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COLUMN MARIËTTE HAMER

Voorzitter Sociaal-Economische Raad

M  iëtte Hamр 

Op de wereldranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen is 
Nederland vorig jaar van de 27e naar de 38e plaats gezakt. Dat komt vooral 
doordat andere landen er harder aan trekken om mannen en vrouwen 
gelijke kansen te geven dan wij.

Veel mensen in ons land lopen tegen onzichtbare muren aan, omdat ze 
vrouw zijn of omdat ze een andere culturele achtergrond hebben. De 
moeilijkheid van deze muren is dat ze niet van steen zijn, maar bestaan 
uit elementen van cultuur. Een cultuur die nog vastzit in oude rollen en 
patronen, terwijl de wereld om ons heen al lang verandert. 

Onzichtbare muur
Wij moeten de ongeloofl ijke verspilling van talent in Nederland tegengaan. 
Dat vraagt iets van de overheid, van bedrijven en van organisaties: neem 
maatregelen om diversiteit te stimuleren en mensen gelijke kansen te 
geven. Het vraagt ook iets van ons allemaal. Een kind uit een gezin met een 
arm sociaal netwerk loopt sneller tegen een onzichtbare muur op dan een 
kind met een rijk sociaal netwerk. Stel daarom jouw netwerk open voor 
mensen die wel wat support kunnen gebruiken. Breng jongeren in contact 
met inspirerende voorbeelden. Geef de kansen die jij zelf ooit hebt gekregen 
aan anderen door. En als je kansen krijgt, grijp die dan aan.

Ik heb in mijn leven diverse keren de kans gekregen om een sprong te 
maken, om een functie te vervullen die weer een stapje verder lag. Dat 
kwam omdat er mensen waren die iets in me zagen, die mij in contact 
brachten met mensen in hun netwerk en mij kansen gunden. Ik heb dat op 
mijn beurt ook weer gedaan als ik daarvoor de kans zag. Het is een van de 
belangrijke sleutels voor groei en succes. 

Hoogste tijd
Nederland móét dit jaar hoger op de ranglijst van gelijkheid. Het wordt tijd 
dat mannen en vrouwen evenveel betaald krijgen voor hetzelfde werk. Het 
wordt hoog tijd dat we vrouwen zien op dezelfde posities als mannen, in 
de top van het bedrijfsleven, in de top van de publieke sector en natuurlijk 
ook in de politiek. En het wordt de hoogste tijd dat Hakima en Bashar bij een 
sollicitatie dezelfde kansen krijgen als Pim en Madelief.

Geef kansen door 
en pak ze aan

‘Wij moeten de
 ongeloofl ijke 
verspilling van 
talent in Nederland 
tegengaan’
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Door Nederland loopt een onzichtbare muur. Armoede, afkomst, beperking en een 
gebrek aan opleiding, netwerk en hulpbronnen staan gelijke kansen en zekerheden 
in de weg. Hoe bouwen we aan een samenleving en economie waarin iedereen 
kan meedoen? 

In onze westerse samenleving is geluk 
het ultieme doel, schrijft de Belgi-
sche psychiater Dirk De Wachter 
in zijn boek De kunst van het ongeluk-
kig zijn. We zijn doordrongen van 

het idee dat we ons geluk zelf kunnen 
maken, en dat we daarvoor dus ook zelf 
verantwoordelijk zijn. Maar lang niet 
iedereen is gelukkig, ziet De Wachter da-
gelijks in zijn praktijk. Hij windt zich op 
over de tweedeling die daardoor ontstaat: 
tussen de geslaagden aan de ene en de 
mislukten aan de andere kant, waarbij de 
veronderstelling is dat de pechvogels het 
aan zichzelf te wijten hebben. 

Deze ongelijkheid manifesteert zich 
niet alleen als het gaat om geluk, maar 
ook als het gaat om kansen en zekerhe-
den op het gebied van opleiding, werk, 
inkomen en wonen. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde 
in 2016 in het rapport De toekomst tegemoet 
dat de plek waar iemands wieg staat, 
de ‘juiste sociale kringen’ minstens zo 
belangrijk zijn voor maatschappelijk suc-
ces als de ‘eigen verdiensten’. Dit is een 
bedreiging voor Nederland als geheel, 
stelt het SCP, al bieden de juiste kringen 
ook geen 100 procent garantie.

Binden en verdelen
Toegang tot de samenleving, arbeids-
markt en woningmarkt is dus niet voor 
iedereen even vanzelfsprekend. Hoe komt 
dat nou? “Het gaat om kunnen, willen en 
mogen meedoen”, zegt SCP-onderzoeker 

→  Geluk, succes, kansen 
en zekerheden zijn 
niet gelijk verdeeld 
in Nederland. 

→  De scheidslijn loopt 
langs opleiding en 
hulpbronnen vanuit 
huis: geld, kennis, 
culturele bagage 
en het netwerk. 

→  Jongeren hebben 
te maken met 
een toenemende 
prestatiedruk en 
meer onzekerheden. 

→  Ook armoede 
stelt mensen op 
achterstand. 

Kunnen, willen en 
mogen meedoen

Jos de Haan. “Het kunnen zit hem deels 
in de economische omstandigheden: 
hoeveel banen en woningen zijn er? In 
tijden van hoogconjunctuur is de selectie 
minder streng en is de werkloosheid 
onder mensen met een beperking of een 
andere etnische achtergrond lager. Daar-
naast spelen individuele verschillen een 
rol: het economisch, cultureel en sociaal 
kapitaal waarover iemand beschikt. Is er 
een vangnet bij fi nanciële zorgen? Heb je 
een goede opleiding gevolgd? Heb je een 
uitgebreid netwerk? Ben je gezond of heb 
je een beperking? Het willen hangt samen 
met de overtuigingen van mensen. Zo 
vinden veel Nederlandse vrouwen dat een 
goede moeder niet fulltime werkt. Zo’n 
norm is een belemmering om de arbeids-
markt op te gaan.” 

En dan is er nog het mogen meedoen. 
“Denk aan discriminatie op basis van 
huidskleur of religie. Globaal gesproken 
zijn er twee soorten reacties op discrimi-
natie: óf mensen trekken zich terug in 
hun eigen kring, óf ze zetten juist alles op 
alles om te integreren in Nederland.” Een 
ander mechanisme van in- en uitsluiting 
is levensstijl. “Omdat auto’s en vakanties 
nu voor grote groepen toegankelijk zijn, 
gebruikt de ‘nieuwe elite’ een gezonde 
levensstijl, met biologische voeding en 
beweging, als manier om de sociale positie 
te markeren. Bijdragen aan een betere 
wereld, je woning verduurzamen bijvoor-
beeld, hoort hier ook bij. Deze levensstijl-
kenmerken binden én verdelen mensen.” 

Tekst Dorine van Kesteren

De essentie in 
10 seconden

ACHTERGROND DE ONZICHTBARE MUUR
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Aan het woord

Flo   Bran   
student,

voorzitter
Nationale Jeugdraad en
SER Jongerenplatform

Roeland van Geu   
lector

Armoede Interventies 
Hogeschool van Amsterdam

J   de Haan 
onderzoeker

Sociaal en
Cultureel Planbureau

Mijlpalen uitstellen 
De term ‘onzichtbare muur’ komt uit de 
SER-verkenning Hoge verwachtingen 
– Kansen en belemmeringen voor jongeren in 
2019, die in september 2019 verscheen en 
is opgesteld door het SER Jongerenplat-
form. Volgens de SER kunnen jongeren 
met voldoende hulpbronnen en de 
juiste relaties zich prima redden, maar 
is de situatie minder rooskleurig voor 
andere jongeren, bovengemiddeld vaak 

laagopgeleid en/of met een migratieach-
tergrond. “De onzichtbare muur tussen 
deze twee groepen wordt steeds hoger. 
Dit is niet goed voor onze economie, 
want jong talent blijft zo onbenut en 
het verscherpt de tweedeling in onze 
samenleving”, aldus SER-voorzitter 
Mariëtte Hamer.

Floor Brands, student journalistiek, 
voorzitter van de Nationale Jeugdraad en 
het Jongerenplatform van de SER, her-

kent dit in de praktijk. “Nederland biedt 
heel veel kansen, maar de ene groep 
jongeren kan deze gemakkelijker pakken 
dan de andere. Zo zie ik dat sommige 
klasgenoten twee of drie keer zo hard 
moeten werken om een stageplaats te 
vinden. De cijfers die je haalt, lijken haast 
minder belangrijk dan de hulpbronnen 
die je van huis uit hebt meegekregen. 
Wordt studeren gestimuleerd? Kennen jij 
of je ouders mensen die je kunnen 
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Kennis en cultuur

Meer lezen over levensstijl als 
onderscheidend kenmerk? Dat kan in het 

boek The sum of small things van Elizabeth 
Currid-Halkett. De 21ste eeuwse elite 

onderscheidt zich volgens de Amerikaanse 
hoogleraar niet met spullen, maar met 

verfi jnde kennis en cultuur. “Ze willen betere 
mensen zijn, gezond en geïnformeerd, 

denkend aan de toekomst en bijdragend 
aan de wereld.”

vertellen waar de vacatures en de interes-
sante banen te vinden zijn?”

De jongeren van nu stellen de mijlpa-
len in hun leven noodgedwongen uit, 
zegt Brands. “Door het leenstelsel – jon-
geren beginnen aan hun volwassen leven 
met een gemiddeld hogere studieschuld 
dan voorheen, een schuld die meetelt bij 
de hypotheekverstrekking – en de fl exibi-
lisering van de arbeidsmarkt – jongeren 
krijgen steeds later een vaste baan – is het 
moeilijk om een woning te kopen. En dus 
om een gezin te stichten.” De klachten 
van jongeren zijn niet onterecht, beaamt 
onderzoeker De Haan. “Jongeren staan 
onder grote druk en hebben met veel 
onzekerheden te maken. Ze moeten een 
balans zien te vinden tussen de hoge 
eisen van hogeschool of universiteit, een 
goedbetaalde bijbaan, een boeiend cv en 
een sociaal leven. En daarna hebben ze 
een langzamere start dan de generatie 
van hun ouders.” 

Laag inkomen, hoge vaste lasten
Ook armoede zet mensen structureel 
op achterstand. Volgens het Nibud heeft 

meer dan een derde van de Nederlanders 
moeite om rond te komen. “Dit komt 
enerzijds door een laag inkomen, ander-
zijds door hoge uitgaven. De vaste lasten 
doen een steeds grotere greep in de 
huishoudportemonnee. Mensen moeten 
meer betalen aan wonen, energie en de 
zorgverzekering, terwijl ze al bijna geen 
marge meer hebben. Een signifi cant aan-
tal Nederlanders heeft problematische 
schulden. Soms gaat zo’n groot deel van 
het inkomen op aan betalingsachterstan-
den dat het steeds moeilijker wordt om in 
basisbehoeften te voorzien”, zegt Roeland 
van Geuns, lector Armoede Interventies 
aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Geldproblemen bestaan niet alleen bij 
mensen met een uitkering, maar ook bij 
werkende armen. “De reële koopkracht 
van individuele inkomens tot twee keer 
modaal is de afgelopen twintig, dertig 
jaar marginaal gestegen. Twee miljoen 
Nederlanders hebben op dit moment 
een fl exibel contract, met wisselende 
inkomsten, en een groot deel van hen 
staat maandelijks voor twee uitdagingen: 
genoeg uren maken én uitkomen met 
hun geld. Ook de internationalisering 
van de arbeidsmarkt is van belang: de 
concurrentie rond banen aan de onder-
kant is enorm gegroeid, en dat drukt de 
inkomens in dat segment.”

Kwetsbaar
Van Geuns wijst verder op de moeilijke 
positie op de arbeidsmarkt van mensen 
met een lichamelijke en/of cognitieve 
beperking. “Ruim 20 procent van de 
Nederlanders is niet in staat om op 
eigen kracht economisch zelfstandig 
te worden. De toegang tot de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering is voor 
grote groepen afgesneden en de sociale 
werkvoorziening is dichtgegooid. Deze 
kwetsbare mensen zijn nu aangewezen 
op de bijstand of zijn afhankelijk van 
anderen of van fl exibele banen. Zij heb-
ben dus weinig perspectief op een inko-
men boven het minimum. Daar komt 
bij dat onze samenleving heel complex 
is geworden, en dat treft ook weer deze 
mensen.”

Lichtpuntjes
Toch is het niet alleen maar slecht 
nieuws. Volgens De Haan (SCP) zijn 
verschuivingen op de arbeidsmarkt wel-
iswaar een kwestie van de lange adem, 
maar zeker niet onmogelijk. Hij wijst 
op de groeiende arbeidsdeelname van 
vrouwen. “De man-vrouwverhouding is 
de afgelopen decennia écht anders ko-
men te liggen. Aan de top zijn vrouwen 
misschien nog dun gezaaid, maar aan 
de subtop niet. Voor migrantengroepen 
zal het per generatie gemakkelijker 
gaan, met een betere beheersing van 
het Nederlands en een toename van het 
opleidingsniveau. Dat is een hoopvol 
stemmende gedachte.”

Armoedeonderzoeker Van Geuns is blij 
dat de politieke en maatschappelijke 
aandacht voor schulden toeneemt (zie 
kader). “Terecht ziet men dit als een 
maatschappelijk probleem. Dit gevoel 
van urgentie zal zich op termijn hopelijk 
ook uitstrekken over de inkomenspositie 
en de behoefte aan ondersteuning van de 
armste en kwetsbaarste Nederlanders.” 
Maar we kunnen nog meer doen 
om de muur te slechten en onze 
samenleving inclusiever te maken. 
De Haan: “Door quota in te voeren, kan 
de overheid groepen die het niet op eigen 
kracht redden op de arbeidsmarkt, een 
steuntje in de rug geven.” Van Geuns 
vindt dat het toeslagensysteem moet 
worden afgeschaft. “Het is beter om de 

Ruim een 
derde van de 
Nederlanders 
heeft moeite 
om rond 
te komen

ACHTERGROND DE ONZICHTBARE MUUR
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Bijna 1,4 miljoen Nederlandse 
huishoudens hebben problematische 
of risicovolle schulden. “De impact 
hiervan is groot, voor de schuldenaar, 
de schuldeisers én de maatschappij”, 
vindt staatssecretaris Van Ark van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Daarom lanceerde zij het actieplan 
‘Brede schuldenaanpak’. Doel: schulden 
tijdig signaleren en voorkomen, 
mensen met schulden eerder en 
beter helpen en komen tot een 
maatschappelijk verantwoorde incasso. 

Hierbij past de oprichting eind 2018 
van SchuldenlabNL, een landelijk 
platform voor het opschalen van 
goedlopende lokale initiatieven. Bij 
deze organisatie zijn zowel publieke 
als private partijen betrokken, 
waaronder zorgverzekeraars 
en banken. “Vaak is de hulp te 
versnipperd. Gemeenten en andere 
organisaties vinden steeds opnieuw 
het wiel uit. In SchuldenlabNL 
bundelen we beproefde, 
succesvolle programma’s”, aldus 
de initiatiefnemers.

Schulden, een 
maatschappelijk probleem

Foto Richard Brocken/HH
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‘Quota geven 
groepen die 
het zelf niet 
redden een 
steuntje in 
de rug’

Nederland wordt steeds diverser, maar 
deelname aan onze samenleving en 
economie is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Gender, huidskleur, leeftijd, 
opleiding en afkomst vormen barrières 
voor gelijke kansen. In verschillende 
adviezen en verkenningen besteedt de 
SER aandacht aan deze problematiek.

Verkenning Hoge verwachtingen 
– Kansen en belemmeringen voor 
jongeren in 2019
(september 2019)
De weg van jongeren naar een 
zelfstandig bestaan verloopt trager 
dan voorheen. Er tekent zich een 
maatschappelijke scheidslijn af tussen 
jongeren met meer en minder kansen. 
Een mogelijke oplossing volgens het 
Jongerenplatform van de SER: een 
generatietoets. Bij nieuwe wetgeving 
en sociale akkoorden moet voortaan 
standaard worden onderzocht hoe 

maatregelen uitpakken voor verschillende 
generaties, ook in combinatie met 
andere wetten. Dit kan voorkomen 
dat jongeren onevenredig worden 
gedupeerd.

Advies Samen werken aan taal 
(april 2019)
2,5 miljoen Nederlanders hebben 
moeite met taal, rekenen en digitale 
vaardigheden. Deze groep zal de 
komende jaren alleen maar groeien. 
Dit is niet alleen problematisch voor de 
betrokkenen zelf – laaggeletterdheid gaat 
vaak samen met armoede, schulden en 
een slechte gezondheid en woonsituatie 
– maar ook voor werkgevers en de 
overheid. De SER vindt dat het kabinet de 
verantwoordelijkheid voor de aanpak van 
laaggeletterdheid nu te veel bij gemeenten 
neerlegt en dat er meer landelijke regie 
moet komen. Ook moet het kabinet meer 
geld ter beschikking stellen. 

ACHTERGROND DE ONZICHTBARE MUUR

Diversiteit

De SER en de onzichtbare muur 

zorg- en huurtoeslag rechtstreeks over te 
maken aan de zorgverzekeraar en de wo-
ningcorporatie. Het is ook verstandig om 
het minimumloon en de bijstand te ver-
hogen, en deze daarna jaarlijks te laten 
meestijgen met de infl atie en de vaste las-
ten. Dit is een simpele kosten-batenafwe-
ging. Een huishouden met schulden kost 
de overheid en het bedrijfsleven namelijk 

gemiddeld 100.000 euro per jaar.”
Brands pleit voor afschaffi ng of versoe-
peling van het leenstelsel. Brands: “Álle 
jongeren moeten de kans krijgen om 
het maximale uit zichzelf te halen, om 
op die manier iets te kunnen betekenen 
voor de maatschappij. Dit komt een stap 
dichterbij als we de studieschuld als 
obstakel wegnemen.”

Advies Integratie door werk: 
meer kansen op werk voor 
nieuwkomers (mei 2019)
Gemeenten moeten statushouders beter 
en sneller gaan begeleiden naar werk. Ook 
nodig zijn psychische hulp en ondersteuning 
op het vlak van taal en de gemeentelijke 
bureaucratie. “Er is een enorm tekort aan 
mensen voor de banen die er zijn. Investeer 
in statushouders: ze blijven hier, hun kinderen 
blijven ook en het is belangrijk dat ze mee-
doen”, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 

Adviesaanvraag gelijke kansen 
onderwijs
Eind november 2019 heeft het kabinet advies 
aangevraagd bij de SER over het bevorderen 
van gelijke kansen in het onderwijs. Hoe 
stapelen (ongelijke) kansen zich op? Welke 
effecten heeft dit op een succesvolle 
loopbaan en de mogelijkheden tot een leven 
lang ontwikkelen? De SER gaat hiermee dit 
jaar aan de slag.
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Directeur Risk Advisory Deloitte Nederland

N  a Boukadid

Column

 Diversiteit is pure
zakelijke noodzaak

I n mijn jeugd voelde ik me nooit ‘anders’. Ik ben geboren en getogen 
in Amsterdam. De buurt waarin ik opgroeide, bestond voornamelijk 
uit migrantengezinnen die het fi nancieel niet breed hadden. We 

zaten op een zwarte basisschool en kregen vaak onterecht te lage 
schooladviezen. Mijn schooljaren en studie combineerde ik met verant-
woordelijkheden in het gezin met zeven kinderen. 

Terugkijkend heeft mijn jeugd mij veel opgeleverd. Door het gebrek aan 
fi nanciële middelen leerde ik vindingrijk, creatief en inventief te zijn. 
We bedachten ons eigen speelgoed en spelletjes. Ik leerde omgaan 
met tegenwerking en tegenslagen. Van kinds af aan had ik een enorme 
honger naar kennis en dat is nog steeds zo. 

Katalysator
Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij altijd gestimuleerd hebben 
om door te leren en onafhankelijk te zijn. Mijn passie om te leren en 
te groeien, werd groter toen ik zwanger was van mijn dochter. Toen 
voelde ik me ineens verantwoordelijk voor iemand anders. Dat was de 
katalysator voor mijn carrière. 

Ik heb óók het geluk gehad dat ik mensen heb ontmoet die iets in mij 
zagen en mij kansen gaven. Dat begon bij mijn afstudeerstage bij EY. 
Het is ongeloofl ijk belangrijk dat je op het juiste moment support krijgt. 
Ik kreeg de kans te groeien en carrière te maken. Zo bouwde ik vrij snel 
een internationaal netwerk op en kreeg ik veel mentoren met verschil-
lende achtergronden en perspectieven.

Kracht
Elk uniek levenstraject levert andere kwaliteiten op. En al die verschil-
lende kwaliteiten samen maken diversiteit en inclusiviteit tot een bron 
van kracht. Toen ik in 2012 voor het eerst mijn eigen team kon bouwen, 
werd dat natuurlijk een ultra-divers team. Ik heb daar ondervonden hoe 
krachtig (en logisch) dat is. 

Je krijgt simpelweg betere teams als je mensen van verschillende leef-
tijden, karakters, seksen en culturen bij elkaar brengt, omdat je rijkere 
perspectieven en inzichten krijgt in de complexe wereld van nu. Als je 
dat als bedrijf of organisatie nog niet inziet, wacht er een Kodak-mo-
mentje op je. Want diversiteit is niet alleen sociaal wenselijk, het is 
pure zakelijke noodzaak. 
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Als er één de afgelopen jaren 
bezig was aan sloopwerk-
zaamheden om de onzicht-
bare muur af te breken die 
jongeren in de weg staat, dan 

is het wel Tim Hofman. Zo’n drie jaar 
geleden sprak hij zijn ergernis uit over 
het gebrek aan invloed en betrokkenheid 
van jongeren en kreeg hij ze in bewe-
ging, onder meer via zijn Youtubekanaal 
#BOOS. Ook het Kinderpardon kwam er 
dankzij zijn niet afl atende inzet en die 
van zijn (meest) jonge achterban. 

Dit najaar presenteerde hij samen met 
jongerenorganisaties een manifest Coali-
tie-Y, met tien voorstellen om de druk op 
jongeren te verminderen. Zoals terugkeer 
van de basisbeurs en meer zekerheid op de 
arbeidsmarkt. Het manifest sluit aan op 
de verkenning van het SER Jongerenplat-
form die een maand eerder verscheen. 

Wat is het verschil tussen deze 
generatie jongeren en die van 
dertig jaar geleden?

“De maatschappij is echt veranderd. 
Jongeren hebben veel meer keus en alles 
wat ze doen is transparant. Dat zorgt 
voor een fl inke druk. Maar ik was er der-
tig jaar geleden nog maar net. Dus voor 
een goed antwoord moet je een weten-
schapper vragen.”

lennial, ze bestaan niet. Vergeet niet dat 
we allemaal de gevolgen merken van een 
niet goed functionerende woningmarkt 
omdat starters pas vijf jaar later een huis 
kunnen kopen.”

Uit de SER-verkenning Hoge 
Verwachtingen over kan-
sen en belemmeringen van 

jongeren blijkt dat jongeren van begin 
twintig al met een burn-out kampen. 
Hoe kan dat? 
“Ik hoor veel dat jongeren een hoge 
werk- en prestatiedruk hebben en als 
medici zeggen dat dit tot een burn-out 
kan leiden, zal dat wel kloppen. Ik ben 
iemand van de kin omhoog en de borst 
vooruit en doorpakken. Bovendien heb ik 
een koophuis en verdien ik goed, maar 
zelfs dan kun je in de put raken.”

Wat is jouw motivatie om 
voor jongeren op te komen? 
“Tegengaan van machtsmis-

bruik. Jongeren moeten meer van zich 
laten horen. Daar zijn we mee begonnen 
met De Stembus (campagne om meer 
jongeren te laten stemmen in 2017, red.), 
daarna volgde het kinderpardon en nu 
zijn we druk met Coalitie-Y. We maken ons 
overigens met Boos ook hard voor goede 
zorg in verzorgingshuizen. Dat sommige 

Kom bij hem niet aan met frames dat ze onder de palmboom liggen tijdens een tussenjaar. 
“Jongeren beginnen gerust met een schuld van dertig ruggen, krijgen geen huis en kampen 
met fl exibele contracten. Dat moet veranderen.” Acht vragen aan Tim Hofman (31).

‘Dé babyboomer 
en dé millennial 
bestaan niet’

Tekst Ton Bennink

INTERVIEW TIM HOFMAN

1 3

4

5

We zien wel jongeren die een 
jaar lang door Latijns-Amerika, 
Nepal of Thailand reizen.

“Is dit dan de kern van het probleem? 
Onze generatie krijgt gerust te maken 
met een duur leenstelsel waardoor je der-
tig ruggen schuld opbouwt. Wij kunnen 
geen huis kopen omdat de huizenprijzen 
te hoog zijn en we – in tegenstelling tot 
vorige generaties – maar 100 procent 
hypotheek kunnen krijgen. En niet 
110 procent of soms wel meer. Samen 
met kosten koper en de studieschuld kom 
je op een banenmarkt terecht die veel 
fl exibele contracten kent. Oké, sommi-
ge jongeren kunnen vijfduizend euro 
vrijmaken voor een wereldreis. Sommige 
hè, lang niet alle. Ik snap het dat jullie 
denken dat het wel meevalt omdat jullie 
jongeren onder de palmboom zien liggen 
op sociale media. Maar dat is niet de kern 
van het probleem.” 

Je hebt het over wij en jullie. 
Waarom toch die tegenstelling? 
“Dat komt misschien door je 

stelling over jongeren die naar Nepal 
reizen, maar ik ben eigenlijk niet zo van 
dat onderscheid. ‘Oké boomer’ vind ik wel 
een aardige grap, maar ik zie alles niet 
zo zwart-wit. Wij jongeren zijn ook geen 
homogene groep. De babyboomer, de mil- Fo
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CV

Tim Hofman

→ 9 juli 1988
Geboren in Vlaardingen

→ 2007-2011
Taal & Cultuurstudies, Nederlandse 
taal, Communicatiewetenschappen 

(niet afgemaakt)

→ 2011
BNN University

→ Sinds 2011
Verslaggever/presentator van onder 

meer Je zal het maar hebben, Youtube-
kanaal #BOOS en Over Mijn Lijk

→ 2016
Bood Tweede Kamer Burgerinitiatief 
Een pil teveel maakt geen crimineel 

aan, spreekt voor Tweede Kamer

→ 2018
Bood de Tweede Kamer burgerinitia-
tief aan voor een nieuw kinderpardon

→ 2019
Mede-initiatiefnemer jongeren-

samenwerkingsverband Coalitie-Y

ouderen maar een keer per dag naar de 
wc mogen, is ook een uitvloeisel van de 
uitholling van de verzorgingsstaat.”

Als jij 50 bent, wat wens je 
dan de jeugd toe? 
“Verantwoordelijkheid en 

invloed. Iedereen kan onder meer dankzij 
sociale media invloed uitoefenen. Gebruik 
die om dingen te veranderen die niet goed 
zijn. Drie jaar geleden vroeg ik me af waar 
iedereen was. Het leek alsof jongeren 
onverschillig waren. Het gaat inmiddels 
veel beter. Het Malieveld stond vol voor het 
klimaat, we haalden een kwart miljoen 
handtekeningen op voor het Kinderpar-
don en veel jongeren deden mee aan de 
boerenprotesten. Het kantelt langzaam. 
Dat zou ik graag zo door zien gaan.”

Zijn er mooie oplossingen voor 
maatschappelijke problemen? 
“Nou, het zou fi jn zijn als 

banken wat meer mogelijkheden zouden 
bieden aan jongeren om een huis te 
kopen en dat het leenstelsel veranderd 
wordt. Dat laatste is al in gang gezet en 
het kinderpardon is binnen drie maan-
den geregeld. Vooral jongeren hebben 
zich daarvoor ingezet door hun invloed 
uit te oefenen. Onze achterban is tussen 
de 15 en 35.”

De invloed wordt groter, ook 
dankzij Coalitie-Y en het SER 
Jongerenplatform? 

“Ja, we zien dat we meer toegang hebben 
tot Kamerleden en woordvoerders. We 
krijgen zaken daardoor eerder op de 
politieke agenda. Het zou goed zijn als 
de politiek onze generatie uitnodigt en 
dat gebeurt steeds meer. Ook Rutte zelf 
heeft dat toegezegd. Een goede zaak wat 
mij betreft.”



12 SERMAGAZINE #1 2020

Veel kinderen van werkende 
ouders gaan naar de kinder-
dagopvang. Terwijl kinderen 
van niet werkende ouders 
thuisblijven, of een ochtend 

per week naar de peuterspeelzaal gaan”, 
zegt de Groningse PvdA-wethouder 
Carine Bloemhoff. “Deze groepen gingen 
naar verschillende locaties en kwamen 
elkaar niet tegen. De tweedeling begint 
dus eigenlijk al voor kinderen naar 
school gaan. Dat vonden wij te gek voor 
woorden.”

In Groningen nam de onderwijsse-
gregatie de laatste tien jaar het sterkst 
toe van alle Nederlandse steden. Om dit 
te doorbreken, mogen sinds september 

wachten met eten”, legt Bloemhoff uit. 
De gemeente ontwikkelde een communi-
catiestrategie, gericht op het onderwijs, 
wijkteams en ouders.

Lange adem
De capaciteit is nog niet voldoende voor 
de opvang van alle peuters. “Een gestage 
opbouw is noodzakelijk, om rooster-
technische problemen te voorkomen”, 
aldus Bloemhoff. ‘Ook de terecht hoge 
kwaliteitseisen voor VVE en de krappe 
arbeidsmarkt in de kinderopvang zorgen 
voor vertraging. Het is dus iets van de 
lange adem.”

Bloemhoff diende als raadslid al 
een motie in voor maatregelen om de 

Gescheiden werelden beginnen bij peuters.
Om dit te doorbreken, hebben in de gemeente 
Groningen alle peuters sinds kort recht op wekelijks 
zestien uur opvang. “Kinderen met verschillende 
achtergronden spelen zo meer samen”, zegt 
wethouder Carine Bloemhoff. De maatregel sluit aan 
bij de SER-aanbevelingen voor kindvoorzieningen.

Tekst Elke van Riel Foto Geke Minnema

2018 alle peuters vanaf twee jaar zestien 
uur per week naar de voorschool. Door 
de peuterspeelzaallocaties en de kin-
deropvanglocaties bij elkaar te brengen, 
kunnen peuters met verschillende achter-
gronden meer met elkaar spelen. “Zo wil-
len we voorkomen dat kinderen opgroei-
en in aparte bubbels”, zegt Bloemhoff. 
Steeds meer locaties in Groningen bieden 
kinderopvang met een voorschool aan 
(VVE-programma, zie kader). Jaarlijks zet 
de gemeente bijna vier miljoen euro in 
om alle peuters te laten deelnemen. “Dat 
meer kinderen naar de voorschool gaan is 
belangrijk, omdat ze zo met elkaar leren 
omgaan en allerlei vaardigheden opdoen. 
Zoals in een kringetje zitten, of op elkaar 

ZO DOEN WIJ DAT PEUTERS IN GRONINGEN

Kinderen 
uit hun 
bubbel 
halen

“
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gescheiden werelden waarin peuters 
opgroeien aan te pakken. In diezelfde 
periode verscheen het SER-advies Gelijk 
goed van start. Visie op het toekomstige stelsel 
van voorzieningen voor jonge kinderen (2016). 
“In lijn met dat advies zijn we aan de 
slag gegaan met het verbeteren en breder 
toegankelijk maken van de voorschool. 
Ook werken we met een doorgaande 
ontwikkellijn. Op basisscholen zitten 
al peutergroepen, om ze spelenderwijs 
voor te bereiden op de schoolse periode.” 
Verder zijn op dertien basisscholen in 
aandachtswijken ‘brugfunctionarissen’ 
actief om kinderen in een achterstands-
situatie te ondersteunen. Zij signaleren 
problemen en wijzen op ondersteunende 

regelingen, zoals Stichting Leergeld, het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, 
en op de zomeractiviteiten voor kinderen 
die niet op vakantie kunnen.

Dúrf te investeren
Andere steden die willen werken aan 
gelijke kansen adviseert Bloemhoff om 
goed te kijken welke behoeften er zijn 
in de gemeente, en dan gewoon aan de 
slag te gaan met alle partners. “Dúrf ook 
te investeren. Als gemeente Groningen 
lopen we wat voor het landelijk beleid 
uit en investeren we er zelf in. Dat is 
beter voor de kinderen, en bespaart je 
als gemeente op de langere termijn 
ook kosten.”

Kinderen met laagopgeleide ouders en een 
taal- of ontwikkelingsachterstand krijgen een 
indicatie voor voorschoolse en vroegschoolse 
educatie (VVE), ook wel de voorschool ge-
noemd. Bij Stichting Kinderopvang Stad 
Groningen (SKSG), een organisatie met ruim 
honderd locaties, zaten de kinderen uit de 
VVE-doelgroep niet apart. “Beide groepen speel-
den dus al met elkaar”, zegt pedagoog Anne 
van der Veen. “Maar door de maatregel van de 
gemeente komen meer verschillende kinderen 
met elkaar in aanraking en profi teren meer peu-
ters van de voorschool.” Het afgelopen jaar nam 
een kwart van de Groningse peuters zonder 
VVE-indicatie meer VVE-uren af, door gebruik te 
maken van een gesubsidieerde plek.

SKSG biedt VVE niet aan als leren, waardoor 
kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwik-
kelen. “We betrekken ook de ouders erbij. Van 
leerkrachten uit groep 1 krijgen we terug dat 
ze het kunnen merken als kinderen naar de 
opvang zijn geweest.”

‘Meer kinderen komen met elkaar 
in aanraking’
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Hoe hoog sta je op de maatschappelijke 
ladder? Dit hangt af van bijvoorbeeld je 
gezondheid, inkomen en hoeveelheid 
sociale contacten. We noemen dit ook wel 
je persoonlijk, economisch, cultureel of 
sociaal kapitaal. Hoe meer kapitaal, hoe 
hoger je maatschappelijke positie.

FEITEN & CIJFERS MAATSCHAPPELIJKE POSITIE

Bron Sociaal en Cultureel Rapport 2014

Economisch
• Opleiding 

• Arbeidssituatie
• Inkomen 

• Vermogen

Vier
vormen

van
kapitaal

Sociaal
• Aantal contacten 

• Persoonlijke zaken bespreken 
• Relevant netwerk

Persoonlijk 
• Lichamelijke kracht

• Psychische gezondheid 
• Uiterlijk 

• Gewicht (BMI)

Cultureel
• ICT-vaardigheden

• Beheersing Engelse taal
• Leefstijl (vakantie, 

theater)

Verschil in Nederland

•
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Veel kapitaal

Maatschappelijke onderlaag
(Precariaat)

6,5

5,5

5,2

6,8

7,4

6,6 Werkende middengroep

Jonge kansrijken

Gevestigde bovenlaag 15% 

13%

27%

Weinig kapitaal

Onzeker werkenden

Comfortabel gepensioneerden

14%

17%

15%

Plaats op de 
maatschappelijke ladder 
(gemiddelde zelfscores, 

schaal 0 tot 10)

Percentage
van de 

bevolking

               Meest luxueuze leefstijl  
                             Leeftijd 35-64, vooral mannen

    Hoogst opgeleid
               Nagenoeg volledig autochtoon   

Veel gezinnen met kinderen  
        Hoogste arbeidsdeelname
   Redelijk sociaal netwerk
                                 Vaak koophuis 

         Veel studenten en jongeren
 Meeste digitale vaardigheden en beste beheersing Engels 
            Niet veel inkomen en vermogen  
                                                             Fysiek het gezondst   

               Slechte beheersing Engels en ICT
                          Gemiddeld 64 jaar

    Gemiddeld laag opgeleid
              Redelijk inkomen, behoorlijk vermogen    

Meest ongezond en te zwaar  
            Vaakst uitkering of 
                        karig pensioen
                        Weinig sociale contacten
                   Laagst opgeleid

                 Tijdelijke contracten,   
    werkloosheid
                                 Laagste vermogen 
           Veel huur en onderwaterhypotheek  
                         Veel migranten, hoogste aandeel vrouwen 
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Het probleem is groot en in-
gewikkeld, zegt Heijdenrijk, 
sinds een kleine twee jaar 
directeur van Pharos. Want 
hoewel het goed gaat met 

Nederland – gemiddeld zijn we gezonder 
dan ooit – blijft ruwweg een derde van de 
bevolking steevast achter. 

Ze hebben minder ‘gezondheidsvaar-
digheden’, zoals dat heet, en zonder die 
vaardigheden nemen je ‘gezondheidskan-
sen’ af. En voordat je het weet, kom je op 
‘gezondheidsachterstand’ te staan. Die 
achterstand kan je zomaar zes jaar van je 
leven kosten. “Bovendien”, zegt Heijden-
rijk, “leven hoogopgeleiden vijftien jaar 
langer in goed ervaren gezondheid dan 
laagopgeleiden.” 

“Enerzijds kun je misschien denken: 
het is simpel. Minder roken en drinken, 
meer bewegen en gezonder eten”, zegt 
Heijdenrijk. “Maar als je je verdiept in de 
problematiek erachter, zie je dat dat ook 
té simpel is. Want waarom leven mensen 

Hoogopgeleide Nederlanders leven zes jaar langer dan hun 
laagopgeleide landgenoten. Dat gezondheidsverschil is al jaren 
een hersenbreker van jewelste, beaamt Patricia Heijdenrijk 
van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Maar ze 
is niet pessimistisch. “Dit is een thema van de lange adem.” 

‘ Dokter, 
wat u nu zegt 
begrijp ik niet’

Tekst Felix de Fijter 

INTERVIEW PATRICIA HEIJDENRIJK

ongezond? De wereld achter die waarom-
vraag is heel groot.” 

Geen kant-en-klare oplossing
“In het leven van deze mensen speelt van 
alles. Schulden, eenzaamheid, werkloos-
heid, chronische stress. Ze zijn vaker 
werkzaam in de zwaarste beroepen en 
kampen met de gezondheidsklachten 
die dat meebrengt”, zegt Heijdenrijk. 
“Tegelijkertijd weten ze de weg naar de 
gezondheidszorg vaak niet goed te vin-
den. Lukt het wel, dan begrijpen ze lang 
niet altijd wat de zorg die hun geboden 
wordt betekent.” 

“Als je vervolgens bedenkt hoe al die 
factoren die van invloed zijn op iemands 
gezondheid vaak van generatie op gene-
ratie worden overgedragen, dan wordt 
duidelijk hoe ingewikkeld het probleem 
is. Er is geen kant-en-klare oplossing die 
in elke situatie kan worden toegepast. 
Per stad en zelfs per wijk zijn de verschil-
len vaak groot.”  

SER en sociaal-economische 
gezondheidsverschillen

De sociaal-economische gezondheids-
verschillen tussen burgers zijn groot en 
hardnekkig. Kleine verschillen kunnen 
voorkomen worden door meer preventie 
in zorg, welzijn, wijk, onderwijs en bedrijf. 
Daarom pleitte de SER in 2017 met een 
brede coalitie van maatschappelijke 
organisaties bij de toenmalige informateur 
met als doel: zorgen dat preventie voor 
gezondheid een prominente rol kreeg in het 
regeerakkoord.

De staatssecretaris van VWS sloot in 
2018 met zo’n zeventig maatschappelijke 
organisaties en bedrijven het Nationaal 
Preventieakkoord, om Nederlanders 
gezonder te maken. Samen met 
partijen uit die coalitie zit de SER in de 
Klankbordgroep Preventie van het Nationaal 
Preventieakkoord. Deze klankbordgroep 
overlegt met de staatssecretaris van VWS 
over het proces en de inhoud van het 
preventieakkoord. Hierbij is er speciale 
aandacht voor de achterliggende oorzaken 
van gezondheidsproblemen. Daarbij kijkt 
de klankbordgroep bijvoorbeeld naar 
werk, sociaal domein, schulden en sociaal-
economische verschillen.

Preventie
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Laaggeletterd
Pharos is in dat woud aan vragen en 
problemen een verbinder, zegt Heijden-
rijk. “Iedereen die kennis of kunde heeft, 
die beleid maakt of onderzoek doet op 
dit gebied, brengen we bij elkaar om 
erachter te komen aan welke knoppen je 
moet draaien.” 

“Wat we weten”, vervolgt ze, “is dat 
ons gezondheidsstelsel heel goed is, maar 
dat het niet voor iedereen toegankelijk 
is. Liefst 36 procent van de Nederlanders 
heeft beperkte gezondheidsvaardighe-
den.” Ze zijn laaggeletterd, of begrijpen 
onvoldoende wat hun wordt aangereikt. 
“Denk je eens in hoe lastig het is om dat 
toe te geven in een dokterskamer: ‘dokter, 
wat u nu zegt begrijp ik niet’.” 

Maar het is wel een knop waaraan 
je kunt draaien. “Ben je je er als zorg-
professional bewust van dat de persoon 
tegenover je misschien niet begrijpt wat 
je zegt? Heb je misschien meer tijd nodig 
om dat uit te leggen? En als dat zo is: 
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Pa  icia Heijde  ijk
Directeur - bestuurder 

Pharos 

Aan het woord

bieden verzekeraars dan ook de moge-
lijkheid om meer tijd te nemen? Kun je 
maatwerk bieden? Differentiëren?” 

50.000 onnodige opnames
In zo’n voorbeeld zie je hoe je meerdere 
beleidsterreinen bij elkaar moet brengen 
om een oplossing dichterbij te brengen, 
constateert Heijdenrijk. “En als je dat 
doet, zie je ook dat er veel mogelijkheden 
zijn om winst te boeken. Er zijn jaarlijks 
bijvoorbeeld 50.000 onnodige ziekenhuis-
opnames omdat mensen medicatiefouten 
maken. ‘Tweemaal daags twee tabletten’, 
weet je hoe vaak dat verkeerd begrepen 
wordt?”

Voor veel verbetering, zegt Heijdenrijk, 
is helemaal geen grote systeemwijziging 
nodig. “Het gaat erom dat je het goed 
regelt voor iedereen, maar voor som-
mige mensen iets meer doet. Denk aan 
eHealth, een noodzakelijke ontwikkeling, 
waarbij mensen zo veel mogelijk thuis 
zorg ontvangen en begeleiding krijgen 

via digitale hulpmiddelen. Een verzeke-
raar kan dan zeggen: daar hebben we een 
geweldige app voor. Maar als een patiënt 
niet weet hoe die app gedownload of 
bediend moet worden, loopt het spaak. 
En dan is de oplossing niet om eHealth 
bij het oud papier te zetten, maar om die 
apps, samen met de gebruikers aan de 
voorkant, te ontwikkelen.”

Overleg
Voor dat soort verbeteringen is het cru-
ciaal dat beleidsmakers en bestuurders 
over de schotten van hun beleidsterrei-
nen en portefeuilles heen met elkaar in 
gesprek gaan, zegt Heijdenrijk. “Hoe gaaf 
zou het zijn als het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OC&W) de koppen bij elkaar 
zouden steken in het nadenken over het 
opleiden van zorgprofessionals?” 

“Lokaal geldt dat natuurlijk net zo 
goed. Weten collega’s van Leefomgeving 
wat er gebeurt bij Armoedebestrijding?” 
Op allerlei plekken in Nederland ziet 
Heijdenrijk al hoe dat vruchten afwerpt. 
“Met de mindset zit het inmiddels wel 
goed. Op alle niveaus is men ervan 
doordrongen dat het terugdringen van 
gezondheidsverschillen cruciaal is. En 
ook dat dat niet van vandaag op morgen 
te realiseren is. Ik ben er trots op dat 
Economische Zaken (EZ) en VWS geza-
menlijk het doel hebben geformuleerd 
dat gezondheidsverschillen in 2040 met 
30 procent zijn teruggedrongen. Eén ding 
is zeker: de oplossing is er een van de 
lange adem.”    



Netbeheerder TenneT werkt sinds vorig jaar samen 
met de Refugee Talent Hub. Deze organisatie brengt 
werkgevers in contact met ‘vluchtelingtalenten’. 

Ghada al Mhethawe (37) bijvoorbeeld. Ze vluchtte vier 
jaar geleden met haar twee kinderen vanuit Syrië naar 
Nederland. Ghada had al een diploma in de elektrotechniek 
op zak en dat bleek in Nederland een ideale opstap naar een 
duaal traject. Aan de hogeschool HAN geeft ze een vervolg 
aan haar opleiding, bij TenneT is ze terechtgekomen in het 
team van Pascal Zandbelt, dat verantwoordelijk is voor het 
onderhouden en in stand houden van het hoogspanningsnet. 

Meedraaien
als volwaardig

teamlid

UIT DE PRAKTIJK VLUCHTELINGTALENTEN
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Ghada uit Syrië 
werkt via de 

Refugee Talent Hub

bij TenneT 
in het team van Pascal

“We voeren onder meer inspecties uit om het hoogspannings-
net beschikbaar en betrouwbaar te houden. Zijn lijnen, kabels 
en stations nog goed van kwaliteit?”

Zandbelt is onder de indruk van de manier waarop Ghada 
zich technisch en inhoudelijk ontwikkelt. “Het is een groot 
avontuur, want normaal gesproken werken we alleen met 
gediplomeerde mensen. Maar Ghada draait mee als een 
volwaardig teamlid.” Ze heeft haar opleiding naar verwach-
ting over vier jaar afgerond, waarna ze “zeker kan sollicite-
ren op een vaste dienstbetrekking”.  



D e basis voor Netwerkpro werd 
een jaar of acht geleden op het 
schoolplein gelegd”, vertelt 
directeur Arine Huijboom. 
“Ik keek om me heen en zag 

zoveel vrouwen die van alles te bieden 
hadden aan kwaliteit en expertise. Maar 
ze maakten er zo weinig gebruik van.” 

Je afgeschreven voelen
Huijboom had daar ook wel begrip voor. 
“Als je door een paar zwangerschappen 
heengaat, kan dat je leven op z’n kop 
zetten. Je hebt je carrière, maar ook je kin-
deren, en dan is er ineens een crisis links of 
rechts. En waar je altijd vrolijk in de Thalys 
door het leven raasde, sta je plotseling 
geparkeerd op het rangeerterrein. Je kijkt uit 
het raampje, ziet die Thalys voorbij zoeven 
en je realiseert je: daar zit ik niet zomaar 
weer in. Je voelt je afgeschreven.” 

Huijboom richtte Vrouwen aan de Amstel 
op. “In dit netwerk zoeken deelnemers 
elkaar op, om elkaar te inspireren en elkaars 
zichtbaarheid te vergroten”, legt ze uit. 
“Toen ik tijdens een bijeenkomst hoorde dat 
een dochter van een van de deelnemers 
werkloos thuiszat en of er niet iemand 
een geschikte baan voor haar wist, viel het 
kwartje voor Netwerkpro.”

loopbaan zelf doorliep. “Zo’n peergroup was 
vaak ontzettend stimulerend. Maar tegelij-
kertijd was de kater groot als de opleiding 
was afgelopen; daar zat je weer werkloos 
op de bank.” Daarom integreerde Huijboom 
in haar programma ook de fi nale stap naar 
de werkgever toe. “Je kunt iemand niet he-
lemaal empoweren en haar vervolgens weer 
naar huis sturen. De verbinding naar een 
werkervaringsplek of een baan hoort erbij.” 

Werkervaringsplek
Het bleek te werken. Het programma is 
inmiddels door honderden vrouwen door-
lopen. Het is strak van opzet, duurt vier 
maanden, staat bol van de activiteiten en 
mondt de laatste maand uit in een werk-
ervaringsplek. 

Om dit allemaal te kunnen realiseren, 
heeft Netwerkpro stevig geïnvesteerd in 
goede contacten met grote en kleinere 
werkgevers. Zorginstellingen bijvoorbeeld, 
maar ook hotels, grote retailers en sociale 
ondernemers werken met Netwerkpro 
samen. De slagingspercentages zijn hoog. 
“Een recente training die we begonnen 

Met mentoren, trainingen en een stevig netwerk van 
bedrijven helpt Netwerkpro werkzoekende vrouwen in 
de Randstad een persoonlijk netwerk, en daarmee een 
autonome toekomst op te bouwen. “De impact op hun 
professionele, maar ook persoonlijke leven is enorm.” 

Tekst Felix de Fijter Foto Netwerkpro

Mentorschap
In Netwerkpro, dat nu zo’n vijf jaar bestaat, 
worden werkzoekende, vaak eenzame 
vrouwen gelinkt aan werkende vrouwen 
met een stevig netwerk. 

Aanvullend op dat mentorschap ontwikkelde 
Huijboom een trainingsprogramma, waarbij 
vrouwen in peergroups kunnen werken aan 
hun netwerk- en presentatievaardigheden.
Inspiratie daarvoor vond Huijboom in de 
studies en trainingen die ze gedurende haar 

Netwerkpro geeft 
vrouwen connecties, 
kansen en 
zichtbaarheid

‘Vrouwen 
komen in 
contact 
en blijven 
vriendinnen’

SERMAGAZINE ONLINE NETWERKPRO

Dit artikel verscheen eerder in SER-
magazine online. Hier staan wekelijks 
nieuwe verhalen over actuele, 
sociaal-economische onderwerpen. 
Ga naar: www.ser.nl/sermagazine
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met 23 vrouwen, heeft voor 16 vrouwen 
geleid tot een betaalde baan”, vertelt 
Huijboom. “Werkgevers zijn enthousiast over 
ons”, vervolgt ze. “‘Jullie vrouwen zijn gemo-
tiveerd’, zeggen ze. Ze ‘staan aan’, komen op 
tijd en hebben er zin in!”

Koudwatervrees
Die motivatie is er natuurlijk niet altijd gelijk, 
zegt Huijboom. “Ook is er veel koudwater-
vrees. Vrouwen zien vaker beren op de weg. 
En dat is ook logisch. Als je het gevoel hebt 
dat je over alleen voor staat, dan ontbreekt 
je soms de energie om aan oplossingen te 
denken. Daarom is de steun die de peer-
group biedt ook zo belangrijk.” 

De aanpak van Netwerkpro, die inmid-
dels met name gericht is op statushouders, 
alleenstaande moeders en vrouwen in de 
bijstand, is niet alleen voor het profes-
sionele leven van de vrouwen van beteke-
nis. “In bepaalde gemeenten hebben we 
een mix van statushouders en bijstands-
vrouwen, waardoor je een wijkgerichte, 
gemengde aanpak krijgt. Vrouwen die 
elkaar niet kenden, ook al wonen zij bij 

elkaar in de fl at, komen in contact en 
blijven vriendinnen.”

Persoonlijke groei
Huijboom geniet ervan te zien hoe de deel-
nemers gedurende het trainingsprogram-
ma ook persoonlijk groei doormaken. “We 
sluiten altijd af met een groot event, waar 
de vrouwen een pitch houden. Drie dingen 
zijn daarbij belangrijk, hebben ze geleerd: 
connecties, kansen en zichtbaarheid. Hoe is 
de doorvertelkracht van je verhaal? Hoe ont-
houden mensen jou? En als je die vrouwen 
dan ziet staan voor zo’n publiek, en je denkt 
terug aan hoe schuchter ze binnenkwamen, 
dan zie je hoe groot de impact is.”  

Pitch
Een deelneemster aan het programma geeft 
haar persoonlijke pitch tijdens een training.

Leven lang ontwikkelen

Positieve leercultuur

Technologie verandert ons leven en werken in 
hoog tempo. De maatschappelijke uitdagingen, 
zoals de energietransitie, zijn groot. Dat biedt 
kansen, maar stelt ook het aanpassingsvermo-
gen van mensen en organisaties op de proef.

Om die uitdagingen van de toekomst het hoofd 
te bieden, is blijvende ontwikkeling van mensen 
cruciaal. Het kabinet heeft de SER gevraagd een 
actie-agenda op te zetten voor een positieve 
leercultuur. Deze actieagenda, Leven Lang 
Ontwikkelen, bestaat  behalve uit advisering 
door de SER, ook uit het verzamelen van goede 
voorbeelden, zoals dat van Netwerkpro en het in 
contact brengen van mensen om kennis uit 
te wisselen.

Informatie over het initiatief Netwerkpro op de 
SER-website: www.ser.nl/nl/Publicaties/
netwerkpro



Verwachtingen

Kost en inwoning van je ouders, een interessante studie en inkom-
sten uit bijbanen. Klinkt ideaal, toch? In werkelijkheid is het verre 
van ideaal, merk ik aan mezelf en mijn vrienden. Wij jongeren 

hebben stress.

Burn-out
Verwachtingen van alle kanten zetten ons onder druk. Ik moet in één 
keer de juiste studie kiezen en die vlot afronden, anders kost het geld. 
Een burn-out en een bestuursjaar zetten mij op achterstand. Tijdens mijn 
burn-out realiseerde ik me dat ik misschien niet de studie heb gekozen 
die het best bij me past. Ik maak ‘m toch maar af, dan heb ik in ieder 
geval een papiertje om de arbeidsmarkt op te gaan. Dat verwacht de 
samenleving toch van me? Net als dat ik, met mijn hbo-opleiding, in no 
time mijn studieschuld afl os. 

Wachtlijst
Die burn-out kreeg ik omdat ik meer bezig was met de verwachtingen 
van anderen dan die van mijzelf. Wat wil ik zélf eigenlijk? In ieder geval: 
het huis uit. Op m’n 23ste, bijna afgestudeerd, ben ik klaar voor een vol-
gende stap. Liefst in mijn geboorteplaats Horst, maar de weinige appar-
tementen die vrijkomen, zijn bijna allemaal gereserveerd voor senioren. 
Na zes jaar op de wachtlijst sta ik nog altijd niet bovenaan. Een studen-
tenkamer in Den Bosch of Eindhoven is te duur. Straks misschien als net 
afgestudeerde een huis kopen? Dat lukt alleen als je ouders helpen, zie 
ik in mijn vriendengroep. Een absurde tweedeling.

Luxeprobleem?
Wij jongeren wachten op een toekomst die steeds verder wordt uitge-
steld. Hoge woonlasten en een fl inke studieschuld houden ons langer 
bij pa en ma. We voelen ons onder druk gezet om in één keer de juiste 
route te nemen in een oerwoud van mogelijkheden. Luxeprobleem? Tot 
op zekere hoogte. Ik had in ieder geval anders verwacht.  

Student bestuurskunde in Den Bosch
Woont in Horst (Limburg), werkt in

de horeca en coacht jongeren. 
Deze zomer hoopt ze af te studeren.

El  e Mo  en 
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Stage
Gerlinda loopt stage bij het UWV 
en gaat een dag in de week naar 
een praktijkopleiding. 



Gerlinda Salcedo pakt de trap 
van een kantoorgebouw in 
het centrum van Eindhoven 
naar de tweede verdieping. 
Op weg naar de Buzinezzclub. 

Een herstart, dat is haar doel. Vandaar 
ook de trap. Ze wil kilo’s kwijt en dat lukt 
aardig. Fysiek gaat het beter, geestelijk 
houdt het nog niet over. Tot die septem-
berdag in 2018 heeft ze het gevoel tegen 
een muur aan te lopen. Oké, ze heeft 
de mavo in the pocket en een opleiding 
tot administratief medewerker, maar 
vervolgopleidingen tot zorgmedewerker 
en directiesecretaresse ontspoorden. 
Tijdens de eerste leergang viel ze in slaap 

De Buzinezzclub biedt jongeren een plek om de muur 
tussen hen en de maatschappij te slechten. Op weg 
naar een vaste baan of een eigen onderneming: met 
ondersteuning en zorg moet het lukken. Hoe Gerlinda 
Salcedo de draad weer oppakte.

Tekst Ton Bennink  Foto’s Hans Vissers

op haar stageplek en directiesecretaresse 
bleek een maatje te groot. Vast werk zit 
er ook niet in. “Je bent te traag Gerlinda, 
te onzeker, je hebt te weinig ervaring.” Ze 
weet bovendien zelf niet goed wat ze wil, 
altijd die vragen: “wat wil je dan?” “Wat 
vind je leuk?” Nou, weet zij veel. Niks 
eigenlijk. En dan kampt ze ook nog met 
de ziekte van Crohn die voor een chro-
nische ontsteking van de dunne darm 
zorgt. En die vriendengroep hè, die werkt 
ook niet mee. Steeds als ze even aanzet 
voor een studiespurt, moet er weer ge-
chilld worden. 

Zo vast als een huis zit haar loopbaan 
en dat frustreert haar. Ze wil een 

De weg omhoog 
via pitch, 
workshops 
en aandacht
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gedegen pensioenopbouw en misschien 
later ook kinderen. Om daar nou op je veer-
tigste een keer mee te beginnen? Nou nee. 

Tranen
Via een begeleider van de gemeente 
Eindhoven komt ze in 2016 al in contact 
met de Buzinezzclub. Nog te vroeg, te 
veel verplichtingen, maar twee jaar 
later, op die septemberdag in 2018, na 
diverse baantjes, deels bijstandsuitke-
ring en een mislukte aanvraag voor een 
Wajong-uitkering, is de tijd rijp. Niet dat 
ze veel vertrouwen heeft hoor. Ik wil en 
kan niks, dat spookt door haar hoofd. 
Het welkom is hartelijk van haar bege-
leiders Ronya, Imke en Jolanda. Ze gaat 
in 26 weken uitvinden hoe ze op een 
relevante manier geld kan verdienen 

en dan ook op een manier die bij haar 
past. Gerlinda kijkt de kat nog even 
uit de boom tijdens de uitgebreide 
intake, maar komt daarna trouw elke 
maandag, dinsdag en donderdag naar 
de Buzinezzclub. Maar plotseling 
gebeurt er iets wat haar breekt en 
ook sterker maakt. In een workshop 
wordt pijnlijk duidelijk dat ze vooral 
volgzaam is en zelf geen stappen durft 
te zetten. Gerlinda barst in tranen uit 
en is eigenlijk heel boos op de work-
shopleider. Ze verstijft tijdens een 
spel. Maar dan gaat het snel. Gerlinda 
komt tot inzicht en weet waar ze aan 
kan werken. Ze blijkt niet alleen zeer 
nauwgezet, analytisch en perfectionis-
tisch, maar ook nog erg goed in cijfers 
en in contact met mensen. 

‘Helaas bestaan we nog’

“De onzichtbare muur tussen jongeren en de 
maatschappij is nog heel zichtbaar. Zelfs met 
de arbeidsmarktkrapte is het voor veel jonge-
ren heel lastig om mee te doen”, zegt directeur 
Laura van Halteren (35) van de Buzinezzclub. 
“Helaas bestaan we nog.” In Utrecht, Eindhoven 
en Rotterdam probeert ze samen met oprich-
ter Leo van Loon (43) jongeren zonder werk te 
betrekken bij de maatschappij. “We zijn tien jaar 
geleden gestart in Rotterdam”, zegt Leo. “Jonge-
ren wilden graag ‘hun ding’ doen, een buzinezz, 
maar hadden geen idee waar te beginnen. 
Kamer van Koophandel, wat is dat? Tussen 
droom en daad gaapte nogal een gat.” 

In de Buzinezzclub vogelen jongeren onder 
begeleiding van coaches uit waar hun kansen 
liggen en hoe ze hun doelen kunnen waarma-
ken. Als ‘members’ nemen ze deel aan een half-
jaarprogramma. Ze kunnen kosteloos trainingen 
en workshops volgen en krijgen begeleiding 
van professionals en experts uit het werkveld. 
Zeventig procent slaagt: zij starten een bedrijf, 
vinden een opleiding of baan of een combinatie 
daarvan. Ook biedt de club hun een vangnet als 
ze onverhoopt terugvallen op een uitkering. De 
Buzinezzclub kent tweeduizend members, de ‘af-
gestudeerden’ worden senior. Laura: “Members 
zijn gemiddeld achttien maanden eerder uit de 
uitkering dan andere jongeren. Probeer maar 
eens op eigen houtje zelfstandig te worden. 
Huizen zijn onbetaalbaar, studie kost veel geld, 
jongeren hebben soms een schuld, vaak geen of 
een slecht netwerk en werkgevers hebben vaak 
een verkeerd beeld waardoor ze niet op zoek 
gaan naar jongeren.”

Laura en Leo zouden graag hun organisatie 
wegens overbodigheid opheffen, maar zien de 
aanwas alleen maar groeien. Leo: “Jongeren 
kunnen vaak niet meedoen omdat ze in een 
verkeerde regeling vallen of een uitkering uit 
een andere gemeente hebben. Zouden we daar 
iets aan kunnen doen?”

REPORTAGE BUZINEZZCLUB EINDHOVEN

Buzinezzclub

Training en opleiding
Gerlinda met begeleider Jolanda 
van den Heuvel (links), training 
bij de Buzinezzclub (rechtsboven) 
en in de klas (rechtsonder).



Plezier
Na diverse onderdelen zoals De Disc, 
waarin beroepen worden behandeld, en 
De Pitch, waarin de deelnemers zichzelf 
presenteren, zijn de begeleiders van de 
Buzinezzclub en Gerlinda eruit. Ze is heel 
goed in het bieden van duidelijkheid en 
structuur en de karaktereigenschap die 
haar eerst werd aangerekend, blijkt een 
pluspunt. Perfectionisme komt heel goed 
van pas in het beroep waarin ze verder 
wil. Budgetcoach, dat moet het worden. 
Want de presentatie die ze daarover 
zag, maakte haar erg enthousiast. In de 
zomermaanden van 2019 werkt ze vrijwil-
lig op een werkplaats fi nanciën achter de 
balie, ze blijft haar bijbaantjes houden, 
maar met beduidend meer plezier, en ze 
kijkt verder. Dit is wat ze wil. Als ze dan 

‘Schrijf jonge 
mensen niet 
zo snel af en 
heb wat meer 
geduld’

ook nog bij het UWV aan de slag kan met 
een dag per week naar de praktijkoplei-
ding, kan het niet beter. Echt niet? Jawel, 
ze vindt ook nog een nieuwe liefde in de 
persoon van een medecursist die inmid-
dels een eigen bedrijfje startte. Een jaar 
na de herstart op de trap, krijgt Gerlinda 
haar certifi caat. Als een veel meer zelfver-
zekerde jonge vrouw, met een toekomst 
en weer zin in het leven. Communicatief 
vaardig en supergemotiveerd. Oh ja, haar 
wens voor de maatschappij: schrijf jonge 
mensen niet zo snel af en heb eens wat 
meer geduld.  

Wereldwijd

De International Labour Organization 
(ILO) riep de Buzinezzclub eind 2019 
uit tot world-wide best practice. ILO 
zet zich namens de Verenigde Naties 

in voor werkenden en 
wereldwijde sociale rechtvaardig-
heid. Dat de Buzinezzclub jongeren 
niet alleen helpt om een baan of 
studie te vinden, maar ook om 

een eigen onderneming te starten, 
noemt de ILO uniek. 
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In 2019 bracht de SER 18 adviezen uit. We organiseerden meer 
dan 40 grote bijeenkomsten waarbij iedereen kon meepraten 
en ontvingen 28 bezoekersgroepen uit de hele wereld. 
Een overzicht van de hoogtepunten.

Tekst Marieke Ruijgrok Foto Dirk Hol

FEITEN & CIJFERS HOOGTEPUNTEN SER 2019

Wat deed de SER 
in 2019?

September
De SER publiceerde een baanbrekend advies om

meer vrouwen en mensen met 
een andere achtergrond in de (sub)top

te krijgen. Het advies is met grote meerderheid 
overgenomen door de Tweede Kamer. 

#ingroeiquotum

Het SER Jongerenplatform bracht zijn eerste 
offi ciële rapport uit over Kansen en belemmeringen 

voor jongeren. Aanbevelingen over de
generatietoets en het leenstelsel

maakten veel los in de politiek.

Klimaatakkoord: 21 juni
Net voor de zomer werd het

een historisch feit.
De SER begeleidde de 

totstandkoming van dit akkoord.
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Open huis

In oktober organiseerde 
de SER een open huis. 
Er kwamen ruim 400 
geïnteresseerden. 
Bekijk de animatiefi lm 
over de SER 

De publicatie
over het aan het werk helpen 

van vluchtelingen droeg bij 
aan de nieuwe inburgeringswet 

die in 2021 ingaat. 

Meest bezochte publicaties SER-website: 
Grenswaarden gevaarlijke stoffen

600 bezoekers
per week

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden
50 keer per week

Er zijn drie nieuwe convenanten afgesloten op het 

gebied van internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen: 

Natuursteen, Metaal, Sierteelt

2.500.000
Nederlanders zijn 

laaggeletterd. De regering 
heeft het probleem in het 
vizier, maar de SER vindt dat er 

meer moet gebeuren.

Pensioenakkoord: 5 juni
Op de foto de persconferentie over het 

Pensioenakkoord. 
Minister Wouter Koolmees van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

‘Het is ons gelukt!’
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M  iëtte Hamр 
voorzitter SER

“Laten we debatteren met respect 
voor feiten en wetenschappelijke 

analyses en de instituties die 
deze aanleveren.”

Jр oen Dijsselbloem
Onderzoeksraad voor

de Veiligheid 
“Ik ben bezorgd over hoe het met 
de Nederlandse instituties gaat. 
Politici horen op te komen voor 

onderzoeksinstituten.”

Kim Putte   
SCP

“Redeneer vanuit de verschillen 
tussen regio’s en groepen bij het 

maken van beleid. Want pola-
risatie ondergraaft draagvlak, 

zeker als het onzeker is of ieders 
belang meegewogen wordt.”

Moeten we cijfers geloven in 
deze tijden van nepnieuws?

Lees het hele verhaal 
op SERmagazine online
Met wekelijks nieuwe verhalen 
over actuele, sociaal-economische 
onderwerpen. Ga naar:
ser.nl/sermagazine

In Nederland baseren we beleid op cijfers, analyses en adviezen. 
Is dit model nog houdbaar, nu van deze feiten en cijfers steeds 
vaker wordt gezegd dat ze discutabel zijn?

Henk Don
Autoriteit Consument & Markt

“Politici en analisten moeten niet 
op elkaars stoel gaan zitten. Dan 

werkt het systeem niet meer.”

www.ser.nl/SERmagazine




