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Column           Cartoon 

Ondernemen in Assen 

Wederom kan ik alleen weer uit eigen ervaring praten. Vorig jaar  
was ik nog ZZP'er, zomaar ineens, omdat ik niet langer bij de  
Sociale Dienst kon werken. 
Ik volgde bij het UWV de cursussen 'succesvol ondernemen' en  
'excellent onderhandelen', waarmee ik trots kon zijn op inmiddels  
10 behaalde diploma's en certificaten. Mijn eigen bedrijf  
'Keep Going', wat in feite een miniem bedrijfje was, maar dat  
mocht je weer niet zeggen van het UWV, want ten alle tijden  
moest je volhouden dat het hartstikke goed ging met je bedrijf,  
economische crisis of niet. Mijn bedrijf was een vervolg op mijn  
functie van persoonlijke coach bij de ISD. In samenwerking met  
de Stichting Brainfame, kreeg ik een (klein) kantoor(tje) bij het 
 Inloophuis aan de Brink, van Promens Care. Net als de Stichting  
Brainfame, richtte ik mij op het coachen van mensen met een  
psychiatrische achtergrond, op weg naar hun herstel. 

Er werd van mij verwacht dat ik binnen een half jaar een bedrijf op poten zette. Toen ik na dat half jaar 
Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) aanvroeg, volgde er een onderzoek naar de levensvatbaarheid 
van mijn bedrijf, door het adviesbureau Advisor uit Groningen. Ondanks een lovend rapport, word ik door 
hun opgebeld dat het beter is om bijstand aan te vragen en weer vrijwilligerswerk te gaan doen! Een 
voorwaarde om bijstand te krijgen is echter wel dat je je uitschrijft bij de Kamer van Koophandel!  

Daar sta je dan met je goede gedrag en al je lopende projecten. Dan moet je bij diezelfde Sociale Dienst in 
gesprek met een ex collega, bijvoorbeeld. Ik heb dan wel bezwaar aangetekend, waarvan een hoorzitting 
was in januari uiteindelijk, maar natuurlijk wordt je niet in het gelijk gesteld, want een Gemeente als Assen 
heeft haar eigen ombudscommissie en dan kan je niet bij de Nationale Ombudsman terecht. Dan ben je ruim 
een half jaar verder en zit je uiteindelijk in de bijstand, waarvan geacht wordt dat je maar thuis blijft zitten 
achter de geraniums. Maar ook hierin sta ik weer niet alleen. Het schijnt zo te zijn dat we het Amerikaans 
model achterna gaan, waarbij iedereen ineens maar ZZP'er moet worden. Da's mooi makkelijk, want een 
verzekering is te duur en als het niet lukt heb je mooi nergens meer recht op! 

Toch had ik het niet willen missen, want je leert er natuurlijk verschrikkelijk veel van. Eerst was het advies 
dat ik politiek draagvlak moest zoeken voor mijn hervormende ideeën op het gebied van de WMO 
bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik geweten, van alle kanten hoor ik het en ervaar ik het: bij de Gemeente Assen 
moet je niet zijn als je wat gedaan wilt krijgen en over het algemeen is het erg moeilijk om in Assen ook maar 
iets te beginnen. Gemeentelijk beleid ten aanzien van ZZP'ers in de bouw bijvoorbeeld (aannemers), gaat als 
volgt: 'verkoop je huis maar, verkoop je auto maar, en ga maar naar de GKB'. Dat heb ik ook geweten; in 
september al aangemeld en het is nu eind maart en ik ben nog niet geholpen.  

Voor al die ondernemers in zwaar weer in Assen: gewoon doorgaan, Keep Going en blijf geloven in je eigen 
kunnen en je eigen dromen! 

Yvonne Greving 
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Ik heb schoon genoeg van kernenergie 

Op zaterdag 16 april was er de startmanifestatie van de actie tegen kernenergie op de Dam in 
Amsterdam. De zon, onze grootste bron van kernenergie, scheen volop. Duidelijke informatie, muziek 
en een goede sfeer. De gehele Dam was gevuld met mensen uit het hele land die bewapend met leuzen, 
spandoeken en positieve energie deze demonstratie tot een groot succes maakten.  

De eerste spreker was Wubbo Ockels die een gevoelig en realistisch verhaal neerzette over de aarde en 
hoe kwetsbaar de aarde was in verband met gebruik van kernenergie. Hij vertelde over fouten, die 
gemaakt worden, bij het uitbrengen van producten op de economische markt en hoe fouten die 
gemaakt zijn weer hersteld worden, maar als je het over kernenergie hebt kun je je geen fouten 
permitteren want je kunt het nooit herstellen. De SP was duidelijk aanwezig samen met Greenpeace, 
Groen Links, PvdA en de Partij voor de Dieren en andere organisaties. Emile Roemer zei krachtig dat dit 
onderwerp zo groot was dat alle partijen zouden moeten stoppen met kernenergie. Kernenergie is niet 
specifiek links of rechts. Dit voorstel tot een gezamenlijk optreden werd door de andere partijen 
onderstreept. De beeldspraak van Emile, dat Borssele met een grote tweede kerncentrale de Schelde 
zou kunnen veranderen in een subtropisch gebied met lichtgevende visjes, werd hilarisch ontvangen.  

Cohen begon zijn toespraak met de opmerking dat er eerst onderzoek nodig was naar de 2e 
kerncentrale wat hem een boegeroep opleverde van de demonstranten. Later herstelde hij zich door 
geen toestemming te geven voor een bouw van een tweede kerncentrale. Uiteindelijk was het optreden 
van de partijen een succes, vooral vanwege de samenwerking en omdat er duidelijke uitspraken werden 
gedaan. Dit is pas het begin van het protest dat zeker gaat groeien.                                                                                 
Vanmiddag hadden al 75.000 mensen de petitie tegen kernenergie                                                                
ondertekend. We gaan door.... 

Peter van de Bunt – van Dam, Assen 
 
Assen online 
 
Bent u ook actief op internet, twitter, hyves ?  De SP in Assen ook. Voor het laatste en meest  
actuele nieuws : Website : www.assen.sp.nl,  Twitter :  http:/twitter.com/SP_Assen,  Hyves : 
http:/spassen.hyves.nl  
 
Armoede werkt niet !  
 
SP-leider Roemer heeft hard uitgehaald naar de plannen van het kabinet om fors te                                              
bezuinigen op de bijstand, jong gehandicapten, bijzondere ziektekosten, jeugdzorg en                                              
de sociale werkplaatsen. ‘Het kabinet laat nu haar ware gezicht zien. Mensen met een                                              
handicap of arbeidsbeperking worden de armoede in gejaagd. De regering die niets                                           
vraagt van de allerrijksten, pakt uitgerekend de meest kwetsbare mensen.                                                               
Het kabinet Rutte maakt doelbewust met steun van Wilders de rijken rijker en de                                                          
armen armer’, aldus Roemer. De SP roept ook de mensen in Drenthe op mee te doen                                               
met acties voor behoud van de WSW. Iedereen kan het manifest ondertekenen op 
www.armoedewerktniet.nl. 
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