedko-
pe gymschoenen met 
zwarte zolen op die vloer 
sporten. Ik durfde mijn 
ouders niet om nieuwe 
schoenen te vragen, want 

ik wist dat er geen geld voor was. Je neemt als kind jouw ou-
ders al jong in bescherming. Dus ik vertelde een tijd lang niets. 
Uiteindelijk zijn die schoenen er wel gekomen, maar daarvoor 
moesten we als gezin weer wat anders laten. Ik ben als jong 
volwassene strijdlustig geworden door de armoede in mijn 
jeugd. Ik ben sinds mijn 18e PvdA-lid en vind solidariteit in de 
samenleving, met mensen die het minder hebben, belangrijk. 
Ik denk, dat armoede nu in verband staat met lagere geschool-
de ouders met een migratie-achtergrond. Dit zorgt bij voor-
baat voor een leerachterstand van kinderen op school. Dit 
maakt, dat je je als opgroeiend kind moeilijk hieraan kunt 
ontworstelen. Daarom moet de gemeente zorgen, dat vooral 
kinderen volwaardig kunnen meedoen en ze de kans bieden, 
die elk kind verdient.  
 

 

Vrouw, 54 jaar 

Ik ben helaas ervaringsdeskundige. Ik leef al lange tijd met 
mijn kinderen in armoede. Dit betekent concreet voor mij, dat 
ik maar 1 maaltijd per dag eet. Ik heb altijd honger en dat doet 
wat met een mens. Ik ben teleurgesteld en boos door lang-
durige stress. Mijn levenslust leidt eronder. Ik denk niet meer 
helder en ik zit in een neergaande spiraal. Het gaat niet goed 
met me. Ik heb al veel hulpinstanties benaderd, maar ik krijg 
geen hulp, omdat ik te “goed” ben. Het lastigste van armoede 
is, dat je grip op het leven verliest. Elke dag brengt iets nieuws 
en daarmee vaak meer zorgen, want in onze Westerse wereld 
draait veel om geld. Zonder geld kan je niets. Ik probeer mijn 
situatie zo goed mogelijk te verbergen voor de buitenwereld. 
Je loopt er niet mee te koop, zeker niet na de stigmatisering 
van de VVD, die mensen in armoede en daklozen profiteurs 

noemt. Ik vind dat Hoorn op alle fronten tekort schiet. Er is mij 
al zo vaak iets toegezegd door instanties, maar als ‘t puntje bij 
‘t paaltje komt gebeurt er niets en raak ik van de regen nog 
verder in de drup. Mijn kinderen zijn ouder dan 18, maar wo-
nen – zoals zoveel jongvolwassenen – nog thuis. Hierdoor 
word ik als alleenstaande gezien, terwijl dit feitelijk niet zo is. 
Ik wil mijn gezin te eten geven. Ik krijg dan te horen, dat de 
kinderen maar moeten gaan werken om mij te onderhouden, 
terwijl ze in hun examenjaar zitten! Nee hoor, daar denk ik 
niet aan! Die kinderen hebben al zoveel meegekregen van alle 
ellende. Ik ga ze het niet aandoen, dat ze hun moeder moeten 
onderhouden. Het systeem werkt gewoon niet. Ik houd zo 
goed mogelijk vol, maar eigenlijk heb ik de moed al op-
gegeven. Ik leef bij de dag en dat is ‘t.  
 

 

Anne-Marie Meijer 

Leden aan het Woord 

ARMOEDE 



 

Nederland sterker & socialer 11 

Vooral in Kersenboogaard-Noord ,  

Grote Waal en Hoorn-Noord  

8% van alle huishoudens kampt met problematische schulden 

1700 kinderen zijn arm 

Bij 30% van degenen die ging  werken 

nam het inkomen niet toe  

Bij 17 % ging het inkomen zelfs achteruit 

Enkele honderden gezinnen al meer dan 5 jaar 

13% van de personen met een laag inkomen werkt  

       Jan Kollen 

Definitie armoede CBS: 120% wettelijk sociaal minimum 

3 van de 10 huishoudens kan kosten kinderen niet goed betalen 

Vooral bij eenoudergezinnen  

4.500 van de 31.800 huishoudens in Hoorn zijn arm 

Kengetallen armoede in Hoorn 

Uit eindrapport Armoede(beleid) gemeente Hoorn:  

 SER onderschrijft nut van een armoederegisseur (is er nu niet in Hoorn) 

 HULP is lastig te vinden en is ingewikkeld (veel regelingen, behoorlijk gedoe) 

 1e advies vd 19: Formuleer concrete doelstellingen en monitor die. 
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Leraren tekort 

‘Leraar, elke dag anders’ was de slogan van de campagne die 
in 1999 startte om het imago van het vak van leraar te ver-
beteren.  Via tv-spotjes, internet en vrolijke brochures werden 
de 'mooie kanten van het leraarschap' onder de aandacht 
gebracht. Dit was nodig, omdat toen al gevreesd werd voor 
een oplopend lerarentekort. Reden voor dat oplopende tekort 
was, volgens de minister in 1999, leraren die met pensioen 
zouden gaan. Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en is 
het lerarentekort nijpender dan ooit. Het ministerie van 
Onderwijs durft inmiddels wel andere redenen aan te dragen 
voor dit tekort: er is een verminderde instroom van nieuwe 
leraren, minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding 
en een groot aandeel van leerkrachten verlaat het beroep 
binnen vijf jaar na afstuderen.  

 

De school werd gesloten 

Toen ik op mijn drieëntwintigste afstudeerde aan de leraren-
opleiding Nederlands, begon ik met lesgeven op een school 
voor moeilijk opvoedbare kinderen. Leerlingen volgden onder-
wijs in kleine klassen (niet meer dan zestien kinderen) en de-
den vijf jaar over het behalen van hun mavodiploma. De 
school bood een relatief veilige leeromgeving voor honderd 
leerlingen. Er was een docententeam van zeventien docenten. 
Je kende alle leerlingen, ook als je ze geen les gaf. Dat maakte 
het makkelijker leerlingen aan te spreken op hun gedrag. Ook 
was het makkelijker de ontwikkeling van leerlingen te moni-
toren. Een ‘ideale’ leeromgeving voor leerlingen met vaak 
zeer complexe problematiek. Bezuinigingen zorgden er voor 
dat dit type onderwijs werd opgeheven. De school werd 
gesloten en de leerlingen moesten instromen op grote 
scholengemeenschappen met soms wel zo’n tweeduizend 
leerlingen in grote klassen van soms wel dertig kinderen.  

 

In de afgelopen twintig jaar heb ik veel onderwijs-
vernieuwingen mogen meemaken binnen het voortgezet 
onderwijs. Van ontwikkelingsgericht onderwijs naar ervar-
ingsgericht onderwijs, van het toetsen met RTTI naar het 
werken met een iPad. Het handelingsgericht werken werd 
geïntroduceerd en inmiddels wordt er vooral formatief 
getoetst. Al deze vernieuwingen moesten het onderwijs ver-
beteren, de motivatie en het eigenaarschap van leerlingen 
vergroten en vooral het le-ren weer ‘leuk’ maken.  

 

Gedoemd om te mislukken 

Zelf bracht ik mijn tienerjaren door op de middenschool in 
Huizen. Deze vorm van onderwijs had tot doel het standenon-
derwijs te doorbreken. Leerlingen doorliepen in de eerste drie 
jaar hetzelfde onderwijsprogramma, los van hun achtergrond 
of capaciteit. In theorie een prachtig concept, in de praktijk 

helaas niet geweldig. Er werd van je verwacht dat jij als 
twaalfjarige puber verstandige, lange termijnkeuzes kon 
maken. Iedereen kreeg dezelfde basisstof aangeboden op 
mavoniveau, maar wilde jij na de derde klas liever een havo- 
of vwo-opleiding volgen, werd er van je verwacht dat je zelf 
de extra opdrachten maakte. Inmiddels weten we dat het pu-
berbrein pas in de late pubertijd de prefontale cortex ontwik-
kelt: het gebied waarin de plannings- en controlefuncties 
zitten. De functies die mensen in staat stellen om te plannen, 
te anticiperen en de gevolgen voor de lange termijn te over-
zien. Gedoemd om te mislukken dus deze basisvorming.  

 

 

 

 

Zie vervolg -> 

    Leraar, elke dag anders! 
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De maat was vol 

Vorig jaar november was de maat vol voor onderwijzend Ne-
derland: op 6 november staakten de leraren. Ook in januari 
werd er gestaakt. Leraren staakten voor meer geld. Niet alleen 
voor het verhogen van het salaris, dat vooral in het ba-
sisonderwijs erbarmelijk is, maar ook voor kleinere klassen en 
een lagere werkdruk. Leraren kwamen bijeen om met elkaar 
aandacht te vragen voor de ramp die zich afspeelt binnen de 
scholen in Nederland. Zelf toog ik naar Amsterdam. Ik staakte 
omdat het enorme tekort aan vakdocenten als gevolg heeft 
dat er onbevoegde mensen voor een klas worden gezet, soms 
zelfs gewoon ouders. Dit is niet alleen vakinhoudelijk een ern-
stige zaak, maar verhoogt bovendien de werkdruk bij de vak-
docenten: zij zullen immers de onervaren, niet opgeleide 
collega moeten ondersteunen en aansturen. 

Motie lerarenplan 

Wat zou er nu moeten gebeuren om het tij te keren? Wat 
maakt het prachtige beroep dat ik al ruim twintig jaar met 
veel plezier uitvoer, weer aantrekkelijk? De antwoorden op 
deze vragen zijn simpel: dicht de loonkloof tussen primair en 
voorgezet onderwijs door de salarissen in het basisonderwijs 
te verhogen, verlaag het aantal lesuren en de administratieve 
lasten, creëer meer carrièremogelijkheden, zet in op klassen-
assistenten en conciërges om de leraren te ondersteunen en 
zorg voor meer beloning en waardering. Zorg ervoor dat ou-
ders en kinderen de leraar weer gaan zien als iemand met een 
beroep, een vakman die weet wat hij doet! Ook in Hoorn 
ondervindt het onderwijs last van het tekort aan leraren. Zo 
dienden wij eind 2018 samen met Soho, D66, DRP en de Chris-
ten Unie een motie in waarin wij het college verzochten om 
samen met de schoolbesturen, PABO en andere stakeholders 
tot een Hoorns lerarenplan te komen. We vroegen om een 
integraal plan tegen het lerarentekort in Hoorn.  Jammer ge-
noeg haalde de motie het niet.  

 

 

Nooit saai 

De slogan ‘Leraar, elke dag anders’ klopt. Mijn werk is nooit 
hetzelfde, mijn werk is nooit saai. Het omgaan met jongeren 
maakt dat ik zelf nog iedere dag leer. Niet alleen leren mijn 
leerlingen mij nieuwe woorden: ‘ mevrouw bent u yusu?’ 
(‘mevrouw, bent u serieus?’), ook helpen zij mij wegwijs 
worden in de wondere digitale wereld. Ze verrassen mij door 
het stellen van onverwachte vragen en gaan een discussie met 
mij niet uit de weg. Het zou zo prachtig zijn als er in Nederland 
meer geld komt voor het onderwijs zodat iedereen de beste 
versie van zichzelf kan worden binnen een veilige leeromge-
ving met inhoudelijk goed onderwijs.  

 

Namens de 'fractie, Arnica Gortzak 

 

 

 

Leraar, elke dag anders! 
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Van de fractie-
voorzitter 

Hulp vragen en weggestuurd worden 

Armoede, ook in 2020 zijn er in Nederland zo’n 7,4 miljoen 
huishoudens die moeten rondkomen van een laag inkomen.  
Niet alleen eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse 
achtergrond, bijstandontvangers en alleenstaanden onder de 
65 jaar hebben een grote kans op ernstige armoede. Ook ou-
deren boven de 65 hebben steeds vaker te weinig middelen 
om rond te kunnen komen.  De rekenkamercommissie in 
Hoorn heeft onderzocht hoe wij als gemeente omgaan met de 
schuldhulpsanering.  Uit dit onderzoek is naar voren gekomen 
dat er nog heel wat verbeterd kan worden. Niet alleen misten 
in Hoorn duidelijke procedures op basis waarvan een 
eenduidig beleid werd gevoerd, ook werden ondernemers die 
voor hulp aanklopten bij de gemeente onterecht weggestuurd. 
Eerdere toezeggingen van wethouder Al Mobayed om mensen 
die zijn weggestuurd bij de balie op te sporen en actief te be-
naderen, bleken niet te zijn nagekomen. Opnieuw beloofde de 
wethouder actief op zoek te gaan naar deze mensen om hen 
alsnog te be-vragen over hun hulpvraag. 

Armoederegisseur 

De armoederegisseur die eerder werd aangesteld, verdween - 
vanwege persoonlijke omstandigheden - en werd niet 
vervangen. Daarover stelde ik onder andere tijdens de be-
groting nog vragen aan de wethouder. Inmiddels is duidelijk 
dat er een ketenregisseur wordt aangenomen om niet alleen 
bij de schuldhulpsanering aan de slag te gaan, maar dat die 
ook overkoepelend in de gaten gaat houden hoe het met ar-
moede in Hoorn is gesteld. Ik zal de werkzaamheden nauw-
lettend volgen om erop toe te zien dat het armoedebeleid en 
de schuldhulpverlening in Hoorn nu eindelijk eens naar be-
horen gaat worden uitgevoerd. 

 

 

 Arnica Gortzak 

Fractievoorzitter PvdA Hoorn 

arnicairis@hotmail.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 
 
 

Bekijk je lidmaatschap-gegevens via 
mijn.pvda.nl 

Wist je dat elk lid van de Partij op elk gewenst moment 
zijn/haar eigen gegevens kan inzien en voor een deel ook zelf 
kan wijzigen? Ga hiervoor op internet naar mijn.pvda.nl   
Heb je nog nooit eerder ingelogd of weet je je wachtwoord 
niet meer, geen probleem. Als je deze Prospect per mail hebt 
ontvangen, dan is dat het mailadres waarmee je kunt inloggen. 
Mocht je je wachtwoord niet meer weten, klik dan op 
‘wachtwoord vergeten’ en maak vervolgens een nieuw 
wachtwoord aan.  
Ben je eenmaal ingelogd, klik dan rechts bovenin op je eigen 
naam en kies vervolgens voor ‘mijn profiel’. Nu kan je alle 
gegevens inzien die bij het partijbureau over jou bekend zijn. 
Wanneer je op de knop ‘profiel bewerken’ klikt, kan je per 
onderwerp (profiel, e-mailvoorkeuren, functies, meedoen) 
zien welke gegevens je zelf kunt wijzigen. Zo kun je bijvoor-
beeld heel eenvoudig zelf een adreswijziging doorgeven of 
informatie aanvullen. 

Heb je na deze uitleg hulp gebruiken bij het inloggen? Neem 
dan gerust contact met mij op, samen lukt het ons vast. 

 

Melanie Roeleveld (secretaris) 
melanieroeleveld.pvda@outlook.com 

mijn.pvda.nl 

mailto:melanieroeleveld.pvda@outlook.com
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COLOFON  

De Prospect is het ledenblad van de PvdA-Hoorn.  

Het blad verschijnt twee keer per jaar  

in een oplage van 220 stuks sinds 1 januari 2005. 

Redactie 

Anne-Marie Meijer (hoofdredacteur), Jan Kollen,  

Peter Ursem, Melanie Roeleveld 
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CONTACTGEGEVENS PvdA 

Hoorn 

www.pvdahoorn.nl 
Melanie Roeleveld (secretaris)  

e-mail: melanieroeleveld.pvda@outlook.com 
  
 

Noord-Holland 
www.gewestnoord-holland.pvda.nl 

e-mail: pvda@noord-holland.nl 
telefoon: 023 51 44 389 

Nederland 

www.pvda.nl  
e-mail:pvda@pvda.nl 

telefoon: 020 55 12 155 

Ledenadministratie 

e-mail: ledenadministratie@pvda.nl  
telefoon: 020 55 12 290 

 

Nieuws van de ledenadministratie 

 
Help jij mee de PvdA weer groot te maken? 
Na ‘het likken van onze wonden’ laten steeds meer trouwe 
leden weer hardop hun steun aan onze partij zien en horen. 
Dat is fijn, want we kunnen de steun van nieuwe leden goed 
gebruiken. Ook in de peilingen zien we het vertrouwen terug 
komen, dat zien we de komende tijd ook graag terug in een 
groeiend ledenaantal. 
 
Een roos voor jou = een magneet voor mooie gesprekken 
Jij kunt ons hierbij helpen, want als lid weet jij als geen ander 
wat de partij en haar leden voor de maatschappij betekenen. 
Dat maakt je bij uitstek geschikt om dat gesprek aan te durven. 
Als 30% van onze leden zich over de eerste schroom heen zet, 
gaan wij straks de verkiezingen in als grootste politieke vereni-
ging van Nederland. Want 1 op de 3 mensen wordt daadwer-
kelijk lid. Maar daar hebben wij jouw hulp voor nodig. Daarom 
geven we je graag een cadeautje als steun in de rug: een echt 
PvdA-speldje. Een subtiel aanknopingspunt om met anderen 
dat gesprek aan te gaan. Dat zijn eigenlijk altijd mooie 
gesprekken. En waarderen zij dat gesprek, geef ze dan de 
‘word lid kaart’. Als persoonlijke uitnodiging voor méér, want 
als zij besluiten lid te worden ontvangen zij als welkomst-
cadeau het boek ‘Opstaan in het Lloyd Hotel’ van Lodewijk 
Asscher. 
 

 
Heb je hier interesse in, stuur een berichtje aan het bestuur en 
we zorgen dat de speciale actiekaart mét speldje persoonlijk 
bij je thuis wordt bezorgd. De kaarten zijn uiteraard ook bes-
chikbaar tijdens de ledenvergadering op woensdagavond 11 
maart a.s. 
 

Melanie Roeleveld 

 
 

 

http://www.pvdahoorn.nl
http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl
mailto:pvda@noord-holland.nl
http://www.pvda.nl
mailto:pvda@pvda.nl
mailto:ledenadministratie@pvda.nl
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In al zijn eenvoud is het hoofdonderwerp voor dit nummer van Pros-

pect een uitstekende. Er is armoede in Nederland, ook in Hoorn 

bestaat armoede. Dit is een constatering die ons verplicht daar iets 

aan te doen. Het hoort niet zo te zijn. Armoede die een oorzaak heeft 

buiten de slachtoffers om is het bewijs voor het feit dat onze samen-

leving weeffouten heeft. Het sociale netwerk heeft of te grote mazen 

of er zijn hier en daar gaten ontstaan door versleten koordwerk dat is 

opengehaald aan scherpe economische uitsteeksels. 

De bewustwording van de gewone mens in de samenleving, dat ie-

dereen gelijke rechten kent op het gebied van levensonderhoud, 

gezondheidszorg en scholing kreeg in onze omgeving pas een eerste 

kans na de Franse Revolutie en de Industriële Revolutie. De ver-

worpenen der aarde van toen waren bijna onvergelijkbaar ver-

worpen en overleefden moeizaam hun povere kansarme bestaan. 

Mijn oude tante sprak af en toe van de zwarte tijd die zij meemaakte 

in de eerste helft van de vorige eeuw, al een flinke tijd later. Maar ik 

bezit foto’s waarin ik haar lachend met haar zussen op het strand zie.  

Dat doet natuurlijk niets af van haar verhalen, die in de vergelijking 

met haar laatste levensjaren zoveel troostelozer waren dan de wer-

kelijkheid  van de tijd dat zij van haar AOW mocht rondkomen. Mijn 

ouders hadden in de vijftiger jaren weinig te besteden, zeker toen 

mijn vader een tijd niet kon werken vanwege zijn rugklachten en 

werkeloosheid. Maar wij eten nog af en toe enkele gerechten die 

mijn moeder zo heerlijk bereidde en waar mijn zussen nog zorgvuldig 

uit zoete nostalgie de recepten van bewaren.  

Ik vrees dat er bij een grote meerderheid van ons een besef sluimert, 

dat onze samenleving in vergelijking met vroeger toch een stuk gun-

stiger afsteekt en vergelijk het zelfs nu met noem maar op welk bui-

tenland. Zelfs in de VS moet je niet zijn, wanneer ziekte je arbeidsver-

mogen heeft gesloopt. En wie de roze bril afzet en de oogleden 

enigszins toegeknepen houdt, ziet steeds scherper dat er mensen zijn 

in onze samenleving die afgezakt zijn naar een sociaal minimum, 

waar zij zichzelf met alle macht van weg willen houden, maar daar 

niet in slagen. Een gedachte waar ikzelf me voorheen op betrapte 

was, dat die mensen die nu nog in armoede leven het daar zelf toch 

een beetje naar gemaakt hebben. Hadden ze maar niet … In het rijtje 

van dingen die ze hadden moeten laten staan zaken, die je veel men-

sen in armoede niet eens van kan betichten.  

Armoede van nu is te vaak ontstaan door slijtplekken in het sociale 

vangnet, door liberalen te vaak afgedaan als hangmat. Je mag daar 

natuurlijk kapitaal lievende partijen op aankijken, maar duidelijk 

moet ook zijn dat wij van de PvdA er met de neus bovenop hebben 

gestaan en om voorbeeldig polderoverleggend tot regeringscompro-

missen zijn gekomen waar mensen die niet in staat zijn zich te 

verdedigen het slachtoffer van werden. Dit nummer van de Prospect 

dient voor mijzelf als een moment van heroriëntatie op de betekenis 

van mijn lidmaatschap van een sociaaldemocratische partij. Ik was 

altijd van de democratie, maar nu wordt het hoog tijd ook duidelijker 

nawijsbaar van de socialen te zijn.  

Binnenkort is het weer 1 mei. Een mooi moment om de oude voor 

velen gelukkig nog vertrouwde socialistische klanken te later 

herklinken, maar dan ook met de tekst van toen. Ontwaakt, ver-

worpenen der aarde, maar vooral: ontwaakt zij die er voor willen 

kiezen er iets aan te doen! 

Sjaak Grosthuizen 

 sjaakgrosthuizen@gmail.com 
 

De tekst van de Internationale. Nederlandse vertaling van Henriette 

Roland Holst (1899). De originele Franse tekst is van de Franse com-

munard Eugène Pottier uit 1871.  

 

Ontwaakt voor de verworpenen der aarde! 

Ontwaakt! verworpenen der Aarde  
Ontwaakt! verdoemd in hong‘ren sfeer  
Reed‘lijk willen stroomt over de Aarde  

en die stroom rijst al meer en meer  
Sterft, gij oude vormen en gedachten  

Slaaf geboor‘nen, ontwaakt! ontwaakt!  
De wereld steunt op nieuwe krachten  

begeerte heeft ons aangeraakt  
 

Makkers! ten laatste male 
 tot de strijd ons geschaard  

en de Internationale  
zal morgen heersen op Aard‘  

 

De staat verdrukt;  de wet is logen 
 de rijkaard leeft zelfzuchtig voort  

Tot ‘t merg wordt d‘arme uitgezogen  
en zijn recht is een ijdel woord  

Wij zijn ‘t moe naar and‘rer wil te leven  
Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:  

Geen recht waar plicht is opgeheven  
geen plicht leert zij waar recht ontbreekt  

 
Makkers! ten laatste male  
tot de strijd ons geschaard  

en de Internationale  
zal morgen heersen op Aard‘  

 
De heersers door duivelse listen  

bedwelmen ons met bloed‘gen damp  
Broeders! strijdt niet meer voor and‘rer twisten  

breekt de rijen hier is uw kamp 
 Gij die ons tot helden wilt maken  

o! Barbaren denkt wat gij doet 
 Wij hebben waap‘nen hen te raken,  
die dorstig schijnen naar ons bloed  

 
Makkers! ten laatste male  
tot de strijd ons geschaard  

en de Internationale  
zal morgen heersen op Aard‘ 

mailto:sjaakgrosthuizen@gmail.com

