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VERNIEUWEN
Kan niet zonder jou!

interview
JOËL VOORDEWIND:

“we zijn zo gezegend als
christen en het is een rijkdom te mogen uitdelen”
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Maar wanneer
is iets nieuw?
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VOORWOORD

PerspectieF
IN DE MEDIA

Beste PerspectieF’er!
De 2e PerspeX van 2013 ligt weer voor je. In deze PerspeX volop
aandacht voor de vernieuwing van PerspectieF. Zoals je wellicht
weet, staat er een aantal grote veranderingen op het programma.
In deze Perspex kan je lezen wat, hoe en wanneer we dat gaan aanpakken.
Verder hebben we nog voor de zomer een aantal mooie activiteiten voor je op de plank liggen. Je bent van harte welkom voor
excursies naar de Tweede Kamer en we gaan nog naar Brussel. Kijk
even de website of facebook voor de nieuwste informatie.

een column van Marjolein Koster. Uiteraard raad ik het interview
met Joël Voordewind je ook van harte aan.
Ik hoop dat deze PerspeX je enthousiasme en trots voor PerspectieF lekker aanwakkert. Mocht je zelf mee willen gaan doen, mail
onze bureaumedewerker via info@perspectief.nu, en wie weet
drinken jij en ik binnenkort samen koffie. Doen?!

Maarten van Ooijen:
“Zogezegd willen wij ‘de klant

Hartelijke Groet,

op het podium hijsen’ om
schone kleren te eisen”

In deze PerspeX vind je ook weer de gebruikelijke items, zoals ons
mediaoverzicht, een boeiend opinie artikel van Jacomijn Visser en

Maarten van Ooijen

REFORMATORISCH
DAGBLAD

Voorzitter

INHOUD

Wybe Niemeijer en Tom Overbeeke:

DE VERNIEUWINGEN
IN KORT BESTEK
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“Geef juist jongeren wel
toekomstperspectief op de
arbeidsmarkt.”

‘’In dit land vol leegstand en politieke
nota’s moet er aandacht komen voor de
jongeren die dakloos
dreigen te worden.’’

Interview JOËL VOORDEWIND

“We zijn zo gezegend
als christen en het is
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actualiteiten

ONDERSTEUNENDE TEAMS

DE VERNIEUWINGEN
IN KORT BESTEK

ACTIVITEITENAANBOD
PerspectieF gaat het activiteitenaanbod
verbreden, verdiepen en verbeteren.
Daar komt een speciale commissie voor,
die jaarlijks een activiteitenagenda opstelt. Op agenda (sept-juli) komen alle
activiteiten die PerspectieF dat jaar
zal aanbieden voor verschillende doelgroepen.

PerspectieF is volop in beweging. Op de laatste ALV werd ingestemd met een veranderende structuur. Hier lees je alles over
deze veranderingen en wat dat voor jou betekent.

PROMOTIE
BESTUUR
Het landelijk bestuur zal op één moment
gaan wisselen en dan één jaar gezamenlijk het bestuur van PerspectieF vormen.
De samenstelling van het bestuur verandert naar zes bestuursleden: voorzitter,
penningmeester, secretaris, bestuurslid
Lokaal, bestuurslid Organisatie en bestuurslid Politiek.

JAARSTRUCTUUR
De jaarstructuur wordt aangepast. Er komen nu twee momenten waarop
leden elkaar ontmoeten, namelijk eind juni en midden september (vlak voor
Prinsjesdag). Het congres en de ALV’s worden in deze twee nieuwe ontmoetingen geïntegreerd. De ontmoeting in juni heet de Politieke Focusdag, de
ontmoeting in september de Politieke Kick-Off.
Kom je op ons Politieke Focusdag zelf kijken en ervaren hoe het nieuwe
PerspectieF eruit ziet? Ga naar www.perspectief.nu om je aan te melden!

Om de kernactiviteiten van PerspectieF optimaal
te laten presteren worden twee ondersteunende
teams opgericht. In het communicatieteam zitten verschillende vormgevers, fotografen en
filmmakers, de webmaster en dergelijke. Daarnaast komt er een ondersteund HR-team (Human Resource) dat verantwoordelijk is voor de
werving, plaatsing en begeleiding van nieuwe
actieve leden.

De promotie van PerspectieF wordt vernieuwd door een tweedeling te maken. Promotie wordt ten eerste uitgevoerd door
middel van samenwerkingsverbanden. Een
(christelijke) organisatie of instelling werkt
samen met PerspectieF aan een aantrekkelijk programma. Ten tweede zullen we een
aantal keer per jaar flink uitpakken bij grote
(christelijke) evenementen om een ‘promotieevenement’ te organiseren.

ORGANOGRAM
POLITIEKE
PROJECTEN
Lokaal werkt PerspectieF met lokale
afdelingen. Op sommige plekken loopt
dit goed en wordt het goede werk gecontinueerd. Voor veel andere plekken
gaan we aan de slag met een nieuw concept, namelijk jongerenambassadeurs.
De jongerenambassadeur is actief in een
lokale ChristenUnie-afdeling om door
middel van aantrekkelijke programma’s
jongeren te betrekken bij de lokale
politiek, lokale politici en de lokale
ChristenUnie.

JONGEREN
AMBASSADEURS
De politiek van PerspectieF wordt vanaf
volgend jaar projectmatig uitgevoerd.
Elk project heeft een specifiek thema,
waarop leden zich kunnen inschrijven.
Verschillende projecten kennen verschillende lengtes, thema’s en intensiviteit.
De thema’s van de verschillende projecten zijn afgeleiden van de speerpunten van PerspectieF, die elk jaar op de
Politieke Focusdag worden vastgesteld
samen met de leden. Naast de politiek
projecten wordt een denktank opgericht, die zich verdiept in brede politieke
thematiek.

LOKAAL

POLITIEK

bestuur

denktank

communicatie-team

activiteiten

jongeren
ambassadeurs

bestuur

promotie
samenwerkings
verbanden

afdelingen

HR-team

promotie
evenementen

ORGANISATIE
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advertentie

PERSPECTIEF LOKAAL

Jongeren
ambassadeurs.
Theologie

studeren?

PerspectieF is een grote landelijke jongerenorganisatie. Om PerspectieF zoveel mogelijk in het
land aan het werk te zetten hebben we lokale
afdelingen en werken we samen met fracties in
het land.
Op sommige plekken loopt deze samenwerking goed en hebben
we al veel kunnen bereiken. Toch is het voor PerspectieF bijna het
allerbelangrijkste dat de jongeren zelf (jij en ik) actief gaan worden in hun woonplaats. Wij zijn een actieve jongerenorganisatie
en hebben jou nodig om lokaal onze stem te laten horen. Ook
heeft de lokale ChristenUnie ons nodig om te weten wat er speelt
in onze eigen plaats; maar vooral ook wat er speelt onder de jongeren. Wat willen wij als jongeren en hoe kunnen de ChristenUnie
en PerspectieF hierbij helpen?
Om nu juist op de plekken waar we nog niet duidelijk aanwezig
zijn, willen we aan de slag gaan met een nieuw concept: de jongerenambassadeur! De ambassadeur is voor de jongeren het
aanspreekpunt , de ambassadeur heeft als ambitie om jongeren
te betrekken bij de lokale politiek. Dit kan de ambassadeur want
hij werkt nauw samen een raadslid van de ChristenUnie waardoor
hij beschikt over het benodigde netwerk. De ambassadeur is daarnaast het aanspreekpunt vanuit PerspectieF landelijk.
PerspectieF heeft een menukaart klaarliggen waar verscheidene
activiteiten op staan die zo kunnen worden uitgevoerd. Dit alle-

maal met het uiteindelijke doel om jongeren te motiveren en te
enthousiasmeren voor de lokale en landelijke politiek.

Kom een dagje TUA proberen!

Op dit moment zijn we als bestuur druk bezig om ambassadeurs
te vinden . We hebben al meer dan 50 aanmeldingen gehad bij het
ChristenUnie –congres. Met al deze aanmeldingen gaan we de komende tijd aan de slag en we hopen binnenkort de eerste ambassadeurs te kunnen presenteren.

Je kunt dan zien wat het onderwijs aan de TUA inhoudt en
hoe het is om te studeren in een kleinschalige omgeving, vol
diversiteit en dynamiek en met de Bijbel als uitgangspunt. Je kunt
de sfeer proeven en kennismaken met studenten en hoogleraren.
Er is voldoende gelegenheid en ruimte om je vragen te stellen en
te spreken met studenten, docenten en de studieadviseur.

Meer informatie of je opgeven? Kijk op www.tua.nl

mber 2012
Info-avond 23 nove
Wil jij ambassadeur worden
in jouw eigen woonplaats?

facebook.com/TUApeldoorn

twitter.com/TUApeldoorn

Of wil je alles rustig nalezen
over dit nieuwe concept?
Kijk dan op
http://www.perspectief.nu/nl/vernieuwing
of neem contact op.

Marlieke van den Engel
Bestuurslid Lokaal
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Foto verslag ACTIE

Eerlijke kleding!

Maarten van Ooijen:

“De consument heeft een spilfunctie. Als klanten van kleding gaan
aangeven dat ook hun kleding eerlijker moeten worden, dan kunnen
de achterblijvers over de streep
worden getrokken.”

Vrijdag 24 mei 2013 was het precies een maand geleden dat Rana
Plaza in Bangladesh in elkaar stortte, terwijl er op dat moment
meer dan 2000 mensen in het gebouw aan het werk waren. Het
tegen de grond gaan van de slecht gebouwde kledingfabriek eiste
van 1127 mensen het leven. Nadien hebben veel kledingmerken
een akkoord getekend, waarbij werd afgesproken te investeren
in betere veiligheidsomstandigheden in kledingfabrieken. Helaas
gingen veel bedrijven nog niet mee. PerspectieF en Schone Kleren
Campagne (SKC) lanceerden de 24e een campagne op de Dam in
Amsterdam.

Doel

Niki Janssen van Schone Kleren Campagne:

“Nog steeds wachten de slachtoffers en nabestaanden op compensatie. Zij raken nu in de schulden,
omdat merken hun beloften niet
nakomen en er nog geen geld over
de brug is gekomen.”

Het doel van de campagne was het winkelend publiek een podium te geven om
schone kleren te eisen. PerspectieF gaf het
winkelend publiek de mogelijkheid een
kaartje te sturen naar de modebranche.
Daarnaast kon ook online een kaartje worden ondertekend.

Resultaat
580 kaarten werden ondertekend op de
Dam en vele zullen nog volgen!

Tweede Kamerlid Joël Voordewind
schaarde zich ook achter de actie:

“Schone en eerlijke
kleding. Dat moeten
bedrijven gaan garanderen door leefbare
lonen en veilige werkomstandigheden. Een ramp
als in Bangladesh willen
we nooit weer.”

foto’s Timo Visser
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column

interview
JOËL VOORDEWIND

NIEUW
Het regent, het waait, het stormt, het vriest en het hagelt. In
principe geen nieuw fenomeen in Nederland, maar wel wanneer dit eind mei plaatsvindt. En alsof de crisis nog niet genoeg
uitwerking heeft gehad, zorgt dit weer er ook nog eens voor
dat wij als consument minder besteden.
Afgelopen periode heeft PerspectieF een vernieuwing doorgemaakt. Maar wanneer is iets
nieuw? Wanneer het er nog nooit is geweest?
Of kan iets ook gewoon nieuw zijn wanneer ik
het nog nooit heb meegemaakt? In dat geval zit
mijn leven vol vernieuwing. De eerste keer dat ik
een full time stage loop, dat ik een scriptie schrijf,
meedoe aan een boot camp, smoothies maak en
mezelf een keer positief uitlaat over de dienstregeling van de NS.
Eigenlijk vernieuwt PerspectieF constant. Elk jaar
zijn er weer nieuwe gezichten van nieuwe leden
en af en toe van een nieuw bestuurslid. Nieuwe
speerpunten en nieuwe activiteiten, vaak bepaald
door de actualiteit. Deze constante vernieuwing
zorgt misschien wel voor minder structuur.

nieuws te proberen? Geen van beiden is per definitie goed of fout. Het bestuur heeft gekozen
voor een verandering in de structuur van de
organisatie, omdat de huidige niet naar wens
functioneerde. Of de nieuwe structuur dat wel zal
doen moeten we nog maar zien. Het toont wel lef
om zoiets groots door te voeren en het bestuur
zal moeten afwachten of hun opvolgers dit op de
manier aanpakken zoals zij bedoeld hebben.
Hoe dan ook, weer iets nieuws voor mij. Ik houd
wel van veranderingen. Een nieuwe fiets, een
nieuw kapsel of gewoon vanavond een nieuw
gerecht uitproberen. Voor mij zijn zulke dingen
belangrijk om niet in een sleur te raken en ik
denk dat dat ook precies de reden is waarom de
vernieuwing binnen PerspectieF nu plaatsvindt. Ik
ben benieuwd!

Is vernieuwing altijd beter? Wel of niet houden
van veranderingen wordt vaak gezien als een
karaktereigenschap. Ben je iemand die het graag
bij het oude houdt, omdat je weet dat dat goed is?
Of ga je voor verandering, omdat ik je denkt
dat het beter kan? Omdat je het fijn vindt iets

Marjolein Koster
Redacteur PerspeX
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“We zijn zo gezegend als
christen en het is een
rijkdom te mogen uitdelen.”
Binnen de Tweede Kamer is Joël Voordewind
erg actief als het gaat om het verdedigen
van mensenrechten. Onlangs is hij naar Syrië
en China geweest voor werkbezoeken en is
er een initiatiefnota ingediend voor het gebruiken van een ranglijst om godsdienstvrijheid in kaart te brengen. Tijd voor PerspectieF om hem te vragen naar zijn motivaties, werkzaamheden en bevindingen.

We zien dat u veel doet voor gerechtigheid in deze wereld, is dat
is uw motivatie geweest om de politiek in te gaan?
Als zoon van een dominee in Amsterdam heb ik veel meegekregen van het werk van mijn vader en dit ging verder dan alleen
preken in de kerk. Hij deed veel voor zwakkere groepen in de samenleving, denk bijvoorbeeld aan drugs- en alcoholverslaafden, zwervers,
daklozen enz. Ik ben toen politicologie gaan studeren en tot geloof
gekomen. In die tijd heb ik ook gezien dat mensen helpen breder
is dan alleen maar kijken naar armoede of verslavingen, maar dat
er ook vaak een geestelijke nood achter zit. Mijn vrouw en ik hebben in Irak gewerkt tijdens de eerste Golfoorlog en in Brazilië met
straatkinderen. Daarna ben ik gaan werken bij hulporganisatie
Dorcas en uiteindelijk ben ik hier bij de ChristenUnie terecht gekomen.

PerspeX
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Strijden voor gerechtigheid doet u dus vanuit een christelijke
motivatie. Ziet u dit als iets wat iedere christen moet doen of
heeft uw persoonlijkheid hier ook veel mee te maken?
Ik voel me wel geroepen vanuit de Bijbel, waar meer dan 1000 keer de
oproep staat om voor de wees, de arme en de vreemdeling op te komen.
Vreemdelingen van nu zijn de asielzoekers, hoe concreet kan het zijn? Als
er staat in Mattheus 25: “Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen”, dan kijken we nu naar de asielzoekers die nu in vreemdelingedetentie zitten in schrijnende omstandigheden. Daar probeer ik het voor
op te nemen. Het is niet zozeer moeten, maar wij zijn zo gezegend hier
als christenen. Er vanuit gaande dat deze zegen van boven komt, dan is
het rijkdom om te mogen uitdelen aan mensen die het minder hebben.
U bent in maart in Syrië geweest. Wat heeft u daar precies
gedaan?
Daar heb ik zowel christenen als andere vluchtelingen in de kampen
bezocht om te kijken hoe hun situatie was. Hierover heb ik een rapport
geschreven genaamd ‘Christenen tussen twee vuren’. Aan de ene kant
worden ze bedreigd, ontvoerd en gemarteld door moslimextremisten
en aan de andere kant zijn ze, net als iedereen, slachtoffer van de bombardementen van president Assad. Ze zijn wel specifiek doelwit van
de moslimextremisten. Christenen krijgen bedreigingen naar zich toe
als “christen-hond verdwijn of sterf, we nemen je huis in dus ga eruit,
verdwijn naar Turkije”. Wat je dan kunt doen is hulp vragen voor Christenen die niet in de reguliere kampen durven te zitten, omdat daar
vaak ook moslims zijn door wie zij zich bedreigd voelen. Nog beter is
het om te kijken of er een soort veilige zone kan worden gecreëerd in
Noordoost Syrië, met een mogelijke samenwerking met de Koerden.

“Christenen in Syrie
zijn een specifiek
doelwit.”
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U bent pas geleden ook in China ge-weest, kunt u daar meer
over vertellen?
In China hebben we gekeken naar mensenrechten, maar ook naar
de handelsrelatie met Nederland en naar godsdienstvrijheid. Ik
heb daar een niet-geregistreerde kerk bezocht. Dat was bijzonder,
want volgens mij is er nog niet eerder een kamerlid of politicus in
staat geweest dit te doen. We werden goed in de gaten gehouden
en moesten erg op onze woorden letten. Een paar maanden
geleden heeft een Bijbelverspreider nog drie jaar celstraf gekregen. Christenen worden niet vervolgd voor het feit dat ze christen zijn, maar wanneer ze openbaar samenkomen of het evangelie willen verspreiden kunnen ze flink in de problemen komen.

“Godsdienstvrijheid is een
van de universele rechten
van de mens.”

Als u het specifiek heeft over christelijke vluchtelingen in Syrië,
vindt u daar dan ook enige steun in hier in Nederland, want het
probleem is natuurlijk veel groter?
Ik heb natuurlijk ook naar de algemene situatie gekeken en vergeet
dat zeker niet, maar christenen zijn wel specifiek slachtoffer binnen
dit conflict. Als je kijkt naar de hele situatie, dan maak ik mij grote
zorgen over wie de oppositie in Syrië nou precies is. Binnen die oppositie werken extreme moslims. Wanneer zij aan de macht komen
zal er geen ruimte meer zijn voor christenen in Syrië. Daarnaast is
er ook de Free Syrian Army, die gedomineerd wordt door moslimbroeders. In Egypte zijn zij aan de macht gekomen en de situatie
van de christenen is daardoor niet verbeterd, ze is zelfs eerder verslechterd. Welke uitkomst er ook is, het zal heel moeilijk worden
voor christenen om daar verder te leven. Een democratie is niet altijd de oplossing, want minderheden kunnen nog steeds in de verdrukking zijn. Daarom moeten mensenrechten gegarandeerd worden in de grondwet en moeten verkiezingen gerechtvaardigd zijn.
De initiatiefnota voor een ranglijst voor godsdienstvrijheid, is
die mede naar aanleiding van uw bezoek aan Syrië?
Eigenlijk wil de ChristenUnie dit debat al jaren voeren, maar we
werden steeds tegengehouden. Uiteindelijk is het toch gelukt. Het
doel is om los van incidenten te kijken naar hoe we landen kunnen aanspreken op het schenden van de godsdienstvrijheid. Dit
is tenslotte een van de universele rechten van de mens. Voor allerlei problemen zoals armoede, corruptie en vrouwenrechten gebruiken wij lijstjes, maar voor godsdienstvrijheid was dit steeds
niet het geval. Dit is een eerste stap naar verbetering op dit gebied.

PerspectieF is bezig met eerlijke kleding, waar komt je kleding vandaan en worden mensen niet uitgebuit terwijl ze
het maken? Nu staat China bekend als een land waar dat
vaak gebeurt. Heeft u daar ook iets van gezien?
Ik heb het niet gezien maar wel mensen gesproken die daarvan
wisten. Het gaat dan vooral om de arbeidsomstandigheden.
In grote steden is deze nog steeds belabberd, dat betekent dat
arbeiders lange werkdagen maken van soms 18 uur en dat
de veiligheid niet gegarandeerd wordt. Dat geldt vooral in de
textielindustrie, landbouw en in de bouw zelf. Ik ben ook in
India geweest en heb daar situaties gezien, die onacceptabel
waren. Dat heb ik ook aangekaart bij onze multinationals en
de Indiaanse regering. Multinationals zijn over het algemeen
erg bereidwillig hierover te praten, ze willen immers niet negatief in het nieuws komen. Op initiatief van de ChristenUnie
kunnen multinationals nu ook een bestuurlijke boete krijgen
als er ergens in de productieketen kinderarbeid plaatsvindt.
Joël Voordewind, een politicus die verder kijkt dan onze
landsgrenzen en strijdt voor mensenrechten. Een politicus
die veel bereikt heeft en hier nog lang niet klaar mee is.

Michael Baal & Marjolein Koster
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opinie

VOORUITBLIK

Wat kan PerspectieF leren
van een gemeentefusie?

Naar aanleiding van de ‘Welkom bij PerspectieF’-dag in februari ging een
projectgroep van start met het onderwerp ‘Uitgaansgeweld’. Op dit moment liggen de bouwstenen voor een grote campagne klaar en worden
deze gedurende de komende maanden geleidelijk op elkaar gezet. Er is
intensief contact met de Gemeente Utrecht en de Politie Utrecht voor
het opzetten van een grootschalige campagne, die op dit moment wordt
ontwikkeld door studenten van de CHE. Als alles naar wens verloopt,
kan PerspectieF al snel resultaat zien en een groots plan tegen uitgaansgeweld ontvouwen in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het
enthousiasme is groot, we houden jullie op de hoogte!

PerspectieF heeft onlangs het roer omgegooid. De organisatiestructuur is veranderd en
er wordt op een nieuwe koers aangestuurd. PerspectieF is één van de vele organisaties
die veranderingen binnen de organisatie doorvoert. Zo kent de Rijksoverheid bijvoorbeeld het initiatief van de 100.000+ gemeenten van Plasterk. Gemeenten moeten meer
samengaan werken; de krachten bundelen.
Kwetsbaarheid. Te weinig mensen om de vele taken te doen die
de Rijksoverheid de gemeenten opdraagt. Dat is het probleem
waar gemeenten momenteel mee kampen. En toch worden steeds
meer taken overgeheveld naar de lagere overheden. Volgens het
Regeerakkoord zou deze trend van decentralisatie moeten leiden
tot meer maatwerk en meer betrokkenheid van de burger. Maar
voordat dat zover is moet er nog heel wat gebeuren…
Eén van de 408 gemeenten die Nederland rijk is, is de gemeente
Stede Broec. Stede Broec ligt in de kop van Noord-Holland en heeft
ongeveer 22.000 inwoners. Het is een kleine gemeente en voelt
daardoor de kwetsbaarheid goed. Uit noodzaak is de gemeente
begonnen met het organiseren van een ambtelijke fusie met de
twee omliggende gemeenten Enkhuizen en Drechterland (SED).
De gemeente Stede Broec heeft mij de mogelijkheid gegeven om
een kijkje in de keuken te komen nemen en op die manier meer
over de fusie te weten te komen. Ik mocht vergaderingen van verschillende werkgroepen (Missie en Visie, Personeel en Organisatie,
Cultuur), de projectgroep en de stuurgroep bijwonen. Tijdens de
bijeenkomsten kwamen vragen naar voren, zoals: Hoe bereken je
het voordeel van de fusie per gemeente (in geld of in woorden)?
Behoud je drie locaties of ga je over naar één gebouw? Naar wie
communiceer je welke informatie en op welk moment doe je dat
dan? Welke rol krijgt het huidige personeel in de nieuwe organisatie?

Het vooroordeel dat
ambtenaren alleen maar koffie
drinken, kan ik bij deze wel
ontkrachten.
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Opvallend vond ik de grote berg werk die de drie gemeenten met
elkaar verzetten om de fusie in goede banen te leiden. Het vooroordeel dat ambtenaren alleen maar koffie drinken, kan ik bij deze
wel ontkrachten. De planning is ambitieus en daarmee zijn tijd en
zorgvuldigheid de grootste valkuilen volgens burgemeester Goldschmeding (Stede Broec). Een andere valkuil zou het cultuurverschil tussen de gemeentes kunnen zijn, maar volgens Goldschmeding zijn kleine gemeenten flexibel en voelt iedereen de noodzaak
van de fusie.
Burgemeester Van der Riet (Drechterland) ziet eerder een uitdagende component in de frictiekosten die de fusie met zich mee zal
brengen.

Het duurt nog even, maar op donderdag 26 september 2013 zal in de
kapel van het EO-gebouw in Hilversum het Andries Radio Symposium
plaatsvinden. Een symposium over christelijke politiek in 2020 waarbij
de EO uiteraard de politieke jongeren van tegenwoordig wil betrekken.
PerspectieF mag dan ook een spreker leveren voor deze avond! Maarten
van Ooijen zal deze taak op zich nemen en net als andere christelijke
denkers en politici een moment krijgen om een soort Ted-talk te houden
over zijn visie op christelijke politiek.

Zorgvuldigheid is in de komende
tijd van groot belang.

Erik-Jan Hakvoort
Bestuurslid Politiek
De veranderingen binnen PerspectieF brengen vergelijkbare
valkuilen met zich mee. Zorgvuldigheid is in de komende tijd van
groot belang. De veranderingen mogen zich niet te ver van de
leden afspelen, wat kosten en een grote berg werk met zich mee
zal brengen, net als bij de ambtelijke fusie tussen deze drie gemeenten.

PerspeX
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Het nieuwe

PerspectieF BESTUUR

MISSIE:
Wij krijgen de taak de vernieuwingen in de praktijk te
brengen! De Politieke Focusdag van 29 juni 2013 ligt in het
verschiet en na een lange en drukke zomer zal het nieuwe
PerspectieF onder onze leiding een droomstart krijgen op
de Politieke Kick-Off. Wij hebben er zin in!
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