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VOORWOORD
Beste lezers,
Komend jaar viert PerspectieF feest, want in september is de organisatie 15 jaar oud! Tijd om terug te blikken maar vooral om vooruit te
kijken. Ook deze PerspeX getuigt van de ambitie die er leeft. De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur en er kan in ons hele
land op maar liefst 23 jonge kandidaten worden gestemd. Ik wens hen
daarbij heel veel succes.
PerspectieF heeft in de afgelopen tijd geschiedenis geschreven. We
hebben de aanzet gegeven tot een initiatiefwet die in februari samen
met de ChristenUnie werd gelanceerd: het Jongerencontract. Om
jongeren en starters de kans te geven op de woningmarkt en daar
bovendien doorstroom te bevorderen, hebben we samen deze initiatiefwet voor tijdelijke huur opgesteld. Ik ben trots dat onze politieke
jongerenorganisatie op deze manier een echte constructieve bijdrage
mag leveren aan de samenleving.

Geweldig nieuws dat ook kledingmerk Benetton heeft beloofd geld
over te maken naar de slachtoffers van Rana Plaza. Dat ook het laatste
grote merk eindelijk overstag is, belooft veel goeds voor de omstandigheden in de kledingindustrie, waar PerspectieF zich al een tijd lang
hard voor maakt. Ook is de discussie over mensenhandel is de afgelopen tijd weer flink opgelaaid. PerspectieF blijft zich daar flink tegen
verzetten. Mocht je als lezer ook een bijdrage willen leveren: we kunnen alle hulp gebruiken!
Ik zie uit naar een jaar vol scherpe politieke acties, een mooie start
van de nieuwe politieke training en niet te vergeten een prachtige verjaardag.
Veel leesplezier,

Erik-Jan Hakvoort
Voorzitter PerspectieF

Perspex heeft twee nieuwe redactieleden
Jantine Brandemann (20) studeert In-

Joost Schouten (19) studeert Politicolo-

ternational Development Management in
Wageningen. “Schrijven is een van mijn vele
hobby’s en in de toekomst wil ik hier graag
meer mee doen. Redacteur zijn bij Perspex
lijkt me dan ook heel leerzaam.”

gie aan de UvA. “De reden dat ik bij de Perspex ben gegaan is dat ik graag ervaring wil
opdoen. Daarnaast vind ik het interessant om
te schrijven over politieke en maatschappelijke thema’s.”
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IN DE MEDIA

“Minister Ploumen
uitgeroepen tot
Engel van het Jaar
2014.”

“Meldpunt tegen misbruik:
PerspectieF voerde actie
tegen mensenhandel. ”

Jarin van der Zande

Over mensenhandel:

“We kunnen
niet langer onze
mond houden!”

Erik-Jan Hakvoort

“Als je tekenen ziet van
misbruik, van mensenhandel,
meld dat dan!”
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Interview

Paul
Blokhuis
Het is misschien wel het meest
ingrijpende politieke onderwerp voor 2015, de decentralisatie van de Jeugdzorg, de
WMO en de Participatiewet.
Vanuit de gedachte dat lokale
overheden beter zicht hebben
op regio specifieke behoeften, kregen gemeenten vanaf
1 januari 2015 zelf de regierol
van het Rijk. Paul Blokhuis (CU)
is wethouder in Apeldoorn en
verantwoordelijk voor deze
overheveling in de gemeente.
De drie decentralisaties noodzakelijk
kwaad of een juiste beslissing van het
kabinet?
Inhoudelijk ben ik het eens met de beslissing. De
gedachte achter de decentralisatie, de zorg dichter bij de burger brengen, is juist. Alle inwoners
met een zorgbehoefte zijn bekend bij de gemeente. Zo hebben we bijvoorbeeld jonggehandicapten die nu in de scope van de gemeente zitten.
Nu zijn we als lokale overheid in staat mensen te
koppelen, een netwerk te vormen. Het zorgpakket is nu veel samenhangender dan voorheen.
Neem de jeugdzorg: voorheen kende deze zorg 5
verschillende geldstromen, nu hebben we dat in
één hand.
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Maar ook voor 2015? Had de decentralisatie niet een paar jaar later ingevoerd
moeten worden?
Ik vind het wel een spannende gedachte dat het
Rijk denkt dat we met het beschikbare budget
de zorg als gemeente kunnen overnemen. Dat
leidt uiteraard tot grote veranderingen. In alleen
de huishoudelijke hulp is er al 40% gekort. Soms
levert dat problemen op, vooral ouderen storen
zich aan het afbouwen. Begrijpelijk, want deze
doelgroep kan het vaak niet bijbenen. Vergeet
niet dat we te maken hebben met kwetsbare
doelgroepen die de komende jaren zullen blijven
groeien. We hebben te maken met vergrijzing, en
ook in de jeugdzorg komen er steeds meer cliënten bij, daar maak ik me best wel zorgen over. Het
tempo is vooral voor de mensen die zorg nodig
hebben veel te hoog. Ook bij de overheid en de
gemeenten is nog niet alles geregeld. Kijk maar
naar de problemen rondom het niet uitbetalen
van het pgb (persoonsgebonden budget red.).
De Sociale Verzekeringsbank was nog niet voldoende voorbereid en volledig afhankelijk van
leveranciers voor de automatisering.

Is de ChristenUnie niet medeverantwoordelijk voor deze situatie?
Het begrotingsakkoord hebben ze namelijk wél
gesteund.
Vorig jaar ben ik samen met andere gemeenten
regelmatig op bezoek geweest bij de ChristenUnie-fractie om na te denken over de uitwerking van de overheveling in het zorgdomein. Als
lokale bestuurders hebben we af en toe hard
moeten schreeuwen om voorgestelde bezuinigingen niet door te voeren. De ChristenUnie heeft
dit later in de behandeling in de Tweede Kamer
meegenomen, en er zo ook voor kunnen zorgen
dat een aantal pijnlijke punten uit het wetsvoorstel zijn gehaald. Ik denk dat daardoor een goed
pakket van maatregelen op tafel is komen te liggen. Dat daarna bij de uitvoering van de overheveling onverwachte zaken zijn misgelopen, kun je
de ChristenUnie niet verwijten.

CV

Paul Blokhuis
1992

Doctoraal Geschiedenis,
Rijsuniversiteit Leiden
1988 - 1993

Voorzitter RPF-jongeren
1990 - 2006

Beleidsmedewerker RPF/ChristenUnie
Tweede Kamer fractie
2003 - 2004

Lid Provinciale Staten Gelderland
2006 - heden

Wethouder Zorg & Welzijn Apeldoorn

Heeft u op dit moment veel contact met
andere gemeenten en het Rijk?
Heel veel zelfs. De grote gemeenten in Nederland
komen in een grotestedenoverleg, de G32, vier tot
6 keer per jaar bijeen om over verschillende bestuurlijke zaken te spreken. Namens de gemeente
Apeldoorn zit ik in de ‘Sociale Pijler’, een kerngroep waarin kennisdeling en de lobby richting
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interview Paul Blokhuis

Den Haag op het gebied van de WMO, jeugd en werk
en inkomen centraal staat. Daarnaast ben ik bestuurlijk voorzitter van een commissieoverleg over de jeugdwet. In dat overleg zitten een aantal wethouders en
burgermeesters, plus Martin van Rijn (staatsecretaris
van Volksgezondheid red.). In die rol spreek ik Van Rijn,
maar ook staatsecretaris Fred Teeven (staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie red.) over bestuurlijke zaken
aangaande jeugdzorg.

Voor 1 januari kende Apeldoorn binnen de
jeugd-zorg al de ‘CJG4kracht-aanpak.’ Wat
houdt dit in?
Het paradepaardje van Apeldoorn! Vooruitlopend op
de decentralisatie naar de gemeenten is het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) in 2011 een project gestart
om mensen zonder indicatie toch te helpen in hun
zorgbehoeften. Bijna 100% van de gezinnen komt in
aanraking met het CJG, wanneer ze een kind voor het
eerst naar het consultatiebureau brengen. CJG4kracht
bestaat uit een groep van 25 professionals, met name
uit de jeugdzorg, die zich richten op preventieve, ambulante zorg. Zo kort en dichtbij als mogelijk, maar
wel voor zo lang als nodig. Door de mensen aan de
voorkant al te benaderen en te helpen, voorkomen we
zware zorg over een aantal jaar. De aanpak leidt tot
hogere klanttevredenheid en zorg op maat. In 2013
heeft het CJG4kracht de landelijk JGZ Innovatie en
publieksprijs gewonnen. Nog altijd ontvangen we verschillende parlementariërs die benieuwd zijn naar de
resultaten.

Veranderingen in de zorg:

de jongeren in beeld
1 januari 2015, een veelbesproken datum binnen het zorgdomein.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, WMO en
de Participatiewet vanuit de gedachte dat zij beter zicht hebben op
de regiospecifieke behoeften. Inmiddels ligt 1 januari 2015 enkele
weken achter ons en wellicht kennen we verhalen waarin de gevolgen van de decentralisatie zichtbaar worden: lange wachtlijsten, het
vele papierwerk dat ingevuld dient te worden, zorgpakketten die
gekort worden, enzovoort. Maar er zijn nog vele verhalen niet verteld die wel veel zeggen.
Als projectgroep zorg willen wij de gevolgen van de decentralisatie
in kaart brengen door zowel de positieve als negatieve verhalen
van jongeren zichtbaar te maken. Dit gaan we doen door een serie
filmpjes te maken waarin het verhaal van de jongere verteld wordt.
Die zullen te zien zijn op onze website. In de serie filmpjes willen wij
ook de wethouder Zorg van de betreffende gemeente vragen om
een reactie te geven op het verhaal van de jongere. Elke serie filmpjes
wordt afgesloten met een ludieke actie. Ben jij benieuwd wat we met
al die wethouders gaan doen en wil je weten wat deze actie inhoudt?
Blijf ons volgen!

Ben je benieuwd geworden naar ons project en wil je er
meer over weten, dan kun je contact met ons opnemen via:
perspectiefprojectzorg@gmail.com. Op het moment van
schrijven is de website nog niet online, maar houd www.
perspectief.nu in de gaten voor ontwikkelingen.

Werkgroep op bezoek bij André Rouvoet bij Zorgverzekeraars Nederland

Jarin van der Zande
Bestuurslid lokaal
Annika van de Belt-Steenbeek
Voorzitter projectgroep zorg
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Denktank PerspectieF

De decentralisaties:

muren afbreken?
Er wordt keihard gedecentraliseerd: in 393 gemeenten is
beleid in gang gezet om de zorg lokaal te organiseren. Door de
diverse aanpakken en daardoor ook andere resultaten is er
voor mij een diffuus beeld ontstaan. Hoe verloopt de uitwerking
eigenlijk? Is het incidentenpolitiek of klopt beleid daadwerke-lijk niet?
Daardoor is het lastig om in het algemeen te spreken over de uitwerking
van het ingezette beleid.
Er wordt keihard gedecentraliseerd: in
393 gemeenten is beleid in gang gezet
om de zorg lokaal te organiseren. Door
de diverse aanpakken en daardoor ook
andere resultaten is er voor mij een diffuus beeld ontstaan. Hoe verloopt de
uitwerking eigenlijk? Is het incidentenpolitiek of klopt beleid daadwerkelijk
niet? Daardoor is het lastig om in het
algemeen te spreken over de uitwerking van het ingezette beleid.
In de stad Amsterdam waar ik als wijkverpleegkundige werk, merk in de
praktijk veel van de veranderingen. Dit
zijn de meest opvallende zaken die ik
nu in de praktijk zie gebeuren:

Wat gaat goed:
•

•

Professionals zoeken elkaar sneller
op. Welzijnsorganisaties komen
veel beter in beeld bij andere professionals. De samenwerking wordt
hierdoor hechter.
Er wordt gekeken naar ‘wat iemand
kan’. Hierdoor wordt iemand aangesproken op zijn mogelijkheden
en niet op zijn of haar onmogelijkheden. Iemands eigenwaarde
wordt hierdoor hoger.

Wat kan beter:
•

•

Het systeem waarin professionals
samenwerken is na 6 weken in het
nieuwe jaar nog niet 100% operabel. Randvoorwaarden zijn dus
(nog) niet goed gefaciliteerd. Dit
geeft onder profes-sionals weerstand.
Cliënten weten niet precies naar
wie ze toe moeten voor een WMOvoorziening. Een algemene brief
helpt een specifieke cliënt dus niet
en veroorzaakt erg veel onrust en
soms zelfs paniek.

Ik hoop dat gemeenten over hun eigen
grenzen heen durven kijken zodat er
de juiste (complexe) zorg gegeven kan
worden, los van het feit waar je woont.
Er is voor hulpbehoevenden nog te
weinig maatwerk mogelijk door de
angst voor de overschrijding van het
budget. Het afbreken van de onneembare muren voor burgers en professionals is een taak van elke gemeenteraad. Wie durft?

In aanloop naar de verkiezingen voor
de Provinciale Staten zal er ongetwijfeld geframed worden over de ‘3D’s’.
Van ‘goed voor de burger’ tot een rampscenario. Elkaar de loef proberen af te
steken heeft volgens mij geen zin. Of
de Provinciale Staten zich moeten bemoeien met lokale gemeenten heeft
volgens mij geen nut. Incidentenpolitiek lost niks op; het brengt alleen maar
meer onrust teweeg.

Arie Barendrecht (20)

is wijkverpleegkundige in Amsterdam.
Hij is lid van de denktank van
PerspectieF voor Zorg & Welzijn.

PerspeX
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Lokaal
Don Ceder
Leeftijd 25 jaar
Beroep Jurist bij (en oprichter van)
Anti-Incasso
Naam

Waarom ben jij lid van de PerspectieF?
De ChristenUnie is een partij die handen en voeten geeft aan het
christelijk geloof. Dat staat mij aan, het is namelijk fijn dat je via de
partij als een groep mensen de handen ineensluit om Nederland een
stukje beter te maken. De ChristenUnie is een partij die bestuurt vanuit
geloof en idealen, maar ook een die handelt vanuit realisme.

Wat doe jij als jongerenambassadeur voor PerspectieF
in Amsterdam?
Als ambassadeur hoop ik te kunnen realiseren dat er ook in de hoofdstad een afdeling komt van onze jongerenpartij. Momenteel probeer
ik jongeren die hetzelfde gedachtegoed als de ChristenUnie hebben,
maar dat nog niet beseffen, in contact te laten komen met de partij.
Dit doe ik op een laagdrempelige manier door ze bijvoorbeeld mee te
nemen naar evenementen of met ze in gesprek te gaan. Zo hoop ik
een basis te vormen voor PerspectieF Amsterdam. Ik zie mijzelf als iemand die verandering kan brengen, iemand die ervoor zorgt dat ook
hier jongeren met een christelijke achtergrond en sterke idealen zich
kunnen inzetten voor de samenleving.

Nu je hebt uitgelegd wat jij doet in Amsterdam, ben ik
eigenlijk wel benieuwd welke thema’s hier spelen.
Amsterdam heeft een sterke stadscultuur en is daarmee anders dan
de rest van Nederland. Een belangrijk thema dat speelt is jeugdwerkloosheid. Zowel de jongeren zelf als de gemeente zitten hierover met
de handen in het haar. Veel jongeren hebben wel een goede opleiding,
maar kunnen door een gebrek aan werkervaring geen goede startersfunctie krijgen.
Als tweede lijdt Amsterdam onder een groeiende schuldenproblematiek. Huishoudens en jongeren maken verkeerde keuzes en

nemen dingen af die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Dit wordt
verergerd door malafide incassobureaus die misbruik maken
van deze lijdende groep. Het gevolg is dat deze huishoudens en
jongeren in een financiële neerwaartse spiraal terechtkomen.
Als laatste valt op dat er onder de jongeren hier, van vrijwel elke cultuur, een groeiend politiek besef ontstaat. Ze zijn ontevreden over een
heleboel gang van zaken waaronder de werkloosheidskwestie. De
overheid moet daar op inspelen. Ik heb me daarom ook verkiesbaar
gesteld voor de Provinciale Staten. Ik wil mij graag inzetten voor de
schuldhulpverlening een punt waar de gemeentes veel problemen
ervaren. Vanuit mijn onderneming ben ik hier al mee bezig, ik hoop
dit ook op politiek vlak te kunnen gaan doen. Als jongere wil ik graag
die doelgroep aanspreken en een voorbeeld zijn voor hoe je de politiek
kunt veranderen. ‘‘You lead by example’’.

Joost Schouten
Redacteur PerspeX
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Actieve PerspectieF’er aan het woord
naam Niels van den Berg
woonplaats Utrecht
leeftijd 21 jaar
studie 2e jaar Bestuurs- &

Organisatiewetenschap, USBO

Waarom ben je lid geworden van PerspectieF?
Ik ben lid geworden van PerspectieF omdat ik streef naar een betere
wereld en ik er in geloof dat een betere wereld begint bij je eigen opstelling. Naast het feit dat ik het erg leuk vind om met maatschappelijke thema’s bezig te zijn, wil ik door mijn actieve opstelling binnen
PerspectieF graag handen en voeten geven aan het streven naar een
betere wereld.

Is het christelijke aspect van ChristenUnie belangrijk
voor je?
Jazeker. Een christen ben je niet alleen op zondag in de kerk, christen
ben je misschien wel juist buiten de kerk. Tijdens je studie, op het werk
en zeker ook in de politiek. Ik vind het mooi hoe de ChristenUnie haar
christelijke identiteit laat horen. Laatst nog in het debat naar aanleiding van de aanslagen in Parijs: Arie Slob sprak de woorden uit dat hij
en al die andere ChristenUnie-politici “hopen en bidden dat we in ons
land, met de verscheidenheid die zo kenmerkend voor ons land is, in
harmonie en vrede met elkaar kunnen samenleven.”

Op welke manieren ben jij actief bij PerspectieF?
Sinds dit collegejaar richt ik mij, samen met een heel leuk team, op het
speerpunt Jonge Sociale Ondernemen.Het eerste deel van het seizoen
zijn we druk bezig geweest met het bekijken wat Sociale Ondernemingen eigenlijk zijn en hebben we verschillende veldbezoeken verricht. Die bezoeken waren erg leuk. Gepassioneerde ondernemers
vertelden hoe ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt be-

trokken bij het werk in hun organisatie. Prachtig om op die manier van
ieders talent gebruik te maken. De volgende vergaderingen zijn alweer
gepland met het team en dan gaan we hard op zoek naar andere
mogelijkheden om Jonge Sociale Ondernemen in de spotlights te
zetten. Daarnaast volg ik de leiderschapstraining bij PerspectieF. Deze
training is tot op heden zeer interessant en ik hoop, maar heb daar het
volste vertrouwen in, dat deze training een positieve impuls zal geven
aan mijn opstelling tijdens leidinggevende situaties. Ik hoop na de
training nog beter alle individuele kwaliteiten van de deelnemers binnen een team tot een mooi resultaat te kunnen laten leiden. Ik geloof
er namelijk in dat ieder hier op aarde kwaliteit heeft, de vraag is hoe
die kwaliteiten het beste tot zijn recht kunnen komen.

Jantine Brandemann
Redacteur PerspeX
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Actie
kerstpakketten
jong sociaal
ondernemen

Projectgroep geeft kerstpakket
aan minister Asscher
Vlak voor kerst heeft de projectgroep Jong Sociaal Ondernemen
een kerstpakket aangeboden aan minister Asscher van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Het kerstpakket was gevuld met producten van sociale ondernemingen, gemaakt door mensen die
normaal moeilijk aan het werk komen door bijvoorbeeld een verstandelijke of fysieke beperking. Het doel van de actie was om bij
de minister de kracht van sociale ondernemingen onder de aandacht te brengen en hem aan te sporen tot het voeren van beleid
dat sociaal ondernemen stimuleert in Nederland. In het kader van
de participatiewet, het uitsterfbeleid dat gevoerd wordt op sociale werkplaatsen en de beperkte werkgelegenheid als gevolg van
de economische crisis, bieden sociale ondernemingen oplossingen. Er zijn namelijk vele sociale ondernemingen die juist mensen
in dienst willen nemen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Loes Zuidervaart
Projectgroep
Jong Sociaal Ondernemen
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Actie mensenhandel tegen prostitutie

PerspectieF
voert actie
op de Wallen
De projectgroep Mensenhandel is alweer een aantal maanden gestart en we zijn goed op
weg. Om meer grip en kennis
van de problematiek te krijgen
hebben we de afgelopen tijd
veel gesprekken met elkaar
gevoerd. Daarnaast is een expertmeeting
georganiseerd
met Ineke van Buren van Fier,
Jacqueline Kleijer van Pretty
Woman en journaliste Renate
van der Zee.

De gruwelijke werkelijkheid van mensenhandel en prostitutie komt steeds dichterbij. En het erge is dat veel mensen geen
flauw idee hebben wat er allemaal speelt.
De noodzaak om hier als politieke jongeren
mee bezig te zijn wordt daardoor steeds
groter.
De projectgroep Mensenhandel wil bewustwording van de problematiek creëren.
We richten ons daarom voornamelijk op de
klanten. Weten de klanten bij welke vrouw
ze naar binnen stappen? Als een klant weet
dat een vrouw niet vrijwillig haar werk doet
waarom doet hij dan geen melding of aangifte?
Om die reden hebben we op 31 januari
het Meldpunt Mensenhandel opgericht
op de Wallen in Amsterdam. We hebben
met behulp van flyers heel veel gesprekken
gevoerd. Veel mensen schrokken van de
realiteit achter de wereldberoemde rosse
buurt van Nederland. Nog meer reden voor
ons om door te gaan met dit bewustwordingsproces.
De aankomende maanden staat er nog het
één en ander op de planning. De concrete
uitwerking volgt de komende tijd. Houdt
Facebook en Twitter in de gaten om op
de hoogte te blijven.

Anne-Marij Dijkstra
Projectgroep Mensenhandel
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Jongeren VERKIESBAAR

18 maart zijn de Provinciale Staten verkiezing-en. Verkiezingen die doorgaans niet populair zijn, zeker niet bij jongeren. Vaak voelen we ons niet
verbonden met de provincie waar we in wonen en we hebben geen idee
wat Statenleden eigenlijk doen. Het is vooral abstract en niet relevant
voor ons. Tenminste, dat denken velen. Toch zijn er op de lijsten van de
ChristenUnie heel wat jongeren verkiesbaar. Zij laten zien dat deze
verkiezingen wel dege-lijk belangrijk zijn, ook voor jongeren. Zo hebben
de Provinciale Staten veel invloed op het openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening in een provincie en bovendien kiezen zij in mei de Eerste
Kamer. Leon, Martin en Loes leggen uit waarom zij verkiesbaar staan. Op
de website van PerspectieF vind je hun uitgebreide verhaal. Stemmen
dus!

“Ik ben jong en kandidaat en
denk dat dit een goede combinatie is, omdat de provincie
gaat over zaken die jongeren
raken.”

“Verbinding is cruciaal
in de politiek.”
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“In de platteland provincies moeten we de jongeren weten
vast te houden. Een goede aansluiting van opleidingen op de
arbeidsmarkt is daarbij inmisbaar.”

Verslag Brussel

PerspectieF
bezoekt Europa!

Begin februari is een aantal leden van PerspectieF
naar Brussel geweest voor een excursie aan de Europese instellingen, ofwel het Europees Parlement
en de Europese Commissie. Tijdens het bezoek aan
het Europees Parlement hebben we een bezoek gebracht aan Europarlementariër van de ChristenUnie,
Peter van Dalen. Hij verwelkomde ons van harte met
een lunch. Daarna was er ruimte voor vragen en discussiemogelijkheden. Zo hebben we gedebatteerd
over de islam en de functie van Europa. Ook praatte
Peter van Dalen ons bij over de hot issues die momenteel in Europa worden besproken. Zo wilde Peter
graag een zogeheten Brexit voorkomen (Verenigd
Koninkrijk uit de Unie). Volgens Peter is het Verenigd
Koninkrijk van belang voor de Europese economie
en de Europese samenwerking. Na een mooie foto

van de groep met Peter van Dalen en hem te hebben bedankt voor de gastvrijheid, werd het tijd om
naar de Europese Commissie te vertrekken. De Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie.
Onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Frans
Timmermans is vicevoorzitter van de Commissie.
Zij komen met initiatieven die goedkeuring moeten
hebben van het Parlement. Ook is de Commissie verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Na een informatiesessie over de Commissie en een wandeling
door de Europese Wijk van Brussel heeft de bus ons
naar het Anatomium gereden. Onder de lichtende
ballen van dit wereldtentoonstellingenobject hebben we geluncht. Al met al een geslaagd bezoek.
Waarvoor dank aan Peter van Dalen en de Eurofractie.

Gijs Blijenberg

PerspeX

| maart 2015 |

13

Verslag

Minister Ploumen verkozen tot
Engel van het Jaar
PerspectieF heeft op de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel Lilianne Ploumen
(minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking) uitgeroepen tot Engel van Jaar 2014. Zij
krijgt deze onderscheiding vanwege
haar grote inzet voor een veiligere
kledingindustrie in Bangladesh. Na
de ramp met kledingfabriek Rana
Plaza bleef ze dicht op het vuur en haar
daadkracht is prijzenswaardig. De ‘Engel van het Jaar-award’ wordt jaarlijks uitgereikt aan de politicus die zich
het afgelopen jaar heeft ingezet voor
christelijke idealen, maar zelf geen
vertegenwoordiger is van een christelijke partij. Eerdere winnaars van de
prijs zijn onder andere Myrthe Hilkens
(PvdA), Sharon Gesthuizen (SP), Jeroen
Dijsselbloem (PvdA) en Fleur Agema
(PVV).

Om de prijs uit te reiken ging
Pers-pectieF op bezoek op het
mini-sterie. Erik-Jan (voorzitter
van Pers-pectieF) reikt de prijs uit
aan de minister. Hij zegt over haar:
“Het is bewonderenswaardig dat
zij de heftige confrontatie met de
oneerlijke en onveilige kledingindustrie niet vermeed maar de
strijd aanging. Ze riep in het afgelopen jaar op tot compensatie van
de Rana Plaza-slachtoffers door de
betrokken modeketens en drukte
de gehele branche op het hart bij
te dragen aan betere werkomstandigheden. De prijzenswaardige
inzet van de minister draagt flink
bij aan het perspectief op een eerlijke en veilige kledingindustrie.”
Minister Ploumen is blij met de
onderscheiding: “Erg leuk om deze
prijs te krijgen, ik ben vereerd. De
mensen daar moeten in veilige,
gezonde omstandigheden kunnen
werken. Er moet nog ontzettend
veel gebeuren en daar blijf ik me
voor inzetten. Deze prijs draagt er
hopelijk aan bij dat de aandacht
voor de problemen in de textielsector niet verslapt.”
Intussen heeft het Rana Plaza-fonds
van de benodigde 25 miljoen euro
inmiddels bijna 18 miljoen binnen, terwijl nog wordt gewacht
op bedrijven als Benetton, die nog
geen cent hebben bijgedragen. Het
Bangladesh-veiligheidsakkoord
is al door meer dan 190 bedrijven
ondertekend.

Job Wieles
Eindredacteur
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Activiteiten
FEBRUARI / MAART

Ledenwerfcampagne ‘(H)eerlijk’
PerspectieF heeft drastisch meer leden nodig. Een groep actieve PerspectieF’ers belt
gedurende een zevental avonden alle leden met de vraag of ze de belofte willen doen
minimaal één lid te werven. In ruil daarvoor krijgen ze gratis een eerlijk geproduceerd
T-shirt met daarop de tekst ‘(H)eerlijk’.
Help jij ook mee? Vragen? Neem contact op met organisatie@perspectief.nu

Vrijdagavond 13 MAART

Verkiezingsborrel PS2015
Exclusieve avond met Roel Kuiper
en Mirjam Bikker.
Meer weten? Zie perspectief.nu/ps2015
Café Joost Achter de Sint Pieter 3 Utrecht

15 MAART

Deadline sollicitatie Politieke Training
Persoonlijke coach, inhoudelijke avonden en vernieuwende opdrachten zorgen voor
een perfecte stap in je politieke carrière.
Meer weten? Zie perspectief.nu/politieketraining

Vrijdagavond 27 MAART t/m zaterdagavond 28 MAART

Ledenweekend 2015!
Gezelligheid, inhoud en inspiratie tijdens een goedverzorgd en goedkoop weekend.
Meer weten? Zie perspectief.nu/ledenweekend

Vrijdag 8 MEI t/m zaterdag 9 MEI

PJO-Parlement 2015
Twee dagen lang debatteren met andere
PJO’s in de politieke arena van Nederland:
de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
Meer weten? Zie perspectief.nu/pjodebat
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Maak uw kind lid!
Wilt u uw zoon of dochter onderdeel maken van een gezellige groep
christelijke jongeren die zich druk maken over de wereld om zich heen?
Wilt u uw kind stimuleren na te denken over een manier waarop ze de
wereld kunnen verbeteren? Bent u op zoek naar een manier om meer
te betekenen voor christelijke politiek? Maak uw kind* nu lid, want
we hebben hen nodig! Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers ging u al
voor en maakte zijn dochter Anne lid.
Ga naar www.perspectief.nu/maakuwkindlid voor meer informatie.
*Let op, u kunt uw kinderen alleen lid maken als ze tussen de 12 en de 17 jaar oud zijn.

Gert-Jan Segers:
“Ik heb Anne er gewoon bijgelapt als lid van
PerspectieF.
Ze
vond
het prima, mede omdat ik
de donatie betaal. Goed
voor PerspectieF en goed
voor Anne. En misschien
een goed idee voor andere
ouders...”

Anne Segers:

16

“Ik ben geinteresseerd in maatschappelijke
onderwerpen zoals mensenrechten en dierenrechten, rechtvaardige samenleving en strijd tegen armoede. Gaaf dat PerspectieF daar ook
mee bezig is.”
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