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Stuur uw mening (bij voorkeur
maximaal 150 woorden) naar:
opinieredactie@bd.nl

INGEZONDEN

Maak weer verbinding met de
burgers en herwin uw gezag
Gert-Jan Ludden

CARTOON

Dashcam
Wat een wonderlijk bericht dat een dashcam bij
verkeersovertredingen een
bruikbaar bewijs is als de
filmer geen rol speelt bij
de overtreding (BD 3
april). Vorig jaar is de fiets
van mijn vrouw gestolen
bij een supermarkt. Gelukkig stond de dader inclusief merk, kleur en kenteken van de auto herkenbaar op de bewakingscamera. De beelden zijn beschikbaar gesteld aan de
politie. Wij hebben aangifte gedaan. Vervolgens
concludeert de politie dat
er onvoldoende bewijs is.
Ziet u het verschil?
Frans Kuijpers
Den Bosch

Grof taalgebruik
Een minister die het heeft
over ‘klootzakken’ (Ploumen bij start Giro555, red.)
terwijl een andere minister van dezelfde partij normen en waarden promoot!
Hoe kunnen wij ‘respect’
verwachten van de jeugd
als deze taal tijdens het
(ochtend)nieuws wordt
gebezigd?
Hetty van Dooren
Den Bosch

Nederland sterker uit de crisis?
Politici moeten nu echt het ware verhaal
vertellen over hoe het met Nederland gaat.
Dagelijks meer dan 100.000 mensen bij de
Voedselbank is een teken aan de wand.
Gert-Jan Ludden
GASTOPINIE
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ijdens de verkiezingscampagne verkondigde het kabinet onder leiding van spreekbuis Mark Rutte dat
Nederland sterker uit de (economische) crisis is gekomen. Een
gotspe! Het is wel erg gemakkelijk
je daarbij te baseren op de statistieken van het CPB en het CBS die
slechts macro-economische analyses weergeven. Voor de doorsnee
burger onbegrijpelijk en niet verifieerbaar. Het schetst een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Wanneer we de economische crisis nader analyseren, dan komen
we tot een geheel andere conclusie.
De werkloosheidscijfers mogen
dan wel enigszins zijn gedaald,
maar de Nederlandse staatsschuld
stijgt nog steeds met 335 euro per
seconde tot inmiddels boven de
471 miljard! In 2016 zijn circa 4.500
bedrijven failliet gegaan, komen

steeds meer toonaangevende bedrijven in buitenlandse handen en
maken 500.000 mensen gebruik
van een bijstandsuitkering. De
spaarrente is ongeveer 0 procent
en voor starters op de arbeidsmarkt is het vrijwel onmogelijk
een hypotheek te krijgen.

Zelfdodingen
In 2016 leefden meer dan 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens en zijn er inmiddels 160
voedselbanken die dagelijks meer
dan 100.000 mensen van voedsel
voorzien. Tel daarbij op de onrust
ten gevolge van ontslagen, hogere
schuldenlast, afzien van medische
behandeling, excessief alcohol- en

Staatsschuld stijgt
nog steeds met 335
euro per seconde tot
inmiddels boven
de 471 miljard

drugsgebruik, verharding van de
criminaliteit en een stijgend aantal verwarde personen. Dan is het
niet verwonderlijk dat de afgelopen jaren het aantal zelfdodingen
in Nederland tot recordhoogte is
gestegen (bijna 1.900 per jaar).
Wanneer je in de periode 20072016 kijkt naar de toename van het
aantal suïcides boven het ‘normale’ aantal, dan is dat 5 procent
per jaar. Dat betekent meer dan
2.000 slachtoffers. Daarmee wordt
het aantal slachtoffers van de
Watersnoodramp in 1953 overtroffen! Internationaal onderzoek
heeft aangetoond dat hier een duidelijke relatie ligt met de effecten
van de kredietcrisis.
We constateren verder dat de afgelopen jaren te weinig aandacht
is besteed aan kwetsbare groepen
binnen onze samenleving. Pomphouders in de grensstreek, de Groningers, mensen die getroffen zijn
door de Q-koorts. Maar bovenal de
ouderen voor wie de zorg steeds
meer wordt ontmanteld en het
uitgavenpatroon onder druk staat,
voelen zich in de steek gelaten.
Een groeiend verzet is duidelijk
merkbaar.

Wantrouwen
Naast de negatieve effecten van de
economische crisis worden we gelijktijdig geconfronteerd met

de bevolking en een toenemend
wantrouwen in de overheid wegens gebrek aan daadkracht. Dat
zelfs Oranje in een diepe crisis is
geraakt past geheel in dit beeld.

Empathisch

 In Nederland zijn inmiddels
160 voedselbanken gevestigd.
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nieuwe crisissituaties zoals terreur
en radicalisering, vluchtelingenproblematiek, het milieuvraagstuk
en cybercriminaliteit. De opeenstapeling hiervan in combinatie
met de chaos binnen de Nationale
Politie en het minimaliseren van
defensie, leidt tot veel onrust bij

Een oproep dus aan politici om
voortaan niet meer te schermen
met inhoudsloze oneliners en slogans als ‘Nederland is sterker uit
de crisis gekomen’. Niemand buiten de gevestigde elite gelooft u
nog. Wees authentiek, empathisch
en vertel het ware verhaal vanuit
een moreel besef, daarmee maakt
u weer verbinding met de burgers
en herwint u gezag. Het ligt voor
de hand dat de Onderzoeksraad
voor Veiligheid zich buigt over het
vraagstuk of de regering de economische crisis in de afgelopen jaren
adequaat heeft aangepakt.
Mijn advies aan het nieuw te
formeren kabinet is in ieder geval
complexe crisissituaties voortaan
multidisciplinair aan te pakken
vanuit een herkenbare crisisstructuur en niet via de traditionele beginselen van ons Poldermodel. Dat
is namelijk bij voorbaat gedoemd
te mislukken en de burger heeft
dat feilloos door.
■ Gert-Jan Ludden is oprichter en
eigenaar van SVDC adviesbureau
crisisbeheersing in Warnsveld.

