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Nederland, 27 april 2017 

 

Geachte informateur, beste mevrouw Schippers, 
 

U leidt een formatie waarbij de betrokken partijen met elkaar spreken vanuit verschillende visies en 

beginselen en toch gezamenlijk zoeken naar het goede voor Nederland. Wij hebben respect voor 

deze gezamenlijke inzet. Het proces zal niet altijd gemakkelijk zijn. We zien dat geluiden uit de 

samenleving in de vorm van externe experts, wetenschappelijke inzichten en feiten het gesprek aan 

de onderhandelingstafel verrijken. We vinden dat bemoedigend in een tijd waarin ‘alternatieve’ 

feiten en fake news de werkelijkheid regelmatig wegduwen.  

Wij vanuit Vereniging Scala willen met u de oogst delen uit het weekend van 22-23 april; daartoe 

gestimuleerd door ons vertrouwen in de integriteit van de gesprekspartners aan uw 

onderhandelingstafel, maar ook gemotiveerd door onze zorg over de toenemende kloof tussen 

kansrijken en kansarmen. Wij leven in een nerveuze maatschappij. Bij grote groepen staat de 

bestaanszekerheid onder druk. Veel mensen hebben moeite aan te haken in deze complexe 

samenleving. Altijd flexibel moeten zijn, leidt tot opgejaagde mensen. Dat leidt tot angst, afzetten 

tegen anderen en desintegratie.  

De achtergrond van de Scalagroep is overwegend links groen liberaal met het bijbehorende profiel 

van overwegend hoger opgeleid, maatschappelijk betrokken. Een aantal van ons is werkzaam tussen 

en onder mensen die een grote afstand ervaren naar de bestuurders en beleidsmakers in de politiek. 

Het gaat om mensen die zich in de knel voelen zitten door armoede, gebrek aan werk, druk op de 

woningmarkt. Mensen die terecht of onterecht bang zijn voor de opkomst van de Islam, voor 

vluchtelingen of voor verlies van hun eigen leefsfeer en cultuur. En ook mensen die juist hierheen 

gevlucht zijn en door slepende bureaucratische routes hun integratie beginnen met frustratie en 

schulden. Zoals gezegd maken wij ons zorgen over de groeiende afstand tussen kansarm en kansrijk. 

Integratie mag dan het sleutelwoord zijn tot goed samenleven, maar het moet voor bestuurders 

vooral een werkwoord zijn dat mensen insluit, verbindingen tussen mensen stimuleert, angst tussen 

mensen wegneemt.  

Integreer door meer bestaanszekerheid  

We vragen de partijen aan de onderhandelingstafel om te werken aan een programma van 

beleidsvoornemens die integrerend werken en niet polariseren. Let op de bestaanszekerheid van 

mensen! Vluchtelingen en asielzoekers, mensen die in de schulden zijn terecht gekomen, hun baan 

hebben verloren, een psychiatrische of chronische ziekte hebben, zorg hebben voor een ouder of  
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een kind. Zorg er voor dat mensen die van voren af aan opnieuw moeten beginnen een frisse start 

kunnen maken, zonder schulden en met hulp van anderen. Beschouw hulp bij integratie als een 

slimme investering van de samenleving in individuen en leg de ‘bewijslast’ van de noodzaak van 

integratie niet als loodzware verantwoordelijkheid bij de individuele burger.   

Integreer door betrekken en gesprekken 

In de woningwet, de wet op patiëntenrechten en op nog veel andere beleidsterreinen is de laatste 

jaren inspraak van huurders, patiënten, cliënten en andere betrokken burgers wettelijk verplicht 

geworden. Dat type formele inspraak helpt, maar kent ook beperkingen.  

In veel organisaties wordt geëxperimenteerd met andere manieren om het gesprek aan te gaan met 

de doelgroep, de burger, de achterban. Wij willen de nieuwe regering uitdagen om in de komende 

periode ook lokale, provinciale en landelijke beleidsterreinen, diensten en ministeries te voorzien 

van de inbreng van ervaringsdeskundigen en betrokken eindgebruikers. Door veel van dat type 

experimenten te entameren, kunnen we het noodzakelijke, brede vertrouwen in de democratie en in 

de ‘gedeelde zaak’ weer terugwinnen. 

Betrek op alle beleidsniveaus ervaringsdeskundigen en schep ruimte voor diversiteit: mensen met 

verschillende achtergronden. En doe dat zo dat de samenleving er geen bureaucratische schil 

bijkrijgt. Beteugel de verwachtingen ten aanzien van de overheid maar wees betrouwbaar. Volgend 

jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zet alvast een aantal van deze ideeën klaar. 

Integreer door onderhoud van de sociale infrastructuur 

Wij kennen in Nederland een Rijks-wat-er-staat dat zich al eeuwenlang ontfermt over letterlijk alles 

wat er staat. Wegen, kanalen, gebouwen, viaducten, bruggen en andere kunstwerken. Er zijn weinig 

landen waar ‘wat er staat’ in zo goede orde is.  

Wij pleiten voor een tweede Rijksdienst met een iets ander profiel: Rijks-wat-er-leeft. Een dienst die 

zorgt voor de samenhang bij het onderhoud en vernieuwing van alle sociale ‘kunst’werken die wij 

met elkaar bouwen. Niet om het over te nemen, maar om te zorgen dat gemeenschappen in staat 

blijven in wijken, wonen en werken de sociale infrastructuur te vormen die sociale mobiliteit 

mogelijk maakt. Rijkswaterleeft heeft wat ons betreft een belangrijke taak om lokale overheden te 

faciliteren met voldoende menskracht en middelen om de grote lokale opdracht uit te voeren.  

Namens Vereniging Scala 

 
Marike Kuperus, 

voorzitter 

 

Scala is een groep mensen die zoekt naar wegen om in de moderne tijd maatschappelijke betrokkenheid en 

gemeenschapsvorming gestalte te geven. Links van het midden of rechts daarvan. Kerkelijken en wie die deur 

voorbijgaan. Alleenlevenden en samengaanders. We houden ons bezig met wat wij ‘de trage vragen’ noemen. We 

zoeken verbinding. Met elkaar en met anderen.  

Meer informatie www.scalanet.nl, of bij de voorzitter Marike Kuperus mkuperus@xs4all.nl  

http://www.scalanet.nl/
mailto:mkuperus@xs4all.nl

