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Henriëtte Rikkoert en Tom Overbeeke gaan na jarenlange trouwe 
dienst het bestuur van PerspectieF verlaten. Ik wil hen enorm be-
danken voor hun tomeloze inzet in die periode. PerspectieF heeft 
van jullie genoten en ik weet dat dat andersom ook geldt. Weet dat 
de lege plekken door twee toppers worden opgevuld: Annika van 
de Belt wordt bestuurslid Lokaal en Immanuel Wijland wordt pen-
ningmeester. Welkom in het bestuur!

Nog een oproep: 3 oktober vieren we dat we 15 jaar bestaan! Uiter-
aard hoop ik dat je dat met ons wil meevieren. Houd die zaterdag-
middag en avond vrij voor grote sprekers, een mooi feestje en niet 
te vergeten de politieke kick-off!

Veel leesplezier,

Erik-Jan Hakvoort
Voorzitter PerspectieF  

Beste lezers,

De afgelopen maanden stonden in het teken van rouw, van af-
sluiten, maar ook weer opnieuw beginnen. Op 7 juni overleed onze 
oud-voorzitter Robert Heij op 27-jarige leeftijd. Een grote klap voor 
de organisatie en in het bijzonder voor zijn vrouw en zijn vrienden 
en kennissen rondom PerspectieF en de ChristenUnie. Wij zullen 
hem nooit vergeten en wat hij voor PerspectieF heeft betekend. 
In gebed blijven wij denken aan zijn vrouw, aan zijn familie en aan 
allen die hem zullen missen. 

Op de Focusdag van dit seizoen zijn we gestart met stilstaan bij 
zijn overlijden, een aangrijpend moment. Daarnaast hebben 
we kunnen terugblikken op een intensief en succesvol politiek 
PerspectieF-seizoen. We hebben veel nieuwe leden mogen ver-
welkomen door succesvolle werfacties, zowel on- als offline! 
Samen met hen hebben we op de Focusdag een nieuwe politieke 
lijn uitgezet voor seizoen 2015-2016. We gaan vechten voor een 
waardenvolle economie, voor een inclusieve behandeling van 
vluchtelingen zowel dichtbij als ver weg en we gaan strijden tegen 
honger in de wereld. 
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Tom Overbeeke 

Henriëtte Rikkoert

Allereerst hoe belangrijk het is om bovenop politieke ontwik-
kelingen te zitten. PerspectieF bestaat bij de gratie van acties, 
goede ideeën en  vechtlust. Al het andere werkt mee, is leuk 
maar moet bijdragen aan onze politieke betrokkenheid. 

Daarnaast hoe leuk PerspectieF’ers zijn. Van oud naar jong, ik 
ben zelf al een bejaarde PerspectieF’er (27) en van links naar 
rechts (veel diversiteit!). PerspectieF’ers zijn over het alge-
meen aardig en willen bouwen, niet afbreken. Dat is fijn als 
je als bestuur een jaarverslag door de ALV heen wilt loodsen. 
Maar het mag soms ietsje scherper.

Ten slotte, samenwerken is dansen. Als de een de tango danst 
en een ander aan het walsen is heb je vooral entertainment. 
Ingespeeld zijn op elkaar, positieve energie geven en krijgen 
en weten waar je heen wil is net zo belangrijk voor danspart-
ners als het is binnen een bestuur van PerspectieF.

Ik kijk met een goed gevoel terug op afgelopen twee jaar. 
Bedankt voor de interessante relaties en mooie momenten! 

Zo hebben we onder andere dit jaar een actie georganiseerd 
op de Wallen. Hier hadden we een meldpunt mensenhandel 
opgericht om voornamelijk toeristen bewust te maken van 
het feit dat niet iedereen daar vrijwillig zit. Ook hebben we 
een kerstpakket aan minister Asscher aangeboden met ar-
tikelen van sociale ondernemingen met de oproep om de 
positie van sociale ondernemingen te verbeteren.

Hiermee onderscheiden wij ons ook van de ChristenUnie. Wij 
kunnen op een ludieke wijze actie voeren om aandacht te 
vragen voor een bepaald onderwerp en hiermee maken we 
echt impact!

Het opzetten van de politieke training, het schrijven van stuk-
ken met de denktank, het organiseren van politieke acties en 
de gezelligheid tijdens de borrels: dat is het PerspectieF waar 
ik trots op ben!

Nogmaals iedereen bedankt en hopelijk tot snel.

Twee jaar geleden begon ik als penning-
meester in het bestuur van PerspectieF. 
Zaterdag 20 juni nam ik als bestuurslid Or-
ganisatie afscheid. Wat neem ik mee van die 
twee jaar?

Op de Focusdag in juni vertelde Arie Slob dat 
we inmiddels een actievoerende jongeren-
partij zijn geworden, maar dat wij nog écht 
genieten van onze acties. Dat geldt zeker 
voor mij! Ik vond het super om met zoveel 
mensen acties op te zetten om aandacht te 
vragen voor onderwerpen waar wij ons druk 
over maken. We kunnen hierdoor als jong-
eren vertellen waar we voor staan en wat we 
anders willen.

Vertrekkende 
bestuursleden
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Interview

Hoe groot is de rol van de vluchtelingenproblematiek bij 
Amnesty?
“Er zijn heel veel onderwerpen waar Amnesty zich mee bezig houdt en 
die mij enorm aan het hart gaan. Denk bijvoorbeeld aan de schending 
van mensenrechten in Rusland. Maar er is nu een enorme vluchtelingen-
crisis in de wereld en aan de grenzen van Europa. Het aantal mensen dat 
per boot hier naartoe probeert te komen is groter dan ooit. Libië is nu 
een rechteloos stuk land, waardoor smokkelaren vrij spel hebben. Dat is 
voor Amnesty een reden geweest om ook wereldwijd stevig aandacht te 
vragen voor de noodzaak om vluchtelingen te beschermen.” 

Is het niet belangrijker te voorkomen dat die vluchtelin-
gen er zijn?
“Ja, dat ook. Je moet eerst proberen te bereiken dat mensen niet meer 
moeten vluchten. Maar als ze wel moet vluchten, moeten ze bescherm-
ing krijgen. Amnesty vraagt aandacht voor landen zoals Eritrea, die een 
onderdrukkend regime hebben, maar waar de overheid nog steeds veel 
ontwikkelingsgeld ontvangt. We willen dus niet alleen symptomen gene-
zen, maar ook aan preventie doen. Echter, met de huidige internationale 
verhoudingen is dat erg moeilijk.” 

Eduard 
Nazarski
(Amnesty)

Nooit waren er zoveel mensen 
op de vlucht als nu. Bijna zestig 
miljoen mensen hebben hun 
woonplaats verlaten om ergens 
anders veiligheid en bescherm-
ing te zoeken. De voortdurende 
oorlog in Syrië zorgt ervoor dat 
uit dit land de meeste vluchte-
lingen komen. Een oplossing 
is voorlopig nog niet in zicht, 
“maar dat betekent niet dat 
je niets hoeft te doen”, aldus 
Eduard Nazarski, directeur van 
Amnesty Nederland.

“Jongeren: 
Laat je stem 

horen!”



5PerspeX  |  juni/juli 2015    |

In hoeverre werkt Amnesty samen met 
Stichting Vluchteling en Vluchtelingen-
werk?
“Het probleem oplossen kunnen we niet, laten 
we daar heel duidelijk in zijn. We hebben wel 
veel contact met elkaar. Het mooie van een 
maatschappelijk middenveld is dat iedereen 
werkt vanuit een eigen invalshoek. Door te bun-
delen kunnen we onze krachten versterken. En 
dat doen we.” 

Stichting Vluchteling helpt vluchtelin-
gen in het buitenland, Vluchtelingen-
werk ontfermt zich over vluchtelingen 
die hier asiel aanvragen. Waar ligt de 
focus van Amnesty?
“Onze focus is meer globaal Europees. Wij zijn 
Amnesty International, dus we blijven kijken 
naar de internationale bewegingen. Zo zijn we 
ook bezig met hoe vluchtelingen uit Myanmar in 
Maleisië behandeld worden. We kijken vanuit Eu-
ropa naar Nederland, hoe ons land zich opstelt. 
Wij spreken de Nederlandse regering aan. Mijn 
collega’s doen dat bij hun regeringen. Onze focus 
ligt op de internationale ontwikkelingen en ver-
plichtingen en mogelijke oplossingen.”

Wat is het meest dringende wat Neder-
landse politici op dit moment moeten 
doen? 
“Er zijn vier dingen die nu moeten gebeuren. Aller-
eerst moeten politici ervoor zorgen dat mensen 
niet meer verdrinken. Dat gaat nu redelijk, maar 
het is triest dat er vier maanden en zo’n 1800 ver-
drinkingen nodig waren om bezuinigingen op de 
kustwacht terug te dringen. Nederland heeft daar 
lang haar verantwoordelijkheid niet in genomen.

Als tweede moet Europa het eens worden over 
hoe de vluchtelingen verdeeld worden. Het is zon-
neklaar dat Italië dit niet alleen kan. “Waar zijn de 
waarden van Europa als we dit alleen moeten op-
knappen?”, zei de burgemeester van Lampedusa.

Daarnaast moeten er veilige kanalen komen voor 
vluchtelingen en asielzoekers. Ford Europa heeft 
zoveel mitsen en maren aangebracht in het op 
zich eenvoudige vluchtelingenverdrag. Hierdoor 
kun je op geen enkele manier meer veilig en wet-
tig asiel aanvragen in Europa. Je kunt mensen 
niet gewoon aan hun lot overlaten. 

Als laatste moet de opvang in de kampen verbeteren. Bijvoorbeeld het Zaatari-
kamp in Jordanië. Dat is echt een doffe ellende. Mensen vriezen dood in de win-
ter omdat er niets is. In een internationale gemeenschap is dat niet acceptabel. 
Het is dan gewoon cynisch om te zeggen dat de opvang maar in de regio moet 
plaatsvinden. Dan moet je ook zorgen dat het beter en veilig is. Nederland geeft 
al vrij veel geld, maar kan ook druk uitoefenen op andere landen.”

Zijn er grenzen aan opvang in de regio?
“In Libanon en Jordanië is één op de vier mensen vluchteling. Dat is pas ontwrich-
tend. Het aantal vluchtelingen wat zich hier huisvest is daar niets bij vergeleken.”

Is er een verantwoordelijkheid voor Nederland om meer 
vluchtelingen hier uit te nodigen? 
“Ja, zeker. Europa heeft een aantal van 20.000 afgesproken, maar dat is slechts 
een begin. Uitnodigen moet op grote schaal gebeuren, zodat ook juist die per-
sonen die het meeste zorg nodig hebben of het meeste gevaar lopen daar weg 
kunnen. Het heeft ook iets van moraliteit in zich. Maar mensen zullen altijd asiel 
blijven aanvragen.”

Komend jaar gaat PerspectieF nadenk-
en over oplossingen voor de Europese 
vluchtelingenproblematiek. 

Wil jij ons hierin versterken? 
Laat het ons weten. 
Mail naar politiek@perspectief.nu
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Mensen zijn ook bang. Hoe kunnen we de 
angst voor meer migranten wegnemen?
“Het is ook een groot abstract iets geworden. Hierdoor 
zijn mensen niet meer in staat te zien dat in dat ver-
haal individuen zitten die eigenlijk heel erg op ons lij-
ken. Ze hebben een droom, een ambitie. Ze willen niet 
vernederd, verkracht en geslagen worden. Ik gebruik 
wel eens het voorbeeld van vluchtelingen uit Somalië. 
Het is als de Hel van Dante. Ze dalen steeds verder af 
en elke keer belanden ze weer in een nieuwe vorm van 
wreedheid. Als ik in die omstandigheden zat zou ik ook 
de oversteek wagen. 

“Het is ook niet gemakkelijk om met verschillen in een 
land om te gaan. Mensen voelen zich daar ongemak-
kelijk bij en dat zit door heel de samenleving. Het is 
wel opvallend dat we in Nederland weer problemen 
hebben met de opvangcapaciteit. Zoals bijvoorbeeld 
in Oranjedorp in Drenthe. Een klein dorp waar dan 
ineens wel heel veel buitenlanders zijn. Iedereen wist 
dat dit zou kunnen gebeuren en dan ben je ineens 
te laat. Een aantal dingen zijn bespreekbaar in het 
publieke domein, maar het discours wordt steeds 
strenger en beperkter. Slechts weinigen staan daar 
stellig tegenover.”

Te weinig? 
Doet de ChristenUnie dat genoeg?
“Als ik er tegenin ga is dat weinig nieuws. De Christen-
Unie doet dat hartstikke goed. Maar als je zetels gaat 
tellen schiet het niet echt op. Zo simpel is het.”

Wat kunnen wij jongeren doen?
“Jaag het debat aan. Verzin nieuwe dingen. Wees creatief. Vooral als het gaat 
over de situatie hier in Nederland kun je iets betekenen. Laat je stem horen. Je 
moet met iedereen in gesprek gaan, maar dat wel respectvol doen. Wat vinden 
mensen nu echt en waarom vinden ze dat? Je moet niet jezelf direct richten tot 
de meest tegengestelde groepen, maar geleidelijk aan terrein uitbreiden en een 
toon in het debat vinden die meer verbindend dan confronterend is.” 

Wat moeten we dan zeggen tegen die mensen?
“Ik leg altijd uit wat ik in Lampedusa heb gezien en benadruk daarbij het 
menselijk aspect. Om daar een beetje een indruk van te krijgen kun je bijvoor-
beeld het boek Wat Is de Wat van Dave Eggers lezen. Praat niet in beleidstermen, 
maar vertel in menselijke woorden wat personen daar meemaken.”

Marjolein Koster
Hoofdredacteur Perspex

Interview Eduard Nazarski

Verdrag van Dublin
Door dit verdrag kunnen vluchtelingen slechts in één land 
asiel aanvragen. Doordat veel mensen vanuit Afrika over zee 
vluchten komen ze in de zuidelijk landen van de EU aan en 
kampt vooral Italië nu met een enorm aantal asielzoekers.
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Bjorn Lous 
lid van de PerspectieF denktank voor 

Ontwikkelingssamenwerking & 
Buitenlandse Handel

Denktank PerspectieF

Wat een mooie dag was het weer, de Focusdag van 
PerspectieF! Leuk om met enthousiaste jongeren na te 
denken over hoe we een bijdrage kunnen leveren aan 
de toekomst van ons land. Nog mooier zijn de gekozen 
speerpunten voor komend jaar. Opnieuw bleek de inter-
nationale oriëntatie, maar ook de bevlogenheid voor 
gerechtigheid en de drang om onrecht bij de wortels aan 
te pakken. Gekozen is voor EU-brede inzet voor talent-
ontwikkeling in herkomstlanden van vluchtelingen, een 
nieuw fundament voor onze economie, en extra aan-
dacht voor het Millenniumdoel om honger uit te ban-
nen. Een denktanklid Ontwikkelingssamenwerking kan 
zich geen betere combinatie speerpunten wensen. 

Echte ontwikkeling begint met een 
andere economische filosofie. In 
plaats van steeds de vraag van Kaïn te 
herhalen, ‘ben ik soms mijn broeders 
hoeder?’, moeten wij in het Westen er-
van doordrongen raken dat ieder mens 
waar ook ter wereld geschapen is naar 
het beeld van God. Dat betekent dat 
we verantwoordelijkheid nemen voor 
onze broeders in minder rijke landen. 
Door eerlijke handelsverhoudingen, 
maar ook door internationale relaties 
waarin menselijke waardigheid boven 
economisch gewin gaat. Voor ontwik-
kelingssamenwerking betekent dat 
dat we niet kiezen voor makkelijke 
resultaten, maar investeren in sociale 
structuren en organisaties die zorgen 
dat overheden daadwerkelijk de be-
langen van hun burgers dienen. Zelfs 
als die burgers iets anders kiezen dan 
wij zouden wensen.

Ontwikkelingssamenwerking staat 
nooit op zichzelf. Als IS in Syrië terreur 
zaait, dan is het makkelijk om een paar 
bommen te gooien. Als we lezen over 
honger in Afrika, dan is het makkelijk 
om voedsel te sturen. Beide situaties 
hebben echter een diepere oorzaak. 
Veel mensen in het Midden-Oosten 
zijn teleurgesteld in het Westerse idee 
van democratie, omdat dit politieke 
systeem niet in staat is gebleken om 
op een gelijkwaardige manier voor 
iedereen basale mensenrechten en 
eerlijke economische verhoudingen 
te waarborgen. In een land als Zuid-
Sudan is 80% van de grond geschikt 
voor intensieve landbouw, maar door-
dat de internationale gemeenschap 
lokale NGO’s grotendeels negeert, 
meent de regering dat ze geen ver-
antwoording hoeft af te leggen aan 
haar burgers. En dat ze niet hoeft te 
investeren in goede infrastructuur en 
andere voorzieningen ter ontwikke-
ling van het land. 

Nieuwe speerpunten en 
ontwikkelingssamenwerking
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Lokaal

Hoe zijn jullie bij PerspectieF Groningen terecht gekomen?
Anna: “Afgelopen zomer sprak ik Frouke en we hadden het erover dat er nog niets 
met PerspectieF Groningen gebeurde. We kenden elkaar van het dispuut van de 
studentenvereniging en hebben elkaar een paar keer gesproken over PerspectieF 
Groningen. We vonden dat het nieuw leven ingeblazen moest worden.”
Elise: “Ik was zelf al lid van PerspectieF en ik vond ook dat er iets met PerspectieF 
Groningen moest gebeuren, maar ik kende op dat moment niemand die dat ook 
vond. Toen kwam ik Anna en Frouke tegen en zijn we gaan samenwerken.”
Anna: “Ik ben pas lid geworden van PerspectieF nadat we PerspectieF Groningen 
hadden opgestart.”

Jullie vormen samen het bestuur van PerspectieF Groningen. 
Hoe lang zitten jullie al in het bestuur en wat zijn jullie taken?
Elise: “We zijn officieel in december opgestart dus we zitten nu in de startfase. Bij de 
eerste borrel kwamen we echt naar buiten, met Frouke als onze voorzitter, Anna die 
de interne zaken doet en ik als secretaris.”

Waar is PerspectieF Groningen zoal mee bezig?
Elise: “We willen jongeren in Groningen-stad bewust maken van wat politiek is, wat 
christelijke politiek is en wat voor invloed het op hen heeft in het dagelijks leven.”
Anna: “We willen hen de waarde van christelijke politiek meegeven. Ook vinden we 
het belangrijk dat leden elkaar kunnen ontmoeten.”
Zijn er ook andere mensen betrokken bij PerspectieF Groningen?
Anna: “Op dit moment zijn we met z’n drieën maar we willen wel groter worden. 
Daarom zijn we op zoek naar mensen die actief willen worden en activiteiten willen 
organiseren.”

PerspectieF 
Groningen
OPGESTART

Anna Knigge (21), Elise Koster (21) en Frouke Douma 
(25) vormen sinds kort het bestuur van PerspectieF 
Groningen. Ze waren alle drie geïnteresseerd of zelfs 
al lid van PerspectieF en vonden het jammer dat er 
nog niets met PerspectieF Groningen gebeurde. Tot 
ze elkaar tegen kwamen en ontdekten dat ze alle 
drie datzelfde idee hadden. Anna en Elise vertellen 
enthousiast over PerspectieF Groningen. “We willen 
leden van PerspectieF uitnodigen om gezellig een keer 
langs te komen!”
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Elise: “Gelukkig zijn er veel studentenverenigingen 
in Groningen waar we mensen kunnen vragen om 
actief te worden bij PerspectieF Groningen en we 
hebben een aardig ledenbestand gekregen vanuit 
PerspectieF Landelijk waar we mensen uit kunnen 
vragen. Mensen die actief willen worden bij ons kun-
nen de Facebook-pagina in de gaten houden en na-
tuurlijk een keer gezellig mee komen borrelen.”

Hoe is de samenwerking met de lokale af-
deling van de ChristenUnie?
Anna: “Frouke en ik zitten in bestuur van Christen-
Unie Groningen, wat het makkelijk maakt om een 
evenement te organiseren. Ook krijgen we veel steun 
van de CU-fractie en van het provinciaal bestuur van 
de ChristenUnie en we zijn uitgenodigd om een keer 
gast van Provinciale Staten te zijn.”

Hoe is de samenwerking met PerspectieF 
in andere steden?
Elise: “Op dit moment hebben we nog geen samen-
werking met PerspectieF in andere steden. Dit komt 
denk ik doordat we in de opstartfase zitten, maar 
misschien is het daarom juist ook wel leuk om bij hen 
te informeren hoe ze zelf te werk gaan.”

Hebben jullie binnenkort activiteiten die 
door jullie georganiseerd worden?
Anna: “In juni organiseerden we een rondleiding 
door het stadhuis in Groningen met als afsluiter een 
gezellige borrel. Ook willen we proberen om nog iets 
voor in de zomervakantie te organiseren.”
Elise: “Na de zomervakantie willen we drie avon-
den organiseren waarop we op de eerste avond een 
spreker uitnodigen en op de andere twee avonden 
doorpraten over het onderwerp. We hopen dat er, 
naast onze huidige leden, veel eerstejaarsstudenten 
komen die zich willen aansluiten bij PerspectieF 
Groningen.”

Hebben jullie verdere plannen voor de 
toekomst van PerspectieF Groningen?
Elise: “We willen vooral doorontwikkelen en we 
hopen dat veel actieve mensen zich aansluiten bij 
ons.”
Anna: “Het zou gaaf zijn als er een groep Groningse 
PerspectieF’ers gevormd kan worden die elkaar regel-
matig opzoekt. Een vaste groep die zich inzet en zegt: 
‘Ja, dit is PerspectieF Groningen’.”
Elise: “We willen leden van PerspectieF die in 
Groningen zitten uitnodigen om gezellig een keer 
langs te komen!”

Jantine Brandemann 
Redacteur PerspeX

PerspectieF 
Groningen
OPGESTART
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Ixora Balootje: “De open dag van de ChristenUnie is letterlijk meekijken in de politieke 
keuken van de partij. Het leukste vind ik dan ook dat je de partij leert kennen van bin-
nenuit, maar ook de positie van de partij in de Tweede Kamer, de werkweek van een 
Kamerlid wat bij mij zorgt voor het beseft dat Christelijk politiek belangrijk is. Samen 
met Don presenteer ik het dagprogamma! Superleuk dat jong talent podia krijgt, 
maar ook heel spannend. Voor de jongeren is er een te gek programma met Arie Slob 
in de ‘politieke Arena’, wat je zeker niet mag missen,  HOPE TO C.U.” 

Don Ceder: “De Open Dag is voor een 
ieder een perfect moment om erachter te 
komen wat de ChristenUnie nou eigen-
lijk precies in de Tweede Kamer uitspookt 
en hoe onze Kamerleden actief handen 
en voeten aan hun geloof geven. Als 
dagpresentator dit jaar kan ik alvast 
verklappen dat er een top programma 
klaarligt; vooral voor de jongeren heb-
ben we iets speciaals bedacht dit jaar. 
DAT WIL JE NIET MISSEN DUS!”

Jaarlijks organiseert de Christen-
Unie een open dag in de Tweede 
Kamer. Dit jaar vindt deze plaats op 
31 oktober en zal PerspectieF een 
flinke stempel drukken op de dag. 
Twee PerspectieF’ers zullen deze 
namelijk presenteren! 

Ben je er bij om ze aan te 
moedigen?

Promo

open dag 
Tweede Kamer
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Vrijwilliger uitgelicht

“Als jongens problemen hebben, dan uiten ze dat naar 
buiten. Daardoor merkt de maatschappij daar veel 
meer van en wordt er sneller op gereageerd. Meiden 
zijn daarentegen meer naar binnen gericht waardoor 
mensen hun problemen niet snel in de gaten hebben. 
Jonge vrouwen krijgen eerder te maken met bijvoor-
beeld anorexia en zelfbeschadiging door problemen 
met hun zelfbeeld. Op de lange termijn zie je het ef-
fect daarvan, bijvoorbeeld in toekomstige relaties. 
Om dit te voorkomen is meidenwerk zo ontzettend 
belangrijk.’’

“Ik vind het jongerenwerk erg leuk. Het is uitdagend, 
iedereen is verschillend en jongeren of tieners zijn 
nog volop in ontwikkeling. Die ontwikkeling vind ik 
heel interessant, ook om daar een beetje invloed op 
te hebben. Ik merk dat de meiden met elkaar vriend-
schappen onderhouden en dat maakt ze sociaal 
sterker. Zelf geven de meiden ook aan dat ze zich 

thuisvoelen bij Girls@Home en dat ze het heel gezellig 
vinden. Dat vind ik belangrijk. Als ze problemen heb-
ben komen ze naar ons toe. Dat ze dit doen zegt voor 
mij heel veel, omdat ze dat vaak op andere plekken 
niet durven.’’ 

“Vrijwilligerswerk is een stukje zelfontwikkeling. 
Je leert er veel van en ik denk dat het goed is voor 
iedereen. Maar het moet echt vanuit jezelf komen. Ik 
denk dat we in het Westen soms een beetje vergeten 
dat er meer is dan onze eigen vriendengroep, onze 
eigen familie en onszelf. Het is belangrijk om 
verbindingen te maken en oog te hebben voor de hele 
samenleving.’’

Vrijwilligerswerk saai, duf en voor mensen 
die met pensioen zijn? Wij denken van 
niet. Een reeks portretten van jongeren die 
zich inzetten voor de maatschappij.

Girls@Home is een ontmoetingsplek voor 
meiden van groep acht tot en met de vierde 
klas van de middelbare school. Het is een 
plek waar meiden veel van elkaar kunnen ler-
en. Het versterkt hun zelfvertrouwen en over 
allerlei onderwerpen kan gepraat worden. 
Daarmee is het ook preventief voor veel pro-
blemen die je tegenkomt als vrouw. Lianne 
Obbink zet zich in als meidenwerker voor 
Girls@Home en deelt haar ervaringen en visie.

Meidenwerker 
Lianne Obbink

Voor meer informatie over 
Girls@home ga je naar 
http://www.girls-at-home.nl
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Verslag PJO-debat

PJO-parlement: 
een buitenkansje voor ieder 
die van het politieke spel houdt!

Toen ik de vraag kreeg voorgelegd of ik mee 
wilde doen aan het PJO-parlement hoefde 
ik geen seconde te twijfelen. Twee dagen 
lang politiek bedrijven in hét epicentrum 
van de Nederlandse macht, wie wil dat nou 
niet? Hierbij een korte samenvatting van het 
PJO-parlement, plus een analyse van in wel-
ke mate dit event representatief is voor de 
Nederlandse politiek. 

Voor het PJO-parlement organiseerde 
PerspectieF een heuse debattraining, geleid door 
Werner van Westering, die uit zijn studententijd 
de nodige ervaring met debatteren heeft. We 
leerden de fijne kneepjes van het retorische vak. 
Het was leuk om te merken dat iedereen echt 
beter wilde worden en er dan ook alles aan deed 
om de beste debater te zijn. Naast rationele ar-
gumenten werden er ook vurige emotionele be-
togen in de strijd gegooid. Na afloop konden we 
door de ons aangetrokken retorische wapenrus-
ting vol goede moed op weg naar het ‘slagveld’.

Vrijdag 8 mei was het dan zover, het PJO-
parlement. Omdat de Tweede Kamer er last-
minute achter kwam dat de Kamer op zaterdag 
niet beschikbaar was, werd het programma he-
laas ingekort. Dat maakte onze zin erin overigens 
niet minder. Van tevoren had ik mijn thema Inno-
vatie & Duurzaamheid al doorgesproken met m’n 
groepje. We hadden bepaald wat onze stand-
punten waren, wat we niet zo heel belangrijk von-
den en wat we kostte wat het kost binnen wilden 
slepen.
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PJO-parlement: 
een buitenkansje voor ieder 
die van het politieke spel houdt!

Gerben Slings
eerstejaars student 

Bestuurskunde in Den Haag

Dan nu de hamvraag: 
is dit representatief voor de echte politiek en heb je hier 
dus ook wat aan? 
Ik heb natuurlijk geen echte politieke ervaring, maar van wat 
ik ervan weet en heb meegekregen toen ik een dag mee-
liep met Carola Schouten, kan ik deze vraag volmondig met 
ja beantwoorden. Van de slinkse politieke spelletjes tijdens 
de commissievergaderingen, tot de vurige betogen tijdens 
het plenaire debat die met de nodige humor gepaard ging, 
herken ik dit allemaal van de landelijke politiek. Zelfs de luxe 
lunch was representatief, want ik weet uit eigen ervaring dat 
het Kamerleden-restaurant niet verkeerd is.

Bij aankomst in de hal van de Tweede Kamer kon je van een 
paar groepjes die er stonden in één oogopslag zien van wel-
ke partij ze waren: de balletjes natuurlijk van de JOVD, en de 
alternatieve types van Pink!. Van de andere groepen kon je 
het aan de kleuren die ze droegen ook al vrij snel zien, zoals 
de Jonge Socialisten in het Rood en PerspectieF natuurlijk in 
het licht-blauw.

Na een korte opening gingen we uiteen in de 
verschillende commissies, in mijn geval dus 
energie en duurzaamheid. Dit vond ik het leukste onderdeel. 
Hier gingen we eerst alle partij-en met hun standpunten 
langs, en vervolgens moesten we tot een akkoord zien te ko-
men. Uiteindelijk bleek dat PerspectieF een sleutelrol had, 
waardoor we konden bepalen of er een rechts of een links ak-
koord zou komen. Linkse rakkers als we zijn, laat de uitkomst 
zich raden.
Na de lunch begon het plenaire gedeelte, waarbij we op 
de welbekende blauwe stoelen mochten plaatsnemen. 
PerspectieF nam met niet minder genoegen dan het PVV-
vak. Onder leiding van een briljante voorzitter werden er de 
mooiste speeches gehouden en vond er zelfs een heuse frac-
tiesplitsing plaats. Mooi om te zien was dat het begrip frac-
tiediscipline bij sommige partijen totaal geen rol speelde wat 
erin resulteerde dat er bij bepaalde voorstellende ene helft 
van een partij voor, en de andere helft tegenstemde.

Om zes uur was het ‘formele’ gedeelte dan toch echt voorbij, 
en al snel toog er een stoet deftig geklede jongeren dwars 
door het centrum van Den Haag, om neer te strijken bij de VIP. 
Daarna was een nog een gezellige borrel. Duidelijk was dat 
iedereen het PJO-parlement nog bepaald niet zat was, overal 
hoorde je de mooiste verhalen vandaan komen.

Al met al kijk ik terug op een ontzettend leuke, 
gezellige en leerzame dag! 

Volgend jaar ben ik er zeker weten
weer bij, jij ook?
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Opinie

Dat laatste, dat gevoel van vertegen-
woordiging is iets wat ontbreekt bij 
veel MBO-jongeren. Zij voelen zich 
namelijk lang niet altijd gerepresen-
teerd door de Tweede Kamer. Politiek 
is niet iets voor hun, maar voor hoger-
opgeleiden. Het staat ver van ze af en 
is onbegrijpelijk. Hierop worden zij 
afgeschilderd als niet betrokkenen 
en ontstaat er een vicieuze cirkel. De 
gedachte dat politiek iets is voor een 
bepaalde groep zou er niet moeten 
zijn. Alle burgers zijn namelijk on-
derdeel van dezelfde maatschappij en 
hebben gelijkwaardige belangen. Dit 
is tenslotte de gedachte van de con-
stitutionele parlementaire monarchie, 
het volk is aan de macht en niet een 
kleine elite. 

Om deze misplaatste gedachte te ver-
anderen, zal de politiek dus een ima-
goverandering moeten ondergaan. De 
politiek zelf is namelijk niet verkeerd, 
maar meer het beeld ervan. Als zij de 
belangen van het gehele volk wil be-
hartigen, zal zij ook oog moeten heb-
ben voor de MBO-jongere.  Door mid-
del van een bereikbaardere houding 
zal zij dit kunnen doel bereiken: een 
helder taalgebruik, een begrijpelijke 
onderbouwing van de standpunten 
en een duidelijke toekomstvisie.  Wan-
neer zij dit zal doen, zullen media dit 
overnemen en MBO-jongeren de in-
druk geven dat politiek ook iets van 
hen en voor hen is. Op deze wijze 
zullen MBO-jongeren ook niet meer 
zo snel verweten worden ongeïnte-
resseerd te zijn in Den Haag. Zij weten 
immers nu waar de bewindsvoerders 
over spreken en dus krijgen zij daar 
ook een mening over. Politiek wordt 
op deze manier toegankelijker en par-
tijen zullen daarnaast een breder pu-
bliek trekken.

Politieke vertegenwoordiging kan op verschillende 
manieren worden vormgegeven. Zo kunnen de af-
gevaardigden van het volk mensen zijn die dezelfde 
achtergrond hebben als hun achterban en hiermee 
dezelfde belangen, maar zo kunnen zij ook een heel 
andere achtergrond hebben dan van wie zij de belan-
gen vertegenwoordigen. Uiteindelijk draait het erom 
dat de Nederlandse bevolking zich verte-genwoordigd 
voelt. Zeg maar symbolische vertegenwoordiging voor 
iedereen. 

SyMBOlische 
vertegenwoordiging

Joost Schouten
Redacteur PerspeX

Nederland wordt geclassificeerd als een constitutionele 
parlementaire monarchie. Dit wel zeggen dat ons land een 
ko-ningshuis heeft, een volksvertegenwoordiging en een 
grondwet. Deze regeringsvorm zorgt voor een machts-
verdeling waar het volk (in de vorm van een naar voren 
geschoven groep representanten) de hoogste macht heeft. 
Om er voor te zorgen dat deze groep een goede afspiegeling 
is van de Nederlandse bevolking, mogen stemgerechtigde 
burgers hun voorkeur laten blijken door middel van het ac-
tieve kiesrecht.  Aan de hand hiervan zullen de personen 
die het beste de belangen van het volk kunnen behartigen 
gaan regeren. Althans, dat is de bedoeling.
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Op zaterdag 3 OKTOBER is het feest! 

PerspectieF viert dan haar verjaardag en jij bent daar voor uitge-
nodigd. Vanaf 13:00 uur ben je van harte welkom op één van de 
leukste en meest innovatieve locaties van Nederland: NUtrecht! 
Een evenementenhal gerund door jongeren, start-ups en sociale 
ondernemingen. 

Het thema van de dag? 

‘Wat is jouw (ver)dienmodel?’ 

Enkele bekende personen, waaronder minister president Mark 
Rutte en journalist Rutger Bregman, zullen met ons in gesprek 
gaan. Hoe kun je dienend in het leven staan en tegelijkertijd ook 
geld verdienen? We gaan het hebben over nieuwe verdienmodel-
len, die niet ten koste gaan van anderen. Renze Klamer van de 
EO zal het gesprek met de premier gesprekken leiden. Daarnaast 
zullen we luisteren naar een inspiratiepanel waarin verschillende 
personen zullen vertellen over hun passie. Onder andere Tineke 
Ceelen van Stichting Vluchteling en Bas van Abel, initiatiefnemer 
van de Fairphone zullen hierbij aanwezig zijn.

Via de website kun je jezelf aanmelden en in de gaten houden 
welke sprekers aan deze lijst worden toegevoegd. 

Tot  3 OKTOBER !
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