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Jouke van 
Dijk is 
hoogleraar 
Regionale 
Arbeids-
markt -
analyse aan 
de Rijks-
universiteit 
Groningen. 
‘Ik ben een 

groot voorstander van open 
arbeids markten. Maar wat men 
nu probeert, Nederlandse men-
sen in Duitsland aan werk hel-
pen, is veel te kort door de bocht. 
Als je kijkt naar de vacatures in 
het Duitse grensgebied, dan zie 
je dat er vooral een tekort is aan 
ict’ers en scheepswerf Meyer in 
Papenburg zoekt lassers. Maar 
in Nederland hebben we ook een 
tekort aan ict’ers en lassers. 
En zo kom je bij de kern van 
mijn kritiek: er is helemaal 
geen onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden voor 

Nederlanders om vlak over de 
grens te gaan werken en er is ook 
geen onderzoek gedaan naar de 
ervaringen van Nederlanders die 
in Duitsland of België werken. Ik 
noem het daarom wensdenken 
van onze grensbestuurders. 
Gemeenten hebben veel mensen 
in de bijstand en daarom 
proberen ze nu werk te vinden 
over de landsgrenzen. Daarmee 
wordt gesuggereerd dat ze een 
probleem oplossen, maar dat is 
helemaal niet zo. Alleen al de 
zeer gescheiden arbeidsmarkten 
zorgen voor veel praktische 
bezwaren.’

Eigen belastingpolitiek
Van Dijk wijst erop dat het 
werken over de grens in 
Duitsland totaal geen politiek 
onderwerp is. Daardoor zal 
er weinig bereidheid zijn om 
problemen voor Nederlanders 
die daar willen gaan werken 
op te lossen. ‘Dit onderwerp 

speelt in Duitsland niet. In 
Nederland wordt gesuggereerd 
dat de banen over de grens 
voor het oprapen liggen en dat 
de werkloosheid in Duitsland 
erg laag is, waardoor er veel 
mogelijkheden zijn, maar dat 
verdient enige relativering. De 
werkloosheid is in Duitsland 
procentueel gezien weliswaar 
de helft van die in Nederland, 
maar ze hebben zelf dus ook nog 
genoeg werklozen die ze aan het 
werk willen helpen.’
Wat moet er volgens Van Dijk 
gebeuren wil het grensover-
schrijdend werken wel een 
succes worden? ‘Het zou enorm 
helpen om Duits te gaan geven 
op de basisscholen. Daarnaast 
zou er een harmonisering van 
regels, bijvoorbeeld op het ge-
bied van de belastingen, moeten 
plaatsvinden. Er zijn nog veel te 
veel praktische problemen. Ook 
cultureel gezien. Duitsers zijn 
bijvoorbeeld veel hiërarchischer 
dan Nederlanders.’
Maar grensgebieden kunnen 
toch geen eigen belastingpolitiek 
voeren? ‘Nee, dat zal Europees 

geregeld moeten worden. En 
dat willen de lidstaten niet. Ze 
willen zelf hun belastingregels 
vaststellen én ze willen 
grenswerken, maar je kunt niet 
alles hebben.’
De Groningse hoogleraar ziet 
maar één mogelijkheid voor 
gemeenten om iets aan de 
werkloosheid te doen: meer 
werk aantrekken. ‘Of je moet in 
Nederland kiezen voor een heel 
andere manier van werken. Nu 

zitten veel werklozen thuis weg 
te kwijnen en veel ouderen zitten 
de hele dag verveeld achter de 
geraniums. Zorg er bijvoorbeeld 
voor dat de werklozen zich 
om die ouderen bekommeren. 
Inderdaad, dan krijg je hogere 
zorgkosten, maar je hebt ook 

niets aan mensen die de hele dag 
thuis zitten en alleen maar geld 
kosten.’

Weggummen
Walter 
Leemreize 
is sinds 1 ja-
nuari 2015 
ontgren-
zer in de 
Achterhoek. 
Hij heeft in 
Nederland 
nog twee 
collega’s. In 

Zeeuws-Vlaanderen is iemand 
drukdoende de grens met België 
weg te gummen. Een derde ont-
grenzer doet dat in Zuid-Limburg 
met de grenzen met België en 
Duitsland. 
Wat heeft Leemreize inmiddels 
bereikt? ‘We zijn drie projecten 
gestart. In Bocholt, een plaats 
met ruim 70.000 inwoners tien ki-
lometer over de grens met Duits-
land, staat de Westfälische Hoch-
schule. Dat is een hbo-school 
met voornamelijk technische 
opleidingen. Bijna niemand in de 
Achterhoek wist van het bestaan 
van deze school. Wij brengen die 
nu onder de aandacht van de 
Nederlandse scholieren én bij het 
bedrijfsleven in de Achterhoek. 
Zij zitten te springen om tech-
nisch goed geschoold personeel. 
Studenten kozen altijd voor 
Eindhoven of Leiden als ze een 
technische studie wilden doen. 
Dan is de kans groot dat ze daar 
ook blijven hangen. Als ze kiezen 
voor Bocholt is de kans groot dat 
ze in de Achterhoek blijven en 
daar kan het bedrijfsleven in de 
regio weer van profi teren. Boven-
dien kost studeren in Duitsland 
maar een derde van wat het in 
Nederland kost en je krijgt ook 
nog een gratis OV-kaart.’

Illustratie: Timothy Schelhaas 

JAN CHRIS DE BOER
FREELANCE JOURNALIST

Bestuurders in de grensregio’s denken een nieuwe manier gevonden 
te hebben om werklozen aan een baan te helpen: werk zoeken in 
de aangrenzende delen van Duitsland en België. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft er zelfs speciale ontgrenzers voor aangesteld. 
Zij moeten eventuele problemen die werken in het buitenland met 
zich meebrengt, proberen op te lossen. Maar er zijn ook tegengeluiden. 
Is het wel reëel te denken dat Nederlandse werklozen uit de 
grensgebieden in grote aantallen aan de slag gaan aan de andere kant 
van de landsgrenzen? ‘Wensdenken’, noemt prof. dr. Jouke van Dijk het. 
‘Duitse werklozen kunnen hetzelfde als Nederlandse werklozen.’

Werken over 
de grens is in 
Duitsland totaal 
geen politiek 
onderwerp
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Nicht einfach
‘Het Duitse grensgebied, qua 
oppervlakte even groot als 
de Achterhoek, telt 400.000 
vacatures. In Duitsland 
is een enorme vraag naar 
mensen in de ouderenzorg. In 
Nederland hebben juist veel 
zorgmedewerkers, vooral op 
mbo niveau 2 en 3, hun baan 
verloren of ze dreigen die te 
verliezen. Maar Nederlandse 
mbo-opleidingen worden niet 
allemaal erkend in Duitsland. Die 
barrière willen we wegnemen. 
Afgelopen februari hebben we 
daarover een conferentie belegd. 
Die diploma-erkenning is een 
zaak van de deelstaatregering 
en dat is nogal een stroperige 
procedure. We hebben op die 
conferentie afgesproken dat we 
daar niet op willen wachten. We 
hebben andere wegen gevonden, 
waardoor nu tientallen mensen 
uit de Achterhoek stage lopen 
in Duitse zorginstellingen. Dat 
is natuurlijk nog geen betaald 
werk, maar we staan nog aan 
het begin. Nederlanders zijn 
bureaucratisch, maar de Duitsers 
kunnen er ook wat van!’
In een derde project worden 
netwerken van Nederlandse en 
Duitse bedrijven met elkaar in 
contact gebracht. ‘Na Eindhoven 
heeft de Achterhoek de meest 
innovatieve maakindustrie. 
Datzelfde geldt voor het 
aangrenzende Duitse gebied. 
Dan is het toch raar dat er over 
en weer geen contact is? Op het 
gebied van opleidingen zouden 
ze bijvoorbeeld veel voor elkaar 
kunnen betekenen.’

Leemreize is positief over deze 
ontwikkelingen. Hoe kijkt hij aan 
tegen de kritiek van Jouke van 
Dijk? ‘Ik vind het vrij gemakkelijk 
wat hij zegt. Zijn kritiek levert 
niets op. Het klopt dat het 
werk niet voor het oprapen 
ligt, je moet er gericht naar 
zoeken. Toch liggen er hier veel 
mogelijkheden, maar het is nicht 
einfach.’

Kansen verzilveren
De FNV is in de persoon van 

lokaal 
bestuur-
der Wilco 
Veldhorst 
betrok-
ken bij de 
plannen in 
de Achter-
hoek om het 
grens werken 
te stimule-

ren. ‘Hoe mooi het verhaal ook 
klinkt, het is vaak heel lastig om 
mensen over de grens aan het 
werk te krijgen. De arbeidsmark-
ten van Nederland en Duitsland 
verschillen nogal. Bij ons wordt 
er veel bezuinigd op de zorg en 
in Duitsland is veel werk in die 
sector. Dan lijkt het handig om 
daar als Nederlandse werkloze 
zorgmedewerker aan de slag te 
gaan, maar in Duitsland wordt 
veel minder betaald. Het gaat 
al gauw om enkele honderden 
euro’s per maand minder. Aan 
de andere kant: vind je een baan 
als productiemedewerker bij 
VW, dan verdien je meer dan 
een docent op een Nederlandse 
basisschool. Door al die verschil-
len zeggen wij als FNV dan ook 
dat Nederlandse werklozen niet 
verplicht mogen worden werk in 
Duitsland te aanvaarden.’
Wat volgens Veldhorst een 
succes ook in de weg staat, is 
de houding van de Nederlandse 
en Duitse overheid. ‘Ons 
kabinet is nogal op de Randstad 

georiënteerd. In Amsterdam 
speelt grenswerken niet, dus is 
het ook geen politiek item. Het 
staat niet op het netvlies bij de 
Haagse politici. Ze kennen het 
grensgebied vaak niet eens.’
Er zijn volgens Veldhorst nog 
meer factoren die succes in de 
weg staan: ‘Leemreize heeft 
het over studeren in Bocholt 
en een gratis OV-kaart, maar in 
de Achterhoek heb je helemaal 
geen openbaar vervoer in de 
grensstreek. Vanuit Doetinchem 
ben je sneller in Den Haag dan in 
Bocholt. De provincie Gelderland 
vindt grenswerken heel belang-
rijk, maar doet niets aan het 
verbeteren van het openbaar ver-
voer richting Duitsland. Dus als 
je echt iets wilt, als je een succes 
wilt maken van het grenswerken, 
zul je eerst iets moeten doen aan 
het openbaar vervoer en andere 
zaken, zoals diploma-erkenning, 
de verschillen op fi scaal en soci-
aal gebied, de taalproblemen en 
de verschillen in salariëring. Toch 
vind ik dat de wil er moet zijn om 
die problemen weg te nemen en 
kansen te verzilveren.’

Boodschappen en tanken
Erik 
Geurts 
is PvdA-
gedepu-
teer de in 
Limburg. 
Volgens 
hem pro-
beert die 
provincie al 
lange tijd 

het werken over de lands grenzen 
te stimuleren. ‘We doen heel 
veel. Zo hebben we de onder-
wijsprogramma’s aangepast, 
waardoor er nu op basisscholen 
Duits wordt gegeven en op mid-
delbare scholen meer aandacht 
aan het Duits wordt besteed. 
Daarnaast geven we veel in-
formatie over de gevolgen van 
grenswerken. Dus wat betekent 
het fi scaal, wat betekent het voor 
je hypotheekrenteaftrek, voor 
je pensioen… Die verschillen 
tussen landen zijn niet door ons 
weg te nemen, dat is een zaak 
van Den Haag en Europa. Maar 
we kunnen wel goed informeren.’

Ook Geurts ziet mogelijkhe-
den. ‘In een straal van één uur 
rijden rond Limburg zijn er meer 
banen dan in dezelfde straal 
rond Amsterdam. Alleen door de 
landsgrenzen worden hier veel 
kansen niet benut. Dus het gaat 
langzaam met het grenswerken. 
Ik heb geen parate getallen, maar 
ik weet wel dat de grens door 
velen als een hobbel wordt ge-
zien. Niet bij het boodschappen 
doen of bij tanken, maar wel bij 
werken. En dat komt niet alleen 
door zaken als belastingen, maar 
ook door het niet erkennen van 
diploma’s en door een slechte 
taalkennis.’
Wat vindt Geurts van de opmer-
kingen van Van Dijk? ‘Hij mag er-
naar kijken zoals hij wil, wij gaan 
gewoon onze kansen benutten. 
Een aantal van de kritiekpunten 
van Van Dijk klopt, maar wij gaan 
in volle vaart verder.’
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Tientallen 
mensen uit de 
Achterhoek lopen 
nu stage in Duitse 
zorginstellingen

De grens wordt 
als hobbel 
gezien. Niet bij 
boodschappen 
doen of tanken, 
maar wel bij werk

in de keuken van 

Voor mijn werk zit ik tijdelijk veel in Brussel. Een mooie kans om ook een kijkje 
te nemen bij de lokale politiek. Door de nasleep van de aanslagen op 22 maart  
is het inmiddels breed bekend: Brussel bestaat uit negentien gemeenten en zes 
politieregio's. Het meest aansprekend voor mij is de gemeente ‘stad Brussel’, ge-
vestigd in het prachtige stadhuis op de Grote Markt. In april bezocht ik daar de 
tweewekelijkse gemeenteraadsvergadering in de statige historistische raadzaal. 
Dat is wel even een verschil met het moderne Haagse stadhuis. Door het Paasre-
ces is het de eerste vergadering van de gemeenteraad na de aanslagen. Er is veel 
pers en publiek aanwezig. Veel te veel voor de kleine publieke tribune. Gelukkig 
kan ik - nadat ik mijn paspoort heb ingeleverd en door de scanner is goedge-
keurd - nog net een staanplaats bemachtigen.
De gemeenteraad van Brussel stad telt 49 zetels (het maximum is 55 in België). 
De Belgische gemeenteraden worden om de zes jaar gekozen. De laatste keer 
was in 2012. In Brussel stad maken onze zusterpartijen de Parti Socialiste en sp.a 
deel uit van het college. In België zijn gemeenteraden - net zoals tot 2002 het 
geval was in Nederland - monistisch. Zowel de burgemeester als de schepenen 
(wethouders) zijn lid van de gemeenteraad en stemmen mee. Hierdoor vindt 
het debat voornamelijk plaats tussen oppositie en college: de oppositie valt aan, 
de burgemeester en de schepenen verdedigen. Als gemeenteraadslid van een 
coalitiefractie zit je er daardoor vooral als stemvee. Je doet in principe niet mee 
aan het debat. Daar moet ik als lid van een coalitiefractie niet aan denken!
De vergadering begint met een verklaring van burgemeester Yvan Mayeur van 
de Franstalige Parti Socialiste, waarbij hij - om en om in Frans en Nederlands - 
stilstaat bij de aanslagen en de gevolgen daarvan voor Brussel en haar inwoners. 
Er volgen een minuut stilte en korte statements van andere fracties. 
Vervolgens wordt de besluitenlijst afgewerkt. Er worden meer dan zeventig 
besluiten genomen, waarbij over slechts enkele besluiten een vraag wordt 
gesteld. Normaal is dit een belangrijk onderdeel van de vergadering, maar 
nu wordt het een beetje afgeraffeld. Iedereen maakt zich op voor het laatste 
agendapunt ‘vragen’, waar het college aan de tand wordt gevoeld over de 
actualiteit. 
De zes ingediende vragen komen allemaal voort uit rellen op de Beurs op 27 
maart door ‘hooligans’. Het gaat de Nederlandstalige partijen voornamelijk om 
een controversiële uitspraak van de burgemeester: ‘Vlaanderen heeft Brussel 
bevuild met extremisten’. De oppositie is fel, verwijten vliegen in het Frans en 
Nederlands door de zaal. Mijn Frans is niet goed genoeg om het woord voor 
woord te kunnen volgen, maar de boodschap is meer dan duidelijk: deze burge-
meester maakt er een potje van en kan beter aftreden. Raadsleden van de coalitie 
laten duidelijk weten het er niet mee eens te zijn door door de sprekers heen te 
schreeuwen. Dat laatste is uitzonderlijk, hoor ik na afl oop van de vergadering.
Opvallend is dat de burgemeester zelf de vergadering voorzit, terwijl hij 
degene is die onder vuur ligt. Een wonderlijke setting vanuit mijn Nederlandse 
perspectief. De regels faciliteren het wel: de burgemeester mag tijdens zijn 
antwoord niet geïnterrumpeerd worden. De start van het betoog van de 
burgemeester wordt nog even verstoord door een stille manifestatie. Protesteren 
vanaf de publieke tribune mag ook hier niet, maar met het omhoog houden van 
a4-tjes kom je toch een heel eind. Als de aanwezige pers foto’s heeft gemaakt, 
is het doel bereikt en kan de burgemeester zijn betoog voortzetten. Na het 
beantwoorden van de gestelde vragen biedt de burgemeester zijn excuses aan 
voor zijn controversiële uitspraak en daarmee is de angel uit het debat. 
De oppositie krijgt nog een tweede termijn waarin ze elkaar bestrijden op 
de vraag of de Brusselse problemen vooral voortkomen uit een gebrek aan 
fi nanciële middelen of gebrekkige slagkracht van de overheid door de negentien 
gemeenten en zes politieregio’s. Hierop komt geen reactie meer van de 
burgemeester. Hij sluit - voor mij als buitenstaander totaal onverwacht - de 
vergadering. Ik ben eigenlijk erg benieuwd of minder beladen vergaderingen ook 
zo levendig verlopen. Gelukkig zit ik nog een tijdje veel in Brussel. 

LOBKE ZANDSTRA
RAADSLID DEN HAAG

Vind jij het ook leuk om een kijkje te nemen in de politieke keuken van een andere gemeente, 

provincie of waterschap (groot of klein, dichtbij of verder weg) en wil je daarover een column 

in Lokaal Bestuur schrijven? Stuur dan een mailtje naar clb@pvda.nl

BRUSSEL
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Duitse banenmarkt in het Groningse 
Winschoten. Is de Duitse arbeidsmarkt een 

kans voor Nederlandse werklozen?

 Foto: ANP / Huisman Media 

Foto Bert Beelen
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DENK DENKT A
Foto: ANP / Jerry Lampen

 

Sylvana Simons wordt de eerste vrouw op de lijst van DENK. 
Samen met de voorman van Marokkaans Nederland, Farid 
Azarkan, maakte zij haar toetreding tot DENK kenbaar in 
De Wereld Draait Door. Tot nu toe werd er vooral een beetje 
lacherig gedaan over DENK. Columnisten vergaten nooit te 
vermelden dat zij op nul zetels stond in diverse peilingen. 
Dat is veranderd. Met de komst van Sylvana en Farid heeft 
DENK een belangrijke slag geslagen. En ongetwijfeld komen 
daar nog de nodige namen van andere ‘bekende’ Nederlan-
ders bij.
Onderschat DENK niet. Om meerdere redenen. De grond-
leggers zijn als politicus groot geworden binnen de PvdA, 
hebben in onze partij het politieke denken geleerd, geleerd 
strategieën te ontwikkelen, netwerken te bouwen en op de 
juiste momenten aanwezig dan wel afwezig te zijn. Öztürk 
heeft daarbij jaren de kunst af kunnen kijken van een van 
de grootmeesters in foute politiek: Jos van Rey. Kuzu liet bij 
zijn aantreden in de Tweede Kamer, toen hij in een recla-
mespot een Turkse zorgverzekeraar de hemel in prees, al 
zien de grens van belangenverstrengeling niet altijd goed te 
herkennen. Bovendien zijn beide heren verbaal begaafd en 
charmant.
DENK wil verbinden, althans dat is de boodschap waar zij 
mee naar buiten komen en waar Farid en Sylvana zich aan 
verbonden voelen. In onze samenleving vindt discriminatie 
plaats, het meest zichtbaar op de arbeidsmarkt, maar ook in 
het onderwijs, in de media en op straat. Dit onrecht wordt 
onvoldoende bestreden, ook vanuit onze partij. Daarmee 
is de bodem gelegd voor verbinden op het ‘anders zijn’, op 
achtergrond, huidskleur, geloof, kleding, opvattingen, enzo-

voort. In de diverse samenleving die wij zijn, wordt diversi-
teit niet altijd gewaardeerd. Het succes van Wilders is daar 
illustratief voor, net als alle uitspraken die ‘niet over jou 
gaan, maar wel over jouw groep’. 
Wanneer mensen zich steeds weer moeten verdedigen voor 
‘hun groep’ en wanneer steeds weer wordt benadrukt dat 
mensen anders zijn, zorgt dat voor een voedingsbodem voor 
DENK. Een veel grotere voedingsbodem dan de Bert Wagen-
dorps (columnist Volkskrant, red.) van deze wereld den-
ken. Het is niet voor niets dat Sylvana Simons de woorden 
gebruikte: ‘ik voel mij welkom en veilig bij DENK’. Iedereen 
heeft de behoefte zich gewenst te voelen, zich veilig te voe-
len. En daar waar je je veilig en gewenst voelt, daar verbind 
je je mee. Volgens Simons is het onrecht dat minderheden, 
maar ook vrouwen, ondervinden het verhaal van ons al-
lemaal. Daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat DENK 
voor vrouwen een wolf in schaapskleren is. Als onze media, 
met Matthijs van Nieuwkerk voorop, zo voorzichtig blijven 
en de heren van DENK met fluwelen handschoenen blijven 
aanpakken, zal deze wolf pas na de verkiezingen zijn stre-
ken laten zien en worden ontmaskerd als partij waarin vrou-
wen geen recht wordt gedaan. Of Sylvana zal zich moeten 
herkennen in het beeld dat ‘moeders topvrouwen zijn’. De 
voornaamste bijdrage van DENK in het debat over vrouwen 
in topfuncties. Zal ze zich daar veilig bij blijven voelen? 
Het is volgens mij waarschijnlijker dat de eerste afsplitsing 
in de nieuwe Tweede Kamer die van Sylvana Simons is. En 
dan hebben we er wéér een nieuwe partij bij. Lijst Simons, 
de eerste partij die opkomt vóór vrouwen tégen de mannen 
van DENK. 
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