
SP WIL RESULTATEN REÏNTEGRATIEBUREAUS
SP raadslid Joyce van der Sanden heeft
raadsvragen gesteld over de prestaties van
reïntegratiebedrijven in Breda. Onze indruk
is dat een aantal van deze bedrijven onder
de maat presteert, veel kosten en weinig
opleveren.

Bij de hulpdienst zijn
verschillende klachten
binnengekomen van
mensen die in een
reïntegratietraject
zitten over de
betrokken
reïntegratiebedrijven.
De SP wil van het
college een overzicht
van de contracten die
zijn afgesloten met
reïntegratiebedrijven,
een overzichtvan het

aantal mensen die vanuit een
reïntegratietraject een baan hebben gevonden,
en het aantal mensen dat uiteindelijk een vaste
baan heeft overgehouden aan het
reïntegratietraject.

Uit onderzoek in Utrecht bleek dat daar tonnen
omgaan in reïntegratietrajecten, terwijl bijna
niemand er een vaste baan aan overhoudt.
Roland Blonk, hoogleraar Arbeidsparticipatie
aan de Universiteit Utrecht vatte de problemen
bij reïntegratiebedrijven in zijn oratie als volgt

samen: ‘In ons land zijn twee- tot
driehonderdduizend mensen langer dan een
jaar werkloos. Zo’n zeshonderd commerciële
reïntegratiebedrijven proberen ze weer aan het
werk te krijgen: een markt van één miljard
euro. Gemeentelijke overheden hebben nu
geen idee van wat ze aan reïntegratie inkopen,
want het effect van de uitgevoerde interventies
is gewoon onbekend.’ De landelijke SP heeft in
2004 een onderzoek gehouden waaruit een
zwartboek met klachten over de werkwijze van
bemiddelingsbureaus is ontstaan.

Joyce zei over de raadsvragen in BN-De Stem:
"Reïntegratiebureaus worden door het UWV,
gemeentes en werkgevers ingezet om mensen
te helpen een plek te vinden op de
arbeidsmarkt. Zij sluiten een contract af met de
gemeente voor een bepaald aantal trajecten.
Als zij mensen voor een paar maanden aan
werk helpen, kunnen ze trots melden dat ze
hun doelstellingen hebben gehaald. Maar als
die mensen daarna weer in de bijstand terecht
komen, schiet je er voor veel geld weinig mee
op. Daarom willen we kijken hoe effectief het
reïntegratiebeleid in Breda is." Afhankelijk van
de resultaten van deze vragen overweegt de
SP om in regionaal verband een meldweek op
te zetten om te kijken of er iets met de
aanbevelingen van 2004 gedaan is. Dit kan
gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een
werkbezoek van de Brabantse Statenfractie van
de SP.
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NIEUWSOVERZICHT
jaar: de raad is dan al op reces en
ook de bestuurs- en
fractievergaderingen liggen een
aantal weken stil. Vanaf september
zijn er weer maandelijkse
afdelingsvergaderingen voor alle
geïnteresseerde leden, telkens op de
eerste maandag van de maand.
_______________________________

Schadevergoeding krakers Heilig
Hartkerk

De krakers van de Heilig Hartkerk,
die in december vorig jaar met grof
geweld ontruimd is wegens
vermeend brandgevaar, ontvangen
een schikking van 15.000 euro van
de gemeente. De krakers, die een
rechtzaak hadden aangespannen
tegen de gemeente, betreuren dat de
gemeente weigert te erkennen dat
men een foute inschatting van de
situatie had gemaakt, zijn akkoord

LEDENCOÖRDINATOR DICK MEEUSEN
Dick Meeusen, voormalig raadslid
en afdelingsvoorzitter, is nu in het
bestuur verantwoordelijk voor de
coördinatie van de vrijwilligers in
de SP. Hij houdt bij wie wat wil
doen en is eerste aanspreekpunt
voor iedereen die wat meer wil
doen dan alleen contributie
betalen. Daarnaast regelt hij de
foldercampagnes.

“Na de zomervakantie willen wij ons
ledenbestand weer bijgewerkt
hebben.Voor wat betreft de
persoonsgegevens is dat niet zo’n
probleem. Vanuit het hoofdkantoor
krijgen wij regelmatig een bijgewerkt
overzicht toegezonden. Maar het is
voor een actieve partij als de SP van
de belang dat wij onze leden zoveel
mogelijk bij het politieke werk
betrekken. Dit kan alleen maar als je
weet welke leden graag iets voor de
afdeling willen doen en wat ze dan
willen doen. Van veel leden hebben
we die informatie al, maar niet
iedereen is bij ons bekend.” Wie zich
aan wil melden als vrijwilliger of
graag eerst wat meer informatie wil,
kan met Dick contact opnemen: per
email via meeusen@tomaatnet.nl of
telefonisch op 06 28521691.

MEEWERKEN?
Voor verschillende activiteiten kunnen we vrijwilligers gebruiken. Een
greep uit het aanbod:

Hulpdienstmedewerker
Mensen die problemen tegenkomen en bij instanties van het kastje naar
de muur worden gestuurd, of het moeilijk vinden om een brief te
schrijven, kunnen een beroep doen op onze Hulpdienst.

Ledenbezoeker
Het is belangrijk te weten wie je leden zijn. Daarom zoeken we mensen
die mee willen helpen met het bezoeken van nieuwe leden. De
kennismaking vindt plaats aan huis, aan de hand van een enquête.

Tribunebezorger/folderaar
In ieder deel van Breda e.o. hebben wij leden. De Tribunes bezorgen we
overal. Een Tribunebezorger heeft een vaste wijk, zo groot als hij of zij
wil. Regelmatig laten wij via landelijke of lokale huis-aan-huis folders
van ons horen.

Slagkracht 12-correspondent
Iedere maand komt, samen met de Tribune, onze lokale nieuwsbrief
Slagkracht 12 uit. De artikelen, interviews, nieuwsberichten enzovoorts
moeten natuurlijk eerst geschreven worden.

gegaan met de schikking. De
Bredase SP heeft de krakers
gefeliciteerd met dit resultaat.
_______________________________

SP pal voor kunstenaars
Speelhuislaan

Drie kunstenaars uit de
Speelhuislaan dreigen hun atelier
kwijt te raken als gevolg van
bureaucratisch optreden van de
gemeente. Zij gebruiken al vele jaren
een tijdelijk atelier en moeten daar
nu uit omdat een andere kunstenaar
rechten op dit pand heeft. De SP
probeert nu de wethouder te
bewegen om naar een acceptabele
alternatieve locatie voor deze
kunstenaar te zoeken, waarmee drie
mensen in hun atelier kunnen blijven
die daar tot volle tevredenheid van
de buurt werken.

Algemene Ledenvergadering

Op 3 juli is er in Breda een algemene
ledenvergadering, om 20.00 uur in
Gemeenschapshuis de Zandberg,
Zandberglaan 54bis. Tijdens deze
vergadering evalueren we de eerste
drie maanden van de nieuwe fractie
en de besluiten van het jaarplan: hoe
gaat het, waar staan we, wat gaat er
goed en wat kan er beter. De
Algemene Ledenvergadering Op 3
juli is er in Breda een algemene
ledenvergadering, om 20.00 uur in
Gemeenschapshuis de Zandberg,
Zandberglaan 54bis. Tijdens deze
vergadering evalueren we de eerste
drie maanden van de nieuwe fractie
en de besluiten van het jaarplan: hoe
gaat het, waar staan we, wat gaat er
goed en wat kan er beter. De
vergadering staat tevens in het teken
van een afsluiting van het politieke

DICK MEEUSEN
ledencoördinator



Beste partijvrienden,

Het was me de maand mei wel
weer geweest. Eerst het gekrakeel
in Den Haag met de
lijsttrekkerverkiezingen bij onze
‘vrienden’ van de VVD. Een soap is
er niks bij vergeleken. Politiek
gezien is het nu ook begonnen in
onze stad. Mijn eerste raads- en
commissie vergaderingen zijn
geweest. Ik voelde me de eerste
keer als een vis in het water: zo’n
vergadering vanaf ‘de andere kant’
meemaken was heel leerzaam.
Gelukkig hebben we veel steun
aan elkaar in de fractie.De zaken
worden goed doorgesproken met
elkaar en de strategie wordt
bepaald. Ik blijf maar even op de
achtergrond om op te bouwen: op
fouten wordt je immers genadeloos
afgestraft.

Mijn postbus ligt elke dag vol met
de meest uiteenlopende stukken
en visies. Ik ben benieuwd hoe het
in de oppositie zal verlopen. U
heeft kunnen lezen in de krant dat
we in ieder geval al
wat sociale woningbouw binnen
hebben gehaald. Niet veel, maar
het begin is er. Wat dat betreft
houd het college zich in ieder
geval aan hun afspraken. De SP-
fractieleden zullen in ieder geval
het college kritisch volgen en ons
eigen gezicht houden. Ik hoop dat
we wel wat meer strijd in het
college en de oppositsie gaan
krijgen want het gaat er naar mijn
smaak wat te lief aan toe.

Wat vind u trouwens van de
nieuwe opzet van Slagkracht 12?
We hebben een nieuwe structuur
en een nieuw redactieteam. Uw
suggesties voor verbetering zijn
meer dan welkom; we kunnen ook
nog wat mensen gebruiken in deze
club.

Ik wens u een heel zonnige en
strijdbare maand juni toe.

DE LINKEROEVER VAN DE MARKVOLGENS BEN

Dit is de eerste aflevering van een reeks waarin we proberen het linkse verleden
van Breda aan u te tonen, dit door het interviewen van markante personen in het
Bredase. Deze keer Christ Crul, geboren te Breda, 4 maart 1928 uit een gezin van
10 kinderen.

Zijn vader zat voor de oorlog ook al in
de gemeenteraad voor de RKSP, de
voorloper van de KVP. Hij is actief
geweest in het NKV, de PPR, PvdA,
LISA en nu in GroenLinks en de
ABVAKABO. Zijn werkend leven
bracht hij door bij de PTT van 1947
tot 1988, waar hij ook in de OR zat.
In 1970 kwam hij in de Raad namens
het Progressief Akkoord, een
verbond tussen PPR, PvdA, en de
vakbonden. Een van de eisen van
het PAK was democratisering van de
bedrijven en de politiek door te
pleiten voor democratisch gekozen
wijkraden, een standpunt wat nog
steeds door de SP Breda gedragen
wordt.

Van 1974 tot 1978 zat de PvdA in de
oppositie door de
Polarisatiestrategie: men wilde niet
met het CDA regeren maar moest in
de oppositie de grootste worden. In
1978 ging de PvdA weer meedoen
door de invloed van de zogenaamde
realo’s onder leiding van Rein
Welschen, ondanks de oppositie van
de fundi’s Christ Crul en Luce
Paulussen. In 1984 werd de
richtingenstrijd in de PvdA zo fel dat
Crul en Paulussen geroyeerd werden.
De aanleiding was de verdeling van
het woonwagenkamp aan de
Terheijdenseweg in vijftien kleine
kampjes. De PvdA vond dat die dan
over heel de stad verdeeld moesten
worden, maar VVD en CDA wilden
Breda-Zuid sparen. Uiteindelijk kwam
er toch een kampje in Ruitersbos.
Paulussen moest echter haar
wethouderszetel inleveren wat
uiteindelijk resulteerde in de breuk.
Ze mochten in de PvdA blijven als ze
hun raadszetel opgaven. Dat zagen
ze niet zitten en ze vochten het
besluit aan, maar tevergeefs: bij de
stemming werden ze nipt met 54
tegen 46 stemmen geroyeerd. Crul
en Paulussen gingen verder als
Linkse Samenwerking Breda, en
werden in ’89 lid van GroenLinks,
waar Crul steunfractielid werd en nu
de nestor van de partij genoemd
wordt.

Volgens sommigen is de
arbeidersklasse apathisch geworden.
Crul: “Er altijd maar een kleine
voorhoede geweest, die de rest
enthousiasmeerde. Nu hebben we
nieuw bloed nodig”. Crul denkt dat je
‘de Polen’ niet meer kan
tegenhouden, maar ze moeten hier
wel dezelfde arbeidsvoorwaarden
hebben als de Nederlanders. Even
‘duur’ dus. Ook moet er weer een
maatschappelijke én financiële
herwaardering komen voor
traditioneel vakmanschap, zodat
jongeren dat weer gaan kiezen in
plaats van Vrijetijdskunde en
dergelijke.

Crul heeft een bloedhekel aan
liefdadigheid die gepromoot wordt
door ‘hotemetoten’ als Oprah en Co,
terwijl ze zelf stinkend rijk zijn en de
oorzaak van het probleem, namelijk
kapitalisme en uitbuiting in zijn
zuiverste vorm. “Charitas zoals een
voedselbank zou niet nodig moeten
zijn. Er moet gewoon een goed
sociaal vangnet zijn!”

Over de deelname van zijn huidige
partij GroenLinks aan het College
zegt hij dat ze daar aan toe waren:
“Het is nu of nooit”. Fractievoorzitter
Akinçi heeft wellicht wel teveel hooi
op zijn vork genomen nu hij ook in
het Landelijk Bestuur zit van
GroenLinks. Crul verwacht dat Akinçi
binnenkort gevraagd zal worden
voor het kamerlidmaatschap in
2007.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid

BEN VAN DEN BOSCH



Hoewel het vrijdag avond al was begonnen met een
openingsdebat en een borrel, zaten Rene, Anton en
Yorick zaterdag 20 mei al vroeg in de trein richting
Nijmegen. Daar werd namelijk het tweede Nederlands
Sociaal Forum gehouden (de eerste was in Amstedam,
2004). Om en nabij de 3.000 bezoekers hadden daar
keuze uit meer dan 150 workshops en 27 seminars.
Verschillende films, cultuur, muziek en een
informatiemarkt met ca. 75 organisatiestandjes.

Om 10.00u begon
de eerste workshop
het valt echt niet
mee om uit
verschillende
interessante
onderwerpen een
keuze te maken.
Belangrijke thema’s
waren; Duurzame
en vreedzame
globalisering,
Mensenrechten /
gelijke kansen,
Werk/ inkomen,
zorg en onderwijs.

Wij besloten ieder ons eigen gang te gaan - iedereen
heeft zijn eigen voorkeur – en zo nog wijzer te worden.
En bij de lunch en het avond eten elkaar bij praten
natuurlijk. Ook werd er nog een uurtje de SP en ROOD
stand bemand. Die late middag besloten nog ander
plannen die avond en volgend dag. En Anton kon met
andere ROOD leden die avond genieten van muziek en
drank. Om vervolgens te overnachten in een kraakpand.
De afsluitende zondag viel een beetje tegen met een
enkele workshop, gevolgd door een slotdebat ‘hoe nu
verder’. Maar voor iedereen zeker een aanrader; je
steekt er veel van op, verdiepen in bepaalde
onderwerpen, samen zijn met gelijkgestemden, nieuwe
mensen leren kennen en veel gezelligheid natuurlijk! De
volgende keer zijn we er zeker weer bij.

ma 26 juni bestuursvergadering
fractiekamer, stadserf 1 19.30 uur

do 29 juni raadsvergadering
raadszaal, stadhuis (ook
via StadsTV Breda) 19.30 uur

zo 2 juli deadline Slagkracht 12
artikelen voor het juli-nummer
moeten ingeleverd zijn

ma 3 juli alg. ledenvergadering
Gemeenschapshuis de Zandberg,
Zandberglaan 34 bis. 20.00 uur

Evaluatie van de eerste drie maanden van de
niewe fractie, de besluiten van het jaarplan en
afsluiting van het politieke jaar.

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres (zie onder).
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