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De komende begro-
tingsbehandeling van 
stadsdeel Zuid zal in 
het teken staan van de 
bezuinigingen. 

Geen leuk maar wel 
een onvermijdelijk 
bericht. Al tijdens de 

onderhandelingen over het 
bestuursakkoord heeft de frac-
tie zich uitgesproken voor het 
zoveel mogelijk met rust laten 
van het sociaal domein. Het 
resultaat is een bezuiniging 
op het fysiek domein van zo’n 
tien miljoen, daar waar het so-
ciaal domein maar vier miljoen 
moet inleveren. Centraal stond 
dat de bezuinigingen stenen 
(ruimtelijke ordening) moest 
treffen en geen mensen. Daar-
naast wordt er zoveel mogelijk 
op het ambtelijk apparaat 
bezuinigd en zullen projecten 

worden verminderd. De vraag 
is natuurlijk hoe op het sociaal 
domein zal worden bezuinigd 
en waar de PvdA haar priori-
teiten legt. 

Het stadsdeelbestuur van 
Amsterdam Zuid heeft eind 
augustus het concept beleids-
kader Sociaal Domein ter 
inzage gelegd en vrijgegeven 
voor inspraak. Voor de PvdA 
is dit één van de belangrijkste 
onderwerpen in deze bestuur-
speriode. In het stuk staan de 
ambities en prioriteiten van 
Zuid voor de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning, het 
jeugdbeleid en de sportstimu-
lering.  
Dit gaat dus over hoe de ko-
mende jaren het geld verdeeld 
gaat worden. 

Er is veel minder geld dan we 
lange tijd gewend waren. Eén 
van de belangrijkste onder-
werpen en de grootste bezui-
nigingspost is het buurt- en 
opbouwwerk dat 1,4 miljoen 
moet inleveren.   
Het beleidskader is de grond-
slag voor de subsidies van 
de komende vier jaar. Op 2 
november wordt het in de 
commissie ‘Samenleven’ be-
handeld en op 25 november in 
de stadsdeelraad vastgesteld. 
Het stuk ligt tot 6 oktober ter 
inzage op het Stadsdeelkan-
toor aan de Kennedylaan.   

De Partij van de Arbeid zal 
ondanks deze moeilijke tijden 
haar sociale gezicht moeten 
tonen. Bij het ouderenwerk zal 
niet direct geld worden weg-
gehaald. De woonservicewijk 
heeft prioriteit. Dat is één van 
de verworvenheden uit het 
bestuursakkoord. In het kader 
van armoedebestrijding zal de 
schuldhulpverlening meer on-

dersteuning krijgen. Dat bete-
kent in praktijk het vroegtijdig 
signaleren van de problemen. 
Voorkomen dat mensen hun 
huis uit worden gezet. Er zal 
extra ingezet worden op soci-
aal raadslieden. 

Mantelzorg en vrijwilligers-
werk zijn de belangrijkste 
pijlers onder de Wet Maat-
schappelijke  Ondersteuning. 
Om deze wet tot een succes 
te maken zal er brede onder-
steuning moeten komen voor 
deze groepen. De PvdA zal er 
alles aan doen om van mantel-
zorgers en vrijwilligers geen 
sluitpost van de zorg te maken. 

Cliëntenbelang, de onafhan-
kelijke belangenorganisatie 
voor o.m. mensen met een 
beperking, chronische zieken, 
mantelzorgers en ouderen, 
waarschuwde al in juni voor 
de gevolgen van de pakket-
maatregel als bezuiniging op 
de AWBZ. De gemeente draait 
op voor deze bezuinigings-
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Dienstencentrum Sloterkade. Gesneuveld,door bezuiniging gesloten.
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Van de Redactie

De Stem van Rood Zuid is 
het magazine van onze afde-
ling.
We streven naar een goede 
mix van afdelingsnieuws en 
politiek nieuws.
Uw reacties zijn uiteraard 
welkom.
Wat waardeert u?
Wat mist u?
Laat u het weten via
michiel.blom@planet.nl
Ook als u kopij hebt voor een 
volgend nummer bent u van 
harte welkom
De Stem is niet alleen voor 
maar ook van de leden.

Michiel Blom, hoofdredacteur
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PvdA kan nu haar sociale gezicht tonen

AWBZ/WMO



Opinie/Nieuws

In Memoriam Reina Stofberg-Moolenijzer          
1924-2010

Na terugkomst van mijn vakantie hoorde ik het droeve 
bericht dat Reina Stofberg is overleden. Reina is 86 jaar 
geworden en was vanaf 1961 lid van de Partij van de 
Arbeid. Reina was vele, vele jaren actief als partijgenoot. 

Samen met vrouwen als Hedy 
D’Ancona en Jeltje van Nieuwenho-
ven zat ze in de Rooie Vrouwen. Ze 
was er secretaris. 

In haar buurt Buitenveldert waar 
ze vanaf de oprichting heeft ge-
woond, was ze betrokken bij tal van 

buurtactiviteiten. Ze richtte daar het Breed Buitenveldert 
Vrouwen Overleg op en was er jarenlang voorzitster 
van. Ook werd ze actief in de Ouderen Advies Raad. 
Haar echtgenoot omschrijft haar als een vrouw die zich 
nooit op de voorgrond heeft gezet maar liever in stilte 

haar strijd voerde. Dat deed ze in de 
jaren zestig met ‘Baas in eigen buik’. In de jaren tachtig 
demonstreerde ze in Den Haag en Amsterdam tegen de 
kruisraketten. Ze nam dan een hele troep vrouwen mee, 
memoreerde haar man.

Ik heb haar altijd ervaren als een vrouw met een groot 
hart voor vele. Ze was een echte optimist. Zelfs nadat ze 
enkele jaren geleden ernstig ziek was geworden aan haar 
been, bleef ze vol goede moed. Haar positieve uitstraling 
bewonderde ik ook bij haar inzet voor de ouderen-
woongroep Wies Ringersma Complex, die mede dankzij 
haar tot stand kwam. Er zijn inmiddels drie vestigingen 
in Buitenveldert. Ze organiseerde meer dan honderd 
zondagmiddagsalons, en vele andere  activiteiten voor 
Buitenveldert. 
We zijn Reina dankbaar voor haar inzet en positieve 
uitstraling. Alle sterkte aan haar naasten voor het verwer-
ken van het verlies.
Door Duco Adema 

PvdA kan nu haar sociale gezicht tonen.

maatregel. Het gaat hier om 
ondersteuning en begeleiding 
voor mensen met een lichte 
beperking welke de WMO 
zal moeten opvangen. Dit 
wordt niet meer vergoed. 
Het zijn juist de mantelzor-
gers en vrijwilligers die als 
eerste te maken krijgen met 
deze verschraling in de zorg.

De aandacht voor huiselijk 
geweld en kindermishande-
ling zal onaangetast blijven. 
Er zal een professioneel 
advies- en steunpunt komen 
voor huiselijk geweld.  

Het stadsdeel wil geld vrij-
maken en ook via de Cen-
trale Stad krijgen voor het 
oprichten van een participa-
tiecentrum. Dat is belangrijk 
omdat we graag willen dat 
mensen blijven meedoen en 
niet langs de kant staan. Eén 
van de belangrijkste doelstel-
lingen van de WMO

De opvallendste en moeilijk-
ste ontwikkelingen zijn de 
bezuinigingen op het buurt- 
en opbouwwerk. Waar halen 
we de 1,4 miljoen vandaan 
die zal moeten worden 
gesneden in het budget? 
Wijkcentra zijn bevreesd 
voor sluiting. Ceintuur laat 
inmiddels van zich horen en 
zet de hakken in het zand.  
Het Wijk Opbouw Orgaan 
Rivierenbuurt heeft een 
open brief aan het stadsdeel 

bestuur geschreven waarin 
ze vraagt hoe er nog gekort 
kan worden op een orga-
nisatie die nagenoeg alleen 
door vrijwilligers in stand 
wordt gehouden. Ook de 
welzijnsorganisaties maken 
zich zorgen.  

Fractievoorzitter Marijn van 
Ballegooijen:                               

“We nemen deze zorgen 
heel serieus. Wat me altijd 
heeft geraakt is hoe bewo-
ners zich via de wijkcentra in 
hun vrije tijd voor de buurt 
en voor hun medemensen 
inzetten. Om daar mee door 
te kunnen gaan met minder 
geld zullen we wijkcentra 
en buurthuizen soms vra-
gen gebouwen te delen. En 
de professionals zullen zich 
moeten beperken tot wat 
het belangrijkste is. We heb-
ben dat buurt- en opbouw-
werk nodig om te zorgen dat 
kwetsbare mensen er niet 
alleen voor staan.”

De komende weken zal de 
fractie zich laten informeren 
bij de verschillende wijkcen-
tra.  Er zal  worden geluis-
terd naar hun ideeën. Hoe 
deze crisis door te komen. 
Welzijnsorganisaties schuiven 
aan tijdens fractieberaad en 
begin oktober heeft de frac-
tie een dag gepland waarbij 
knopen zullen worden door-
gehakt.

We houden u op de hoogte.
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Likkebaarden.

Jan-Nico Knip

In juni dit jaar zond het programma Netwerk in het kader 
van de verkiezingen een onderzoek uit naar de gevolgen van 
de door de VVD voorgestelde ombuigingen voor de minima. 
Hiervoor werd een alleenstaande vrouw met twee kinderen 
geïnterviewd  die in de WAO was terechtgekomen en kans-
loos was op de arbeidsmarkt. De programmamakers hadden 
haar de financiële consequenties van het liberale beleidsvoor-
nemen voorgerekend. De vrouw barste in wenen uit. De ki-
jkers waren geschokt, de VVD campagne leiders witheet. Zo 
kort voor de verkiezingen was deze informatie en de wijze 
waarop die gebracht werd niet bevorderlijk voor het sociale 
gezicht van de VVD. De informatie kwam te vroeg. 100 dagen 
later zou Rutte dit beleid aankondigen met de zin: 

 ‘dit zijn  plannen waar rechts Nederland zijn vingers bij gaat 
aflikken’.  

Wat er ook van die uitzending gezegd mag worden, het was 
een eye opener. De mensen die het slachtoffer gaan worden 
van deze draconische monetaire politiek hadden een gezicht 
gekregen.

Voordat ik een hersenbloeding kreeg stond deze groep ook 
ver van mij en had het geen gezicht. Op de fatale dag van mijn 
beroerte duurde het een halve minuut en ik was één van hen. 

Ook voor mij kregen deze “afhankelijken” een gezicht: in het 
OLVG,  in het revalidatie centrum aan de Overtoom, de mede 
reizigers in het bijzonder vervoer. Deze laatste groep wordt 
vaak letterlijk vergeten. Uren zitten zij te wachten in de hallen 
van zorgcentra op de komst van hun vervoer. 

Schrijnend was een  dame van 97 die vier uur had zitten wa-
chten op haar bus in de hal van de GGD. Niemand had zich 
om haar bekommerd. Nadat ik mijn mobiele telefoon ter bes-
chikking had gesteld werd ze na vijf uur eindelijk gehaald. 

Voor zorg behoevend Nederland ziet de toekomst er somber 
uit met het te verwachten nieuwe beleid

Maar troost u: het is beleid waar rechts Nederland zijn vingers 
bij zal aflikken.

 

Sluiting wijkcentra



Vereniging

Als ik dit schrijf heeft Wilders net 
een speech gehouden tegen de 
“Ground Zero moskee” en laat 

Rutte twee dagen later weten dat hij 
“geen kennis heeft genomen van de in-
houd” daarvan. Interessant, die rechtse 
coalitie: de ene partij deelt klappen uit en 
de andere weet niks, hoort niks en neemt 
nergens verantwoordelijkheid voor. De 
gevolgen voor de “mensen in het land” 
(dank Wiegel) zijn hoe dan ook niet niks: 
voor de moslims wordt het gevoel twee-
derangs burger te zijn, te midden van een 
volk dat - steeds schaamtelozer – laat 
blijken dat het je niet ‘moet’, dagelijkse 
realiteit. De mensen aan de onderkant 
van de inkomensladder, met hun ontkop-
pelde uitkeringen en geliberaliseerde 
huurhuizen, zullen van dag tot dag moe-
ten vechten om maatschappelijk overeind 
te blijven. Dat wil zeggen: niet op straat, 
in de gevangenis of in het gekkenhuis te 
belanden. 40-plussers: voelt u de oud-
linkse vibraties al? Prima, want die gaan 
we nodig hebben! In maart 2011 kiezen 
we de Eerste Kamer ‘over de band’ van 
de Provinciale Staten. De verkiezingen 
hebben als inzet de afwenteling van de 
crisis op de kwetsbaren en het afrea-
geren van sociale onvrede op anders 
gelovigen. Vooral dit laatste is geen 

ouderwetse linksige 
politieke correctheid, 
maar gezond verstand. 
Het apart zetten van 
een godsdienst met 
achthonderdduizend 
belijders is op het Bin-
nenhof slechts een retorische exercitie. 
Buiten de Haagse kaasstolp verwordt het 
tot een rauwe en lelijke confrontatie die 
inhoudelijk nergens over gaat maar wel 
veel leed veroorzaakt. Na de stuitende 
lafheid van CDA en VVD op dit onder-
werp is het duidelijk aan links om hier de 
grens te stellen. Dus de PvdA gaat de 
strijd aan, bij voorkeur in samenwerking 
met de andere partijen. Een “linkse oecu-
mene” of, zo u wilt, een progressieve al-
liantie. Als u dit leest worden de campag-
neteams gevormd, de lijnen geschetst 
en de leuzen gemaakt. Daarna is het 
tijd voor actie: ouderwetse, linkse actie 
met veel mensen op straat. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te denken en 
de “stem van de rede” op straat te laten 
horen. Ik hoop u dan ook komende herfst 
en winter vaak te treffen! 

Lucien Nix

Van de voorzitter

Uitnodiging ledenbijeenkomst over de stadsdeelpolitiek 

op Donderdag 21 oktober 2010

Het bestuur nodigt alle leden van de afdeling Amsterdam Zuid van harte uit voor een ledenbijeenkomst op 
donderdag 21 oktober. Centraal op deze avond staat de stadsdeelpolitiek. Onze vertegenwoordigers in de 
stadsdeelraad en het dagelijks bestuur van het stadsdeel informeren u over actuele thema’s. Uiteraard kunt 
u hierover met hen in discussie. Laat uw stem horen!

De avond start om 20:00 uur. Agenda en locatie worden via de afdelingswebsite bekendgemaakt 

(http://www.pvdaamsterdam.nl/zuid).

Voor meer informatie: Jan Verjaal (secretaris) via 06-5494 1959 of zuid.amsterdam@pvda.nl
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In de juni-aflevering van 
De Stem van Rood Zuid 
schreef Kaj Leers dat de 
PvdA aan renovatie toe is. 

Ik ben dat met hem eens. 
Wij, én onze (potentiële) 
kiezers, missen een heldere 
visie: 

•	 wie zijn we; 

•	 wat willen we nu, én 
op langere termijn;

•	 wie zijn onze bondge-
noten en hoe gaan we 
met ze om.

Na de Den Uyl-lezing 
van Wouter Bos in 
januari hoopte ik 

op een partijbrede discussie 
over een duidelijke sociaal-
democratische koers. De 
‘plotselinge’ verkiezingen 
verhinderden dat. Of stond 
het toch al niet op de agen-
da van het partijbestuur?

De manier waarop de 
nieuwe lijsttrekker werd 
aangesteld, getuigde niet 
van vertrouwen in de le-
dendemocratie. Niet bij de 
vertrekkend politiek leider 
én niet bij het partijbestuur. 

Zo verliep ook het Nij-

meegse verkiezingscongres. 
Toespraken, bedankjes, veel 
applaus, maar nauwelijks 
inbreng van leden; tachtig 
pagina’s programma in een 
paar uur besproken en vast-
gesteld; de kandidatenlijst 
ongewijzigd aangenomen. 
Die volgzaamheid deed 
het partijbestuur kennelijk 
deugd: de voorzitter vond 
het een feest van de demo-
cratie.

We zijn inmiddels drie 
zetels verlies en meer dan 
vier maanden verder; bin-
nen de partij blijft het akelig 
stil. 

Na een kort mat debat kon 
de matig bezochte Politieke 
Ledenraad zich op 26 juni 
uitspreken voor PaarsPlus. 
Verder niets. 

In het formatiecircus zien 
we af en toe partijgenoten 
in de media. Zij uiten zich 
in abstracties: bindend 
leiderschap; stabiliteit; 
tegen tweedelingen; over 
schaduwen heen springen. 
Het woord ‘middenpar-
tijen’ duikt op: daar (CDA?, 
VVD?) schijnen we bij te 
horen. Het lijkt of we liever 
zaken doen met Rutte dan 
met Roemer. Tactisch ge-
zien misschien te begrijpen, 
maar ons hart is toch rood? 

Vragen te over, voor leden 
én stemmers. 

We zitten te springen om 
een Leitbild, een duidelijke 
idee hoe ‘onze’ wereld er 
uit ziet in 2050 en de weg 
daarheen. Geformuleerd in 
een taal die leden en kie-
zers aanspreekt: niet in het 
bestuurlijk bargoens dat zo 
gangbaar is in onze kringen. 
Over te brengen in een stijl 
die past bij deze tijd: niet als 
rigide blauwdruk in tiental-
len pagina’s 8-puntsletters, 
maar bijdetijds: beknopt en 
actueel, maar zonder op-
pervlakkigheid. En vooral: 
als een concreet en active-
rend program.

Op meerdere plekken 
wordt er wel degelijk aan 
gewerkt. Onder andere in 
S&D, het blad van ons we-
tenschappelijk bureau, ont-
breekt het niet aan discus-
siebijdragen. Veel daarvan 
signaleren een inhoudelijk 
tekort, en onvermogen om 
standpunten helder en be-
knopt over te brengen. 

Op www.policy-network.
net staat een verslag van 
“The Amsterdam Process”, 
een tweedaagse conferentie 
op 30 juni en 1 juli j.l.. As-
scher, Albayrak, Bos, Cohen, 
Koenders en Ploumen 

bogen zich met weten-
schappers uit Nederland en 
het nabije buitenland over 
het “ideologisch vacuüm” 
en de “stuurloosheid” van 
de sociaal-democratie. De 
partijtop is zich dus bewust 
van het feit dat er iets moet 
gebeuren. 

Met spoed moet de discus-
sie over koers en aanpak 
nu naar de werkvloer van 
de partij. Die ligt niet in 
bestuurskamers maar in de 
openbaarheid, in ruimten 
waar iedereen meedoet. 
Succesvol aanpassen van 
de sociaal-democratie aan 
de 21e eeuw en duurzaam 
vernieuwen van de PvdA 
kan alleen in en door open 
discussie.

De bijdragen van conferen-
ties en denktanks, de WBS 
voorop, zijn daarvoor on-
ontbeerlijk. 

Politiek leiders en partijbe-
stuur moeten die renovatie 
trekken en coördineren. 
Hun taak is het om de 
leden de tijd en de gelegen-
heid te geven een goed 
voorbereide discussie te 
voeren, en daarna uitvoe-
ring te geven aan het resul-
taat. Ónze taak, als actieve 
leden, is ook duidelijk. Wan-
neer kunnen we beginnen?

Interview/nieuwsJaargang 1 Editie 3 20 Oktober 2010Pagina 4

Renoveren:  mogen we meedoen?

“De leden zijn de rug-
gengraat van de PvdA. Zij 
staan, actief of niet-actief, 
voor de democratie bin-
nen onze partij. En dat is 
een groot goed. Niet alle 
politieke partijen kunnen 
dat zeggen”.  

                                                                        

Met deze woorden stak Erik Jurgens, 

oud Tweedekamerlid en senator, elf jubi-
lerende PvdA-leden een hart onder de 
riem. Woensdagavond 1 september orga-
niseerde de afdeling Zuid in de Oranje-
kerk een nieuwe-ledeneettafel en werden 
speldjes en bloemen uitgereikt aan leden 
die zich 25 of 50 jaar geleden aansloten 
bij de PvdA.
Terwijl het in Den Haag zwaar rommelt 
in de informatiebesprekingen, is de druk-
bezochte ledenavond een ontspannen be-
gin van het nieuwe politieke seizoen. Aan 
het begin van de avond maken fractie- en 
bestuursleden kennis met nieuwe leden 
binnen de afdeling Amsterdam Zuid. 
‘Nieuw’ blijkt een mengeling van ‘echt’ 
nieuwe leden en van leden die recent 

naar Zuid zijn verhuisd. Soms met een 
flink PvdA-verleden achter de rug.

Na de eettafel vult de zaal zich met de 
jubilarissen, hun familie, en afdelingsge-
noten. Gezamenlijk kijken zij naar film-
materiaal van het instituut voor Beeld 
en Geluid over de PvdA “door de jaren 
tachtig”. Onbekende en bekende PvdA-
ers komen in de film aan het woord en 
maken zich zorgen over de plaatsing 
van kruisraketten in ons land en het 
harde bezuinigingsbeleid van het rechtse 
kabinet in de jaren tachtig (“Voor een 
dubbeltje geboren, voor een kwartje 
gepakt”). De parallellen met de huidige 
crisis en de dreigende harde bezuinigin-
gen zijn frappant.

Oud en Nieuw Rood in de Oranjekerk

Door: Michiel Blom

Door: Jan Verjaal



Interview/nieuws
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De avond eindigt feestelijk. 
Erik Jurgens zet alle jubila-
rissen met een persoonlijk 
woordje in de schijnwerpers. 
Onder hen Kees Kolthoff, 
Nieuw Linkser en Tweede-
kamerlid van 1973 tot 1981. 
Maar ook mevrouw Drijver, 
die vijftig jaar geleden tege-
lijkertijd met haar man lid 
is geworden. En mevrouw 
Grunell, jarenlang actief voor 
de vakbond. Zij noemt zichzelf 
geen actief PvdA-lid, maar is 
vereerd met de jubileumspeld. 
De heer van Stigt weet zeker 
dat hij zelfs al 30 jaar lid is in 
plaats van 25. Hij wilde name-
lijk begin jaren tachtig naar de 
Verenigde Staten. Een visum 
werd hem in eerste instantie 

geweigerd, omdat hij lid zou 
zijn van een organisatie die de 
Russen steunden in de strijd 
tegen de kruisraketten. Hij 
heeft op de ambassade moe-
ten praten als Brugman om 
het visum alsnog te krijgen.

De jubilarissen die niet aan-
wezig konden zijn in de Oran-
jekerk, krijgen hun speldje op 
een andere manier uitgereikt.

Onderste rij van links naar rechts:
 Mw J. Drijver Doornaar (50j), mw Gramkow Kreijsing (50j),M. Grunell 
(25j)  Mw. J. Wagenaar Hofman (50j),hr Kolthoff (50j),Erik Jurgens,
Bovenste rij van links naar rechts
Hr J. van Stigt (25j),  W. van Hennekeler (25j), H. Boom (25j)

Wat betekent politiek? 
of: het ongenoegen van Koos Koopal
  

Bij verkiezingen zien wij canvas-
sen als een manier om de kiezer 
beter te bereiken. Maar, hoe be-
trekken wij de leden van de partij 
bij een verdere gedachtevorming?  

T
erwijl ‘dissenting opinions’ bin-
nen de partij vaak niet gehoord 
worden, willen velen toch mee 

blijven denken. En mogelijke ideeën 
mee laten wegen blijft een noodzaak 
voor een brede ledenpartij. Het mee 
willen denken krijgt in onze par-
tij onvoldoende ruimte. Een kleine 
elite heeft het voor het zeggen zelfs 
in deze tijden van bezuinigen op de 
verzorgingstaat. Een brede hervor-
ming van de verzorgingsstaat is no-
dig maar velen blijven min of meer 
duurzame steun nodig hebben. Al-
leen vorm en inhoud dienen te ver-
anderen. Voor voldoende draagvlak is 
een brede meningsvorming hierover 
absoluut noodzakelijk.

De staat als alles zaligmakende 
mecenas, goed voor de oplossing 
van alle problemen, bestaat al lang 
niet meer. Die is er bovendien ver-
antwoordelijk voor dat burgers en 
cliënten een wurgend werkende 

bureaucratie ervaren. Veroorzaakt 
doordat institutionele-, organisatori-
sche-, maatschappelijke- en politieke 
bureaucraten blijven redeneren in 
beperkte administratieve termen. 

Bij het overbruggen van de “afstand” 
tussen de burger/cliënt en de over-
heid wordt wederzijds vertrouwen 
gevraagd. Dat vertrouwen is er vaak 
niet. En de problemen achteraf via 
klachtenprocedures en ombudsman-
nen oplossen blijft een noodproce-
dure.

Bij het keren van de politieke - en 
maatschappelijke ontevredenheid 
is de politiek in sterke mate naar 
binnen gekeerd. Terwijl een open 
en betrokken houding verre te 
prefereren is. Klaagverhalen over 
de gebrekkige doelmatigheid en de 
slechte vertaling van de maatschap-
pelijke- en politieke doelstellingen 
blijven domineren.

De discussie, in polderend Neder-
land, over het vormgeven van een 
ander sociaal activeringsbeleid met 
daarbij de, in de praktijk, alsmaar 
verschuivende verantwoordelijkhe-
den heeft plaats in heel beperkte 
kring. 

Het moeras van de verzorgingstaat 
blijft op die manier voortbestaan.  

Koos Koopal (58) studeerde politico-
logie en sociologie. Na enige politieke 
omzwervingen werd Koos in 2005 
opnieuw lid van de Partij van de 

Arbeid en maakt deel uit van onze 
afdeling. Hij is een ‘gelovig netwerker’ 
en voorziet partijgenoten gevraagd – 
en vooral ongevraagd – van advies en 
informatie en is ontevreden over het 
functioneren van de verenigingsde-

mocratie. Zie ook www.kooskoopal.nl

Door: Koos Koopal
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Het ongenoegen van Koos Koopal.

Om te zorgen dat er voor iedereen sociale- en poli-
tieke  bescherming is moet er een brede heroverwe-
ging komen.

Daarbij vragen collectieve oplossingen bovendien om 
een  persoonlijke invulling.

Niet eenvoudig, want het vormgeven van een moder-
ne verzorgingstaat moet gebeuren in steeds minder 
eenduidige sociale verbanden.

De brede maatschappelijke verantwoordelijkheid 

moet dus op een andere wijze in evenwicht komen.  
Niet alleen zoeken naar oplossingen voor de gecon-
stateerde problemen aan de administratieve, instituti-
onele- en organisatorische denkramen.

Politiek vraagt om vertrouwen krijgen en vertrouwen 
winnen. En daarmee vraagt zij om een open en be-
trokken houding van allen die daarbij verantwoorde-
lijkheid dragen.

Fractie zoekt ‘schaduwfractieleden’

De PvdA-fractie in Amsterdam Zuid is op zoek naar ‘schaduwfractieleden’. Wat zijn dat?

Een schaduwfractielid...:

- Is ‘connected’ met één van onze zes fractieleden

- Fungeert als zijn of haar ogen en oren

- Bespreekt geregeld met het fractielid wat er momenteel hoog op de agenda staat

- Overlegt met hem/haar waar je kunt helpen. Denk aan: bezoeken van bijeenkomsten van bewoners; spreken met 
ondernemers, scholen en buurthuizen; spreken met beheerders/eigenaars van horeca, kunst-instellingen, et cetera

- Komt terug met conclusies en aanbevelingen

- Staat zo aan het begin van nieuw of beter beleid voor de eigen wijk of buurt

- Is minimaal één dagdeel (ochtend, middag of avond) in de week beschikbaar

- En staat te popelen om zich in te zetten bij het realiseren van onze sociaal-democratische idealen in Amsterdam 
Zuid!

Spreekt  u dit aan? Meld  u zich zo snel mogelijk aan bij Walter de Reus (06-2098 6693 of walter@dereus.info). Je wordt 
dan uitgenodigd voor een gesprek.
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