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HELMONDSE AANPAK WERKT!

STADSLEERBEDRIJF BIEDT KANSEN

Foto Rob Nelisse

ZELFVERTROUWEN TERUGBRENGEN

Deelnemer Stadsleerbedrijf ontvangt certificaat van SP-wethouder Nathalie van der Zanden.
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Helmond heeft een hoge werkloosheid
en naar verhouding hebben veel Helmonders een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong). Veel
mensen en hun gezinnen staan er alleen
voor in moeilijke omstandigheden.
Volwaardig meedoen in de maatschappij
komt er vaak niet van. Toch is dat wat
SP-wethouder Nathalie van der Zanden
wil bereiken met het Stadsleerbedrijf.
En de Helmondse aanpak werkt! Vorig jaar
zijn we gestart met nog geen 30 deelnemers
en nu staat de teller inmiddels op 286 deelnemers. We streven naar 450 deelnemers
in 2018. SP-wethouder Nathalie van der
Zanden: ‘Met het Stadsleerbedrijf laten we
zien dat het anders kan. Het Stadsleerbedrijf
is echt meer dan vrijwilligerswerk. Het biedt
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leerplekken aan inwoners die niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen
doen. De meeste mensen hebben een reden
dat ze in de bijstand zitten. Ze hebben vaak
iemand nodig die naast hen gaat staan.
Iemand die ze vraagt wat ze willen bereiken
en wat ze nodig hebben om de volgende
stappen te zetten. Zulke vragen – wat vind je
leuk om te doen? waar ben je goed in? – hebben ze als werkzoekende soms al jaren niet
te horen gekregen. Bij het Stadsleerbedrijf
krijgen deelnemers een leerplek die aansluit
bij hun wensen en waar mogelijkheden
zijn om zich verder te ontwikkelen. Leren,
ontwikkelen en ontmoeten staan centraal
bij het Stadsleerbedrijf. Alle deelnemers
gaan een persoonlijk traject in en coaching
is dan ook een belangrijk onderdeel van het
Stadsleerbedrijf.’

Het Stadsleerbedrijf is een netwerksamenwerking. We doen dit samen met vele
partners uit de stad, zoals de LEV groep,
GGZ Oost Brabant, ROC ter AA, SMO, UWV,
Senzer, Calibris advies en onlangs heeft
ook het Regionale Autisme Centrum zich
aangesloten. Het is goed om te zien dat veel
organisaties in Helmond met zoveel betrokkenheid meewerken aan het Stadsleerbedrijf. Zonder hen zou het Stadsleerbedrijf
niet bestaan. Je doet het met zijn allen; we
bouwen samen aan het Stadsleerbedrijf.
Het is bijzonder dat dat hier kan. Van der
Zanden: ‘We merken dat onze aanpak effectief is: geen verplichte deelname, maar op
geheel vrijwillige basis. En het werkt: heel
veel mensen willen meedoen! De deelnemers zijn erg gevarieerd maar delen allemaal
een bijzondere gemotiveerdheid. Het doet
echt iets met mensen. We zien mensen in
een korte tijd echt groeien. Mensen krijgen
weer zelfvertrouwen, eigenwaarde, zijn trots
op zichzelf en voelen zich er weer bij horen.
En als iemand dan tijdens de uitreiking van
het certificaat tegen je zegt: ‘Ik leef weer’,
dan doet dat ook echt iets met mij.’

BREDE BELANGSTELLING VOOR STADSLEERBEDRIJF
De Helmondse aanpak trekt brede belangstelling. Onlangs kwamen vertegenwoordigers van de gemeente Venray en Peel en
Maas een kijkje nemen. Een internationale
delegatie van Ithaca Interreg Europe kreeg in
de Westwijzer een presentatie van het Stadsleerbedrijf. En tijdens een werkbezoek aan
Helmond van enkele Tweede Kamerleden
en wethouders van de SP werd het Stadsleerbedrijf als een van de meest positieve
ontwikkelingen in Helmond toegelicht. Allen reageerden enthousiast op de werking en
het succes van het Stadsleerbedrijf. Een van
onze stagiaires formuleerde het mooi: ‘Ik
hoop dat het Stadsleerbedrijf in heel Nederland komt. Laten we beginnen met Brabant
en dan steeds verder verspreiden. Ik denk
dat het heel veel steden kan helpen.’ •
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OP NAAR EEN NATIONAAL
ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO
Ook in Helmond is de SP actief om
steun te werven voor het Nationaal
ZorgFonds. Doel: stoppen met het eigen
risico, de zorgverzekeraars afschaffen
en een einde maken aan de onnodige
bureaucratie en geldverslindende
concurrentie in het belang van goede
zorg voor iedereen.
In Helmond is een groep vrijwilligers al enkele maanden bezig om steun voor het Nationaal ZorgFonds te verkrijgen. Veel mensen
reageerden enthousiast. Op 6 maart 2017
werd in wijkhuis De Brem een informatieavond gehouden voor alle geïnteresseerden.
Het roer moet om, betoogde SP-Kamerlid
Henk van Gerven met zijn pleidooi voor het
Nationaal ZorgFonds, dat een goede collectieve zorgverzekering moet bieden voor
iedereen, met een degelijk pakket, en zonder
eigen risico.

STOP DE BUREAUCRATIE EN
PEPERDURE MARKETING
Het Nationaal Zorgfonds vervangt de commerciële zorgverzekeraars. De zorg is nu
veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse
overstapcircus worden miljarden verspild.

De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.
Henk van Gerven: ‘De zorgverzekeraars betekenen bureaucratie, winstbejag en concurrentie. Daar moeten we van af. Samenwerken voor goede zorg voor de patiënt hebben
we nodig. De zorgbehoefte moet centraal
staan. Het Nationaal ZorgFonds gaat uit van
vakmanschap en vertrouwen in zorgverleners in plaats van wantrouwen.’ Een groot
praktisch voordeel is de centrale inkoop van
medicijnen. De Helmondse apotheker Gertjan Hooijman was het op dit punt roerend
met Van Gerven eens. •
Meer weten? Kijk op:
nationaalzorgfonds.nl

HET HAVENPARK: SP-WETHOUDER
PRESENTEERT PLAN VOOR CENTRUM
Eind 2016 presenteerde SP-wethouder
Erik de Vries een heel nieuwe visie
op het centrum. In oktober 2017
presenteerde hij een concreet plan: het
Havenpark. Vorige maand stemde de
gemeenteraad in met het definitieve
ontwerp.

Tussen Havenplein, kanaal en verzorgingshuis Keyserinnedael ligt nu nog een groot
kaal grasveld, maar daar gaat dit jaar de
schop in. Het terrein wordt omgetoverd in
een heus park. Bijzonder is dat het riviertje
de Oude Aa in ere wordt hersteld. Op de
kanaaldijk tussen het terrein en het kanaal

DAAROM SP
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in
2014 werd de SP in stemmenaantal
de grootste, met iets meer dan 16
procent van de stemmen. Dat zijn
zes zetels in de gemeenteraad. De SP
kwam met twee wethouders in het
gemeentebestuur.
Onze wethouders hebben de afgelopen
jaren ingezet op een zo sociaal mogelijk
gemeentebestuur, met een fors betere
aanpak van de armoedebestrijding, een
persoonlijkere aanpak van de zorgvragen
van inwoners en tal van andere verbeteringen. Nadrukkelijker dan ooit werden
de inwoners van onze stad betrokken
bij het beleid en de keuzes die gemaakt
moesten worden. Met spreekuren,
wijkbezoeken, beginspraakavonden,
meedenksessies, het Stadslab en het
Stadsleerbedrijf konden mensen met
ons meepraten en meedoen. Kortom, de
mens stond centraal! Wij steken onze
hand uit naar alle Helmonders, die
samen met ons willen strijden voor een
sociale stad. We doen het voor elkaar! •
Meer weten? Kijk op helmond.sp.nl
of mail of bel ons: helmond@sp.nl /
06 3046 7272.

zullen straks geen auto’s meer rijden, het
wordt voetgangersgebied. Als er zich geen
verrassingen voordoen wordt het park april
2019 opgeleverd. De wethouder is ervan
overtuigd dat het Havenpark het héle centrum ten goede komt. Erik de Vries: ‘Meer
groen draagt bij aan een prettig leefklimaat.
Bewoners, bezoekers en ondernemers zullen er baat bij hebben.’ Het plan werd vooraf
besproken met bewoners en ondernemers
en kan rekenen op breed draagvlak. •

LEERKRACHTEN IN ACTIE. 500 ACTIEVOERDERS IN HELMOND
Op 5 oktober 2017 staakten de leerkrachten uit het basisonderwijs. Voor een
eerlijk salaris en minder werkdruk. In
Helmond verzamelden 500 leerkrachten
zich op het Havenpark langs het kanaal
waarna ze in optocht naar de Markt gingen. Daar werden ze toegesproken door
actievoerders en vertegenwoordigers van
de lokale politiek. Wij als SP steunen de
eisen en strijd van de leerkrachten en
waren uiteraard van de partij. •
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Bij aankomst op het Havenpark trakteerde
de SP op een kop warme tomatensoep.
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Wim Stevenhagen© 2018

HERINRICHTING MONDRIAANPLANTSOEN
In het hele land gaan actieve SP’ers regelmatig
langs de deuren om rechtstreeks van de bewoners
te horen hoe het staat met hun wijk. Zo belden wij
vorig jaar aan bij de bewoners van de wijk Bloemen Paardenvelden, oftewel De Wilma.
Uit de verschillende gesprekken die we daar gevoerd
hebben kwam onder andere de wens naar voren om het
Mondriaanplantsoen aan te pakken ten behoeve van
de kleine kinderen. Door de actief betrokken bewoners
werd een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van
het Mondriaanplantsoen. Dit plan werd in samenwerking met onder andere de LEV groep, de wijkraad en
SP-wethouder De Vries uitgewerkt en gerealiseerd. Een
succes voor de bewoners! •
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Opening van het opgeknapte Mondriaanplantsoen.
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KIEZEN
VOOR
ELKAAR
‘De crisis is voorbij’ hoor ik de hoge
heren in Den Haag vaak zeggen.
Maar voor wie precies vraag ik me
dan af? Wel voor de grote bedrijven
en miljonairs, maar niet voor de
gewone mensen die afgelopen jaren
de klappen van de crisis hebben
opgevangen.
Het is tijd voor een menselijk en
sociaal alternatief. Ik geloof dat het
kan! Ik geloof in een Nederland waar
niet de pakken-wat-je-pakken-kan
managers het voor het zeggen
hebben, maar de mensen. Waar niet
de snelle winsten van grote bedrijven
voorop staan, maar ons algemeen
belang: veilige buurten, goede zorg
en betaalbare woningen voor
iedereen.
Op 21 maart kunnen we hier samen
voor kiezen. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ga dus naar de
stembus en steun ons sociaal alternatief. Kies voor elkaar. Kies SP!
Kan ik op u rekenen?
Foto Rob Nelisse

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

Wilt u ons helpen?
Dat kan op verschillende manieren. Van een poster tot een bijdrage. Ga naar
doemee.sp.nl of vul hier uw gegevens in. Dan nemen we snel contact met u op.
naam
adres en huisnr.
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postcode en woonplaats
email
telefoonnummer

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort
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