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VISIE           MENSEN    POLDER    BESTUUR    

BESCHERMEN     Authenticiteit 

De Vrije Poldermensen vinden het belangrijk dat mensen gewaardeerd worden om hun persoonlijke 

unieke karakter. Mensen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk.  Ieder mens is uniek en wij vinden dat 

van ieder mens zijn authenticiteit niet alleen onderkend en geaccepteerd moet worden, maar ook 

beschermd. Bescherming van authenticiteit kan noodzakelijk zijn om een gevoel van individualiteit te 

beleven. Wij zien het ontwikkelen van individualiteit als belangrijk, omdat die een voorwaarde is voor 

de keuzevrijheid en het verantwoordelijkheidsgevoel dat het ouderwetse opgelegde plichtsgevoel 

vervangt. De Vrije Poldermensen willen met name kwetsbare mensen steunen in het ontwikkelen en 

behouden van hun oorspronkelijkheid. Jonge mensen, mensen met een afwijkende seksuele 

geaardheid, mensen afkomstig uit het buitenland, mensen met een lichamelijke beperking, mensen 

die door een achterstand kansarm zijn, mensen die zich niet kunnen conformeren aan de huidige 

maatschappij kunnen rekenen op onze steun. De Vrije Poldermensen vinden het een overheidstaak 

om het recht te beschermen te zijn wie je bent. 

BEHOUDEN  Menselijke maat  

De Vrije Poldermensen vinden dat als gevolg van het neoliberalisme en de daarmee samenhangende 

schaalvergroting de menselijke maat verloren dreigt te gaan. De mens in zijn sociale verband zou de 

maat aller dingen moeten zijn en niet een economisch systeem. De menselijke maat is zoek binnen 

alle vormen van sociale interactie zodra deze worden opgeëist door ‘de markt’ waarbij menselijke 

interactie tot ‘product’ gemaakt wordt. Zodra zorgverlening, onderwijs, woningbouw, 

werkvoorziening en openbare ruimte geclaimd worden door marktpartijen, gaat de menselijke maat 

verloren. Van mensen worden alle aspecten van hun leven ingekocht, opgekocht, doorverkocht, 

kortom de mens in al zijn hoedanigheden wordt gereduceerd tot handelswaar die winst moet 

opleveren. Wij vinden dat voorkomen moet worden dat  de menselijke maat verloren gaat. De Vrije 

Poldermensen vinden het een overheidstaak om de gemeente menselijker en socialer te maken. 

VERSTERKEN Publieke belangen 

De Vrije Poldermensen willen een slagvaardig sociaal bevlogen gemeentebestuur met beleid dat erop 

gericht is de publieke sector te versterken en die te verdedigen tegen tendensen die de publieke 

moraal ondermijnen. Wij zullen dan ook oppositie voeren tegen iedere vorm van neoliberaal 

gemeentebeleid .  Wij vinden het een overheidstaak om een publieke moraal te versterken die 

gebaseerd is op gemeenschapszin en solidariteit. De beleving van individuele vrijheid kan goed 

samengaan met  gemeenschapszin, sterker nog, wij denken dat met het ontwikkelen van 

individualiteit de gemeenschapszin toeneemt. Naast behoefte aan persoonlijke vrijheid zien wij ook 

de behoefte aan gemeenschappelijkheid als fundamenteel voor een mens. We moeten niet te ver 

hoeven zoeken naar gemeenschapszin, die willen we vinden op de schaal van de buurt. Voor ieder 

mens moet er een buurt zijn waarin hij zich thuis kan voelen. De Vrije Poldermensen zien het als een 

overheidstaak om ertoe bij te dragen dat er voor iedereen een thuisgevoel in de buurt is.  
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MENSEN      

VRIJ VAN NEOLIBERALISME 

De Vrije Poldermensen zijn voorstander van een sterke overheid als belangenbehartiger van de 

publieke zaak. Wij vinden dat zelfregulering, winstuitkering en privaat kapitaal niet thuishoren in de 

publieke sector. Bijvoorbeeld ‘zorg’ is iets dat aan een medemens verleend wordt en niet iets dat 

moet worden ingekocht en doorverkocht. Privatisering van overheidstaken zou teruggedraaid 

moeten worden. Verdere privatisering moet worden tegengegaan. Managers, bureaucratie en 

schaalvergroting hebben een demotiverend effect op mensen die werkzaam zijn in de publieke 

sector zoals leraren, agenten en werkers in de zorg.  Bestuurders in de publieke sector moeten niet 

het marktdenken laten overheersen en ondernemer spelen met publiek geld. 

Menselijke waardigheid, sociale omgang en solidariteit moeten worden opgewaardeerd en niet door 

een economisch systeem worden gedevalueerd. Voorkomen moet worden dat onder invloed van het 

neoliberalisme iedere vorm menselijke interactie wordt gereduceerd tot handelswaar en tot een 

product dat valt te vermarkten.     

VRIJ VAN BETUTTELING 

De Vrije Poldermensen hoeven niet door de overheid betutteld te worden. We willen vrij zijn in het 

maken van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld genotmiddelen en het bezoeken van 

uitgaansgelegenheden. Wij zien het primair als de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen 

te leren verantwoorde keuzes te maken. We zien het als een taak van de school om jongeren de 

kennis aan te bieden die kan bijdragen tot het maken van verantwoorde keuzes. We zijn voor het 

legaliseren van softdrugs, voor het loslaten van de nuloptie gedoogbeleid en voor herziening van het 

1-2-4 horecabeleid. 

We willen dat het in principe iedereen vrij staat om te kiezen voor een rustdag in de week en om te 

bepalen welke die dag is. Maar omdat wij de garantie van een dag waarop je thuis niet in het lawaai 

van machines zit een waardevolle verworvenheid vinden en die dag de zondag is, zijn wij er 

voorstander van de zondag als een sociale rustdag te handhaven. Wij willen de traditie van ‘zondag 

rustdag’ dus voortzetten om praktische redenen en  brengen een rustdag niet in verband met religie. 

VRIJ VAN CONSUMENTISME 

De Vrije Poldermensen zien het leven niet als een grote taart waar we op moeten aanvallen en er 

dan ook nog het grootste stuk van moeten zien te bemachtigen. Wij ontlenen de waarde van ons 

mens-zijn niet aan ons vermogen om te consumeren en het vermogen om consumptiegoederen te 

verzamelen. Wij willen dan ook niet bij dictaat van een economisch systeem gereduceerd worden tot 

consument. Wij willen vrij zijn in de keuze van waarden en die waarden niet onontkoombaar 

opgedrongen krijgen door een kapitalistisch systeem. Het kan dan ook nooit doel op zich zijn om 

mensen die tijdelijk of structureel niet in hun inkomen kunnen voorzien ‘mee te laten doen’. Mensen 

mogen nooit met bestaanszekerheid gechanteerd worden om bijdragen te leveren aan een 

maatschappij waar zij bijvoorbeeld grote moeite mee hebben. Mensen bijstaan in een poging om 
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zelfstandig een inkomen te verwerven zien wij als een op zichzelf staande dienst die door de 

gemeente wordt verleend. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid vergroten staat haaks op de 

verplichting om een economisch systeem in stand te houden door mensen aan te sporen zichzelf als 

consument gaan beschouwen.  

VRIJ VAN BUREAUCRATIE 

Privatisering en marktwerking vergroten de bureaucratie enorm. In de sectoren die daaronder te 

lijden hebben  zoals thuiszorginstellingen, indicatieorganen, Jeugdzorg, GGD moet de regelgeving 

aangepast worden. Mensen met een hulpvraag wachten nu onnodig, omdat hulpverleners bezig zijn 

met administratieve rompslomp. Ook in het re-integratiebeleid moet de hulpvrager centraal komen 

te staan en niet de procedures of een economisch systeem. De gemeente moet re-integratie dan ook 

niet uitbesteden aan commerciële bureaus. 

De Vrije Poldermensen vinden het belangrijk dat de kennis en ervaring van werkers in de zorg 

behouden blijft en gedeeld wordt. In de zorgsector moet de kwaliteit van zorgverlening centraal 

staan en niet de controlesystemen en bijbehorende papiermolens van managers. Wij vinden het 

onacceptabel dat er minder geld is voor mensen op de werkvloer omdat dure managers moeten 

onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen. Wij zien die ontwikkeling graag teruggedraaid. Met 

name op het terrein van de zorg is het streven naar markwerking absurd en funest: mensen die zorg 

behoeven zijn helemaal niet in de positie om te gaan ‘shoppen’ op de ‘markt’ van zorgverlening. 

 

POLDER     

BEHOUD VAN IDENTITEIT 

De Vrije Poldermensen willen dat zowel mensen alsook de fysieke polder hun authenticiteit kunnen 

behouden. Wij zijn er geen voorstander van dat het karakter van een mens of een landschap zich 

moet aanpassen aan een economisch systeem wanneer dat systeem vraagt om het overboord gooien 

van  authenticiteit of wanneer authentieke kwaliteiten moeten worden opgeofferd aan een 

economisch systeem. Wij vinden dan ook dat de agrarische sector niet het slachtoffer moeten 

worden van een veranderende economie en bovendien zien wij solidariteit als iets dat sectoren 

overstijgt. Verder zijn wij erop bedacht iedere vorm van symboolpolitiek in het algemeen als zodanig 

aan de kaak te stellen en in het bijzonder wanneer die leidt tot verlies van authentieke identiteit. 

Wanneer klimaatverandering, streven naar duurzame energie en de kredietcrisis onderdeel vormen 

van de argumentatie die vooraf gaat aan politieke besluitvorming, dan onderzoeken wij in hoeverre 

die factoren werkelijk een rol spelen. Wat wij niet accepteren is symboolpolitiek, verdoezeling van 

slecht beleid en het laten prevaleren van private belangen boven publieke belangen. 

Wanneer het landschappelijke karakter van de Noordoostpolder moet veranderen om 

waterhuishoudkundige reden, dan zien wij dit als een van de weinige aangelegenheden waarbij de 

term ‘voortschrijdend inzicht’ op zijn plaats is. Wanneer er bij de aanleg van de polder technisch 

verkeerde inschattingen werden gemaakt, dan moeten die worden gecorrigeerd. Bij de 
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keuzemogelijkheid “volgt het peil de functie?” of “volgt de functie het peil?”, zijn wij er voor om de 

functie het peil te laten volgen. Veranderingen om de waterhuishouding te verbeteren kunnen 

worden gecombineerd met de ontwikkeling van recreatiegelegenheden. Daarbij stellen de Vrije 

Poldermensen, dat alle middels de overheid gerealiseerde recreatiegelegenheden gratis  moeten zijn 

en voor iedereen toegankelijk. De Vrije Poldermensen vinden verder dat de gemeente in het 

algemeen niet moet bijdragen aan of investeren: in rijksoverheidprojecten die gebaseerd zijn op het 

gegeven dat andere provincies niet aan hun verplichtingen voldoen; in prestigeprojecten; in elitaire 

hobby’s; in kapitalistisch opportunisme. 

BEHOUD VAN LEEFBAARHEID 

De Vrije Poldermensen zetten verbetering van openbaar vervoer hoog op de agenda.  Wij willen een 

aansluiting met het spoorwegennet en we willen zeer uitdrukkelijk geen Superbus! We vinden dat we 

met de bus nu al prima in Lelystad kunnen komen, de Qliner moet alleen wat vaker rijden. Wij vinden 

het belangrijk dat alle busverbindingen binnen de Noordoostpolder en met omliggende gemeenten 

worden geïntensiveerd: bussen moeten vaker rijden, met name in de avonduren en in het weekend. 

De Vrije Poldermensen vinden ‘Wonen op de schaal van de buurt’ zeer belangrijk. Er moeten 

betaalbare huurwoningen zijn voor gezinnen, jongeren en ouderen in een evenwichtige mix. Wij 

vinden dat er op buurtniveau voorzieningen voor alle leeftijdscategorieën zijn. Buurtgericht werken 

op basis van vraag uit de buurt en een proactieve opstelling die vragen van bewoners om verbetering 

genereert. Integraal gebiedsgericht werken (IGW) mag van ons als aanpak stoppen zodra blijkt dat 

het wijkplatform juist een buffer opwerpt tussen bewoners en gemeentebestuur, doordat de 

gemeente middels dat platform verantwoordelijkheden afschuift. Wij denken dat de leefbaarheid 

niet vergroot wordt door tijd, geld en energie te steken in een traag onflexibel overlegorgaan. 

Daarom vinden wij het belangrijk om te controleren of  een wijkplatform méér wordt dan een 

klachtenloket en aanbod van enquêteformulieren.  Bij leven op de schaal van de buurt hoort een 

gemeentebeleid dat verder gaat dan faciliteren van buurthuis, speelplaats of hangplek. Wij vinden 

dat het gemeentebeleid erop gericht moet zijn sociale functies in het leven te roepen die mensen 

een gevoel van veiligheid geven en die voor een sociale controle in de publieke ruimte zorgen. Wij 

zien het als een overheidstaak om  sociale cohesie in de samenleving te bevorderen en om met 

overtuiging solidariteit te organiseren.  

Voor de Vrije Poldermensen is sociale woningbouw te allen tijde een speerpunt. Wij vinden: 

� Een woningbouwvereniging  is in de eerste plaats bouwer van sociale huurwoningen; een 

woningbouwvereniging moet zorgen voor betaalbare woonruimte en zich niet opstellen als 

projectontwikkelaar, want huurders zijn de klos wanneer projecten verliesgevend zijn. 

� Bij nieuwbouw zoveel mogelijk kiezen voor inbreiding i.p.v. uitbreiding. 

� Van gebouwen die vervangen moeten worden omdat ze niet voldoen aan de eisen van de 

verwende consumentist, die eisen en dus de vervanging herbezien. 

� Noodzakelijke vervanging bij voorkeur op dezelfde locatie. 

� Gebouwen die niet meer aan hun bestaande functie kunnen voldoen behouden door 

herbestemming indien zo’n functieverandering geen meerkosten oplevert. 

� Gemeente bouwt voor publiek belang en stelt zich dus niet op als concurrent van private 

bouwers: 
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� gemeente regisseert het door marktpartijen gewenste bouwen; 

� gemeente laat private partijen meebetalen aan opwaardering openbare ruimte; 

� in iedere PPS -constructie is de gemeente een scherpe onderhandelaar en niet alleen maar 

een instantie die projectontwikkelaars faciliteert.  

BEHOUD VAN ONAFHANKELIJKHEID 

De Vrije Poldermensen willen, met het oog op het behoud van de identiteit van de Noordoostpolder, 

dat ingezet wordt op een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van invloed die door provincie en het 

rijk wordt uitgeoefend. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente alle mogelijkheden benut en 

middelen aanwendt om te  voorkomen dat de private sector het voor het zeggen gaat krijgen in onze 

polder. Niet direct als marktpartij, niet indirect door neoliberaal overheidsbeleid.  Wij willen ons als 

inwoners van de Noordoostpolder op geen enkel terrein effecten van het neoliberalisme in de maag 

laten splitsen, ook niet d.m.v. rijksprojectenprocedure. 

Een instrument dat kan helpen voorkomen dat het publieke belang wordt ondermijnd door de 

private sector (die ook via de provincie en het rijk macht uitoefent), is de vaststelling van een 

Structuurvisie. De Structuurvisie is het draaiboek waarmee de gemeente doelbewust de publieke 

zaak regisseert en niet de belangen van private partijen faciliteert. De gemeente moet als 

onderhandelaar de winst voor de publieke zaak willen vergroten, ook al wordt daardoor de winst van 

private partijen verkleind. 

De Vrije Poldermensen vinden dat de gemeente met alle kracht de effecten van privatisering en 

marktwerking moeten tegengaan, ook en juist vooral wanneer die effecten tot uitdrukking komen in 

provincie- en rijksoverheidbeleid. Wij vinden het belangrijk dat de sociale cohesie binnen de 

Noordoostpolder wordt bevorderd en dat het gemeentebestuur over de gemeentegrenzen heen, dus 

bij het rijk, moet aandringen versterking van de publieke sector met functies als de wijkagent en de 

conciërge. Wanneer de gemeente wettelijk gebonden is aan richtlijnen die zij niet zelf ontwikkelt, 

bijvoorbeeld op het terrein van jeugdzorg of verslavingsbeleid, dan moet de gemeente extra 

inspanning leveren om beleid om te buigen naar maatstaven van een meer sociale Noordoostpolder.  

BEHOUD VAN VERBONDENHEID 

De Vrije Poldermensen vinden het belangrijk dat de Noordoostpolder de verbondenheid met het 

oude land behoudt. Wij vinden het een goede zaak wanneer met de aangrenzende gemeenten Urk, 

Lemsterland, Steenwijkerland en Kampen kan worden samengewerkt bijvoorbeeld op het terrein van 

de totstandkoming van een Randvaart en van recreatievoorzieningen. De aanleg van een waterweg 

naar Friesland zien wij alleen als belangrijk, wanneer hier ook om waterhuishoudkundige redenen 

veel voor te zeggen is. De Vrije Poldermensen vinden de verbondenheid met het oude land iets om 

als gemeente op in te zetten en dus ook te zoeken naar projecten en samenwerkingsverbanden die 

deze verbondenheid kan versterken. Wij denken dat een sterke verbondenheid met het oude land 

ook helpt onze gemeente te onderscheiden van andere Flevolandse gemeenten.  

De oriëntatie op de rest van Flevoland hoeft wat ons betreft niet verder te gaan dan om praktische 

wettelijke redenen. Wij vinden de cultuur ‘van over de brug’ wezenlijk verschillen met de 

Noordoostpoldercultuur. Wij zien geen de meerwaarde in een invloed vanuit de provincie Flevoland. 
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BESTUUR    

VERSTERKEN VAN PUBLIEKE MORAAL 

De Vrije Poldermensen zien waarden en normen zoals die worden overgeleverd en in een traditie 

besloten liggen meer als een publieke moraal. Wij zien het als een overheidstaak om de publieke 

moraal te onderhouden. Streven naar evenwicht tussen individuele vrijheid en solidariteit zien wij als 

een belangrijk onderdeel van de publieke moraal. 

Traditionele waarden die voortkomen uit religie behoren tot het privédomein en worden in het 

publieke domein alleen als zodanig gerespecteerd. Wij vinden dat religies geen richtlijnen moeten 

willen bieden in zaken van algemeen belang. Wat te allen tijde op welk terrein dan ook een richtlijn 

is, is solidariteit. 

De Vrije Poldermensen zien normen en waarden als publieke moraal, niet als strijdig aan de 

ontplooiing van individualiteit. En wij zien individuele vrijheid niet op gespannen voet staan met 

sociale controle in de openbare ruimte. Wij vinden dat een sociale gemeenschap met een menselijke 

maat de beste springplank is voor ontwikkeling van individualiteit. Wij staan dan ook een 

samenleving voor waarin geleefd kan worden op de schaal van de buurt, waarbij scholen geen 

leerfabrieken zijn en waarbij de zorg voor ouderen gedecentraliseerd is. Wij zien het als een 

overheidstaak om een klimaat te scheppen dat opvoeders steunt in het overbrengen van sociale 

waarden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een klimaat dat zich kenmerkt 

door besef van verbondenheid van alles met iedereen, door empathie, door respect voor 

andersdenkendheid, maar ook door respect voor andermans bezit en respect voor collectief bezit. 

Wij vinden dat de publieke moraal en de overdracht van normen en waarden middels opvoeding 

ernstig te lijden heeft onder de effecten van het neoliberalisme. In heel veel huishoudens staat geld 

verdienen om een goede consumentist te zijn centraal. In plaats van rust en persoonlijke aandacht 

overheerst deelname aan de ratrace waarmee zoveel mogelijk sensatie en comfort gescoord moet 

worden. De Vrije Poldermensen vinden dat de gemeente op alle beleidsterreinen moet streven naar 

een versterking van de publieke moraal die menselijke maat, vrijheid en solidariteit hoog in het 

vaandel zet.  

VERSTERKEN VAN VISIEVORMING 

De Vrije Poldermensen vinden het belangrijk dat het gemeentebeleid getuigd van een heldere 

eenduidige visie op de toekomst van de polder. Wij vinden een visie op de polder als onze 

leefomgeving niet vrijblijvend of iets dat ontstaat als vorm van voortschrijdend inzicht. Wij vinden 

dat bij alle beleidsvorming en planrealisatie de leefbaarheid van de inwoners centraal moet staan. 

Uitgangspunt en doel is om de leefomgeving van de Noordoostpolder-inwoners menselijker en 

socialer te maken. Publieke belangen staan voorop. Van plannen en projecten moet consistent de lijn 

gevolgd worden van publiek belang als uitgangspunt en publiek belang als doel. Binnen die lijn is 

geen plaats voor privaat opportunisme. Private middelen worden bij planrealisatie ingezet wanneer 

zij een publiek belang dienen. Wij zien de Noordoostpolder niet als een vrijplaats voor ondernemers. 
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Onze leefomgeving is geen winstobject. Wij beschouwen mensen niet in de eerste plaats als een 

economische factor. 

Van de uitvoering van een heldere eenduidige visie valt makkelijk de consistentie te bewaken en zijn 

resultaten goed aan burgers uit te leggen. Een gebrek aan visie vinden wij onacceptabel, omdat 

daarmee publieke belangen op het spel worden gezet, gemeentebeleid onnavolgbaar wordt en de 

slagvaardigheid vermindert. Gebrek aan visie is een voedingsbodem voor (liberaal) opportunisme. 

Termen die wij niet accepteren als verhulling van visieloosheid, incompetentie en liberaal 

opportunisme zijn: voortschrijdend inzicht en kredietcrisis. 

VERSTERKEN VAN AMBTENARENAPPARAAT 

De Vrije Poldermensen vinden dat de gemeente op alle beleidsterreinen uitgerust moet zijn met een 

voldoende aantal en capabele ambtenaren die binding hebben met de Noordoostpolder en die hun 

kennis en ambitie willen verankeren in de gemeentelijke organisatie. Publieke belangen behartigen 

en daarbij het individu tot zijn recht te laten komen vraagt om een combinatie van expertise en 

bezieling. Wij denken dat het gemeentehuis meer mensen die met hart voor de Noordoostpolder de 

publieke zaak willen dienen goed kan gebruiken. Verder vinden wij dat een optimalisering van het 

ambtenarenapparaat moet leiden tot een nog betere dienstverlening aan de burger. Wij zien het 

investeren in de ambtelijke organisatie als een investering in de toekomst van onze gemeente en als 

een investering in publieke zaak. 

VERSTERKEN VAN DUALISME  

De Vrije Poldermensen vinden dat de raad ertoe moet bijdragen dat besluitvormingsprocessen 

helder en inzichtelijk blijven en aan consistentie gaan winnen. Wij kiezen dan ook voor een 

proactieve kritische opstelling als invulling van zowel een controlerende alsook een kaderstellende 

rol. Wij denken dat een proactieve kritische opstelling de raad versterkt en een cultuuromslag 

bevordert. Wij vinden het onacceptabel wanneer een raad t.a.v. een besluitvormingsproces of een 

beleidsontwikkeling wacht op voorgekookte voorstellen om daarop te kunnen reageren met 

instemming / afkeuring of met wensen en bedenkingen. De Vrije Poldermensen vinden dat in een 

kaderstelling een visie tot uitdrukking moet komen en dat vervolgens gecontroleerd moet kunnen 

worden of die visie adequaat is vertaald. Uiteraard mag van een college visie verwacht worden, maar 

ook van een raad. De Vrije Poldermensen gaan bijvoorbeeld niet aan een college vragen wat wij 

moeten vinden van een onderwerp, wanneer een college op haar beurt aan externe bureaus gaat 

vragen wat het college moeten vinden. Wij vinden het belangrijk dat een college uitblinkt in het 

vermogen om een visie te vertalen naar opdrachtformulering. 

De Vrije Poldermensen vinden het onacceptabel wanneer coalitiepartijen in de raad zich niet 

proactief en kritisch opstellen in het proces van beleidsvorming en -uitvoering om reden van het feit 

dat zij coalitiepartijen zijn. Wij zien het als de taak van een wakkere fractie om de momenten te 

markeren waarop een coalitiepartij nalaat kritisch en proactief te zijn tegenover collegebeleid. Wij 

zien het ook als de taak van een wakkere fractie om momenten van coalitiedwang als zodanig te 

markeren. Duidelijk markeren wat er in de raad gebeurt zien wij als onze plicht tegenover de burger 

aan wie wij alles uit te leggen hebben. De Vrije Poldermensen vinden het belangrijk de burger 

voortdurend op de hoogte houden van wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. 


