
Tweede Kamerverkiezingen Interviewbundel 

SC Speaks 

Deze speciale SC Speaks bevat vijf interviews 

met (kandidaat-) Kamerleden! 

‘Jongeren zijn zo enorm creatief nu!’ 

Evert-Jan Slootweg, CDA 

‘De oplossing van vandaag is niet 

de beste oplossing van morgen’ 

Stijn Warmenhoven, D66 



Interview 

Erik Haverkort 
Tekst: Harmen Mulder 

Bent u het er mee eens dat relschoppers die 

tegen de politie of andere hulpverleners ac-

tie ondernemen strenger gestraft dienen te 

worden? 

Of je strenger moet straffen als er geweld ge-

bruikt wordt tegen hulpverleners dan tegen 

andere mensen weet ik niet. Je moet denk ik 

proberen te voorkomen dat er geweld tegen 

hen gebruikt wordt. Ik vind in zijn algemeen-

heid dat mensen die geweld gebruiken te-

gen andere mensen streng moeten worden 

gestraft. In zijn algemeenheid steng straffen, 

maar laten we met z’n allen kijken hoe we 

de dialoog zo kunnen voeren, dat we ge-

weld in de toekomst beter 

kunnen beheersen en voor-

komen. 

Heeft u of uw partij plannen 

om studeren aantrekkelijker 

te maken? 

Studeren voor jongeren is al zo verschrikkelijk 

aantrekkelijk in dit land! We hebben een fan-

tastisch palet aan opleidingen. We horen 

met de HBO’s en universiteiten aan de top 

van de wereld als het gaat om de kwaliteit 

van het hoger onderwijs. We moeten er voor 

zorgen dat jongeren fatsoenlijk moeten kun-

nen blijven studeren. We hebben niet zoals 

GroenLinks een bonus van 10.000 euro, je 

moet er altijd wel wát voor werken. 

 

 

Hoe denkt u erover dat de Europese Unie 

steeds meer een geheel wordt? 

Weet je, ik merk dat in de eigen gemeente 

al. Daar zie je al dat de eigenheid en betrok-

kenheid bij de eigen kern. Daarnaast zijn we 

Nederlander, vooral ook dagen zoals 4 en 5 

mei en Koningsdag, of het WK voetbal weer 

is, dan viert dat hoogtij voelen we ons alle-

maal heel betrokken. Van mij hoeft de Euro-

pese Unie niet meer één te worden op dat 

vlak. Het is goed als we in Europa blijven sa-

men werken als het gaat om thema’s als vei-

ligheid en defensie, immigratie, integratie. 

Wat vind u van het afschaffen van de basis-

beurs een aantal jaren ge-

leden? 

Als je een goede studie 

hebt gekozen, ga je ook 

relatief gezien genoeg 

geld verdienen in je leven 

om een schuld terug te betalen. Je zou wel 

kunnen denken aan het goedkoper maken 

van de studiekosten, bijvoorbeeld verlagen 

van collegegeld. We moeten ervoor zorgen 

dat de aantrekkelijkheid van ons onderwijs 

hoog blijft. 

Wat verwacht je van de bevolking met be-

trekking tot duurzaamheid in het huishouden 

en werkleven? 

Van de bevolking? Ze moeten het belang 

van de gezonde leefomgeving meer besef-

fen en daar vervolgens naar handelen. 

“Openstaan voor de 

nieuwe ontwikkelin-

gen!” 
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Gaan we straks, als we verbouwen, circu-

laire materialen gebruiken en een schone 

ketel? En naarmate die innovaties door-

ontwikkeld worden, worden ze ook goed-

koper met de tijd. Mijn airco werkt op de 

zonnepanelen op mijn dak. Dat gedrag is 

bij meer mensen nodig en dat verwacht 

ik van de bevolking. Openstaan voor de 

nieuwe ontwikkelingen! 

Waarom moet niet alleen het kwetsbare 

deel van de bevolking op slot, zodat het 

overige deel de economie draaiende 

kans houden? 

Vanuit het perspectief vanuit sportieve, 

gezonde jongeren ervaar je natuurlijk al-

leen de negatieve kant. Je zou ervoor 

kunnen kiezen die negatieve regels al-

leen gelden boven de 60 jaar. Maar dat 

is niet zo gegaan, want het virus ver-

spreidt zich ook onder jongere mensen. 

Die kunnen er net zo goed heel erg ziek 

van worden. Dat zou in het geval van 

een opening van de samenleving veel 

meer voorkomen. En als je dan bij iemand 

in de buurt komt die kwetsbaar is, is het 

besmettingsrisico veel groter voor kwets-

baren. Hoe het zou zijn geweest, weten 

we niet zeker, maar het gaat zoals het 

gaat. We zijn sociale dieren, we missen 

allemaal de theaters, de geur van de 

gymzaal, maar voor die vrijheid zijn we 

afhankelijk van de vaccins.  

 

Wie is…? 
Als zoon van een boer is Erik een 

echte doener en als kind leerde hij 

dat hard werken je veel brengt. Hij is 

resultaatgericht, lost problemen op 

en dat op een creatieve manier. Hij 

vindt zichzelf altijd positief, oprecht 

geïnteresseerd en kan goed luiste-

ren. Hij is getrouwd, woont in Eefde 

en heeft twee kinderen die naar de 

middelbare school gaan. Hij droomt 

van een veilige, schone en welva-

rende wereld waarin zij trots kunnen 

zijn op hun vader. Dat gunt hij ook 

een ander en daar werkt hij elke 

dag keihard aan. Samen sterker ver-

der! 

De VVD, ofwel de Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie, is 

dé liberale partij van Neder-

land. De afgelopen drie kabi-

netten werden geleid door de 

VVD (Mark Rutte) en ze hebben 

dan ook veruit het hoogste 

aantal zetels. Ook in de peilin-

gen doet de VVD het wederom 

goed. De VVD is van oudsher 

populair onder de onderne-

mers, omdat ze staan voor een 

kleine overheid, dus meer ruim-

te voor de markt. 

De partij 
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Evert-Jan Slootweg 
Interview 

Tekst: Harmen Mulder 

Heeft u plannen om studeren voor jongeren 

aantrekkelijker te maken? 

Dat kan op veel verschillende manieren. Wat 

we niet willen is dat jongeren die gaan stu-

deren, eigenlijk met een enorme schuld wor-

den opgezadeld. Daarom willen we de ba-

sisbeurs terug, ten eerste omdat jongeren 

waarvan de ouders niet gestudeerd hebben, 

eigenlijk de stap zelden maken vanwege de 

dreigende schulden. Die hebben minder 

back-up. Ten tweede vinden we dat de 

overheid zich te rijk rekent met dit leenstelsel: 

het wordt niet altijd terugbetaald omdat 

mensen bijvoorbeeld zoals nu het geld niet 

hebben om te betalen. Daar moet rekening 

mee worden gehouden. En 

als je eenmaal zo’n schuld 

hebt, kan je een heleboel 

dingen moeilijker. Een wo-

ning kopen is dan bijvoor-

beeld lastig. Dat willen we 

niet, dus die basisbeurt moet terug zodat de 

toegankelijkheid hersteld. 

Hoe denkt u erover dat de EU steeds meer 

één geheel wordt? 

Ik blijf geloven dat het niet gaat gebeuren 

dat we in de EU dezelfde structuur krijgen als 

in de Verenigde Staten. Dat komt door de 

taal (we gaan niet naar één taal), bijvoor-

beeld. Betekent niet dat we niet in Europa 

moeten blijven samenwerken! In de Verenig-

de Staten zijn er ook wel verschillen tussen 

staten, maar minder als de verschillen tussen 

bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, omdat 

hier bijvoorbeeld sociale zekerheid anders is 

geregeld. De landen zijn anders ontwikkeld 

door de jaren heen. Die verschillen zijn be-

langrijk voor de cultuur van een land. Daar 

zijn mensen aan gehecht. Op punten als mi-

gratie, wetenschap, economie en klimaat 

moeten we wel beter gaan samenwerken.  

Wat verwacht u van de bevolking met be-

trekking tot duurzaamheid in het huishouden 

en werkleven? 

De overheid kan niet zoveel als de mensen 

er niet voor openstaan: we kunnen dingen 

stimuleren, maar mensen moeten ook zelf 

stappen zetten. Verbieden 

is wat mij betreft geen 

goede optie: dan kan een 

Belg nog steeds met zijn 

SUV Nederland inrijden. 

Jongeren zijn enorm crea-

tief nu: wat we weggooien wordt op allerlei 

wijzen verwerkt tot iets nieuws. We mogen 

daar niet op rekenen als overheid, maar het 

is wel heel prettig. 

Als jong volwassene of geslaagde moet je 

eerder geneigd zijn om voor jezelf te begin-

nen als zzp’er dan voor een baas te werken. 

Bent u het mee eens of niet? En waarom? 

Ondernemerschap is echt een plus: toen ik 

jong was wilde iedereen bij de grote onder-

nemingen werken: Shell, Unilever, ga zo 

maar door. Nu beginnen steeds meer jonge-

“Jongeren zijn enorm 

creatief nu!” 
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ren voor zichzelf beginnen. Dat is top! 

Maar niet iedereen is daarvoor geschikt: 

er zijn mensen die ontzettend goed wer-

ken voor een baas, waar ze meer bijdra-

gen aan de maatschappij. Je bent geen 

loser als je niet onderneemt. Als je een 

goede werknemer bent, heb je net zo-

veel waarde voor de maatschappij. Er 

moet een gezonde balans blijven. 

Hoe denkt u over het uitbouwen van 

kernenergie? 

Dat is echt nodig. Als we dat willen, duurt 

het wel lang, dus we moeten wel inzetten 

op wind en zon. Nederland is klein, we 

hebben weinig ruimte. Mensen moeten 

wonen en recreëren! Zonnepanelen op 

daken zijn bijvoorbeeld een goed idee, 

maar op vrije grond is dat jammer, van 

wege de relatief lage efficiëntie. We wil-

len geen fossiel en biomassa is ook twijfel-

achtig. Kernenergie is stabiel en constant. 

Dat biedt wel een oplossing voor het CO2

-probleem. We kopen nu ook kernenergie 

uit Noorwegen, bijvoorbeeld. Dus het is 

een beetje hypocriet om te zeggen dat 

we dat niet willen! Een stap op de lange 

termijn! 

 

Wie is…? 
Evert Jan Slootweg (51) is vader van 

drie en woont met zijn vrouw en kin-

deren in Bennekom. Sinds de verkie-

zingen van 2017 is hij kamerlid na-

mens het CDA. Hij studeerde econo-

mie aan de Vrije Universiteit. Vanwe-

ge zijn interesse in de economie van 

de lidstaten van de EU heeft hij eerst 

voor het Europees Parlement ge-

werkt. Hierna heeft hij gewerkt voor 

de vakbond CNV. De volgende stap 

in zijn carrière was Divosa, een ver-

eniging die gemeenten ondersteunt 

in het helpen van mensen die zoe-

ken naar werk. 

Het CDA is al jarenlang een van 

de belangrijkste partijen in het 

parlement. Je kent ze misschien 

van Hugo de Jonge, Wopke 

Hoekstra, Ank Bijleveld of Ferdi-

nand Grapperhaus. Het CDA 

heeft altijd al veel aandacht 

geschonken aan het gezin, dit is 

volgens hen de hoeksteen van 

onze samenleving. De partij is 

daarnaast in regio’s als de Ach-

terhoek zeer populair onder de 

agrariërs. 

De partij 
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Interview 

Bert Tijhof 
Tekst: Floris Ordelmans en redactie 

Heeft u plannen om studeren voor jongeren 

aantrekkelijker te maken? 

Ja, de CU heeft nooit achter het leenstelsel 

gestaan, een doorn in het oog voor studen-

ten. Jongeren die in een bijstandsgezin op-

groeien moeten de dezelfde kansen hebben 

als jongeren die in rijkere gezinnen opgroei-

en. 

Wat verwacht u van de bevolking met be-

trekking tot duurzaamheid in het huishouden 

en werkleven? 

Rentmeesterschap is een belangrijke term 

binnen de ChristenUnie, ik mag de volgende 

generaties niet met problemen opzadelen, 

maar ik moet de aarde goed doorgeven 

aan de volgende generaties. 

Als een erfenis en niet als een 

hypotheken die je steeds 

met je mee moet zeulen.  

Als jong volwassene of ge-

slaagde moet je eerder ge-

neigd zijn om voor jezelf te beginnen als zzp-

er dan voor een baas te werken. Bent u het 

mee eens of niet? En waarom? 

De ene is niet beter dan het ander. Waar 

kom je zelf het beste tot je recht. De ene kan 

goed ondernemen, de ander wil zich liever 

ergens melden en dan een opdracht krijgen 

en daarmee aan de slag gaan. 

Waarom moet niet alleen het kwetsbare deel 

van de bevolking op slot, zodat het overige 

deel de economie draaiende kans houden? 

Lastige vraag, welke keuze je ook maakt, el-

ke heeft slachtoffers. Solidariteit naar elkaar 

toe is erg belangrijk. Laten we zorgen dat het 

vaccinatieplan zo spoedig mogelijk verloopt. 

Hoe denkt u over het opleggen van verdere 

beperkingen aan de landbouwsector? 

Ingewikkeld vraagstuk, het water staat bij de 

boerenbedrijven aan de lippen. De boeren-

bedrijven moeten we perspectief kunnen 

bieden, want vaak zijn het al generaties lang 

gezinsbedrijven en is het hun hele hebben en 

houden. We kunnen niet alle stikstofproble-

men toeschuiven aan de landbouwsector. 

Compromissen sluiten met doelstellingen met 

eventueel vergoedingen voor de boeren. 

Bent u voor een vaccina-

tiebewijs? Waarom wel of 

niet? 

Niet waar een bewijs of 

voor vaccinatieplicht, je 

moet je eigen keus kunnen 

maken, maar dat mag je geen tweederangs 

burger maken. Voor een concert vind ik het 

niet gek dat je een vaccinatiebewijs moeten 

kunnen laten zien. 

Bent u van mening dat er genoeg wordt ge-

daan tegen racisme in Nederland op dit mo-

ment? Wat kan beter? 

Er wordt veel gedaan tegen racisme. Maar 

veel mensen kunnen zich geen pijn voelen 

van racisme, maar sommige voelen die pijn 

wel. Ik vind dat Zwarte Piet best kan commu-

niceren als kinderfeest, maar ik heb mensen 

“Noaberschap moet 

zich verspreiden over 

heel Nederland!” 
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gehoord waar het ze diep in hun hart 

raakt. Kinderen maakt het niet uit of piet 

zwart of roetveeg is. Laten we niemand 

pijn doen. 

Waarom denkt u dat er nu in vergelijking 

met tien jaar geleden veel meer kritiek is 

op Zwarte Piet? 

Ik denk dat mensen wat mondiger zijn ge-

worden (dit is niet per se slecht). Hierdoor 

krijg je een discussie in de samenleving. Er 

zijn klokkenluiders zoals Akwasi, maar die 

zeggen soms ook dingen die je standpunt 

niet ten goede komen. 

Wat is uw persoonlijke mening op het ge-

bied van Zwarte Piet? 

 Het kan voor mij prima functioneren als 

kinderfeest, maar mag niemand pijn 

doen. In de omgeving waar ik leef is er 

geen discussie, maar als er maar een 

paar mensen die zeggen dat ze pijn voe-

len door zwarte piet dan moeten we 

daar iets aan doen. Racisme moet de 

wereld uit, maar we willen de kinderfees-

ten ook houden. 

Wat vindt u van het afschaffen van de ba-

sisbeurs? 

Tegen, een herinvoering van de basis-

beurs vinden we een goed plan! 

 

 

Wie is…? 
Bert Tijhof is een wethouder in de ge-

meente Rijssen-Holten. Hij is 47 jaar 

oud en heeft twee kinderen. Hij is nu 

al meer als zes jaar wethouder en 

drie maanden geleden heeft hij zich 

verkiesbaar gesteld als Tweede Ka-

merlid. Voordat hij wethouder werd 

heeft hij eerst ongeveer 10 jaar als 

production coach gewerkt in En-

schede. Daarna is hij ongeveer 7 

jaar production manager geweest 

in Rijssen zelf.  

 

De ChristenUnie is een confessi-

onalistische middenpartij. Met 

het geloof als leidraad voor 

haar filosofie is de partij, on-

danks haar relatief kleine zetel-

aantal, een belangrijk lid van 

het kabinet. Arie Slob, Gert-Jan 

Segers en Carola Schouten zijn 

alle drie prominente CU’ers. 

Ook is het klimaat een belang-

rijk punt voor de ChristenUnie, 

ze willen, zoals het programma 

zegt, “duurzaam omgaan met 

de schepping”. 

De partij 
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Interview 

Stijn Warmenhoven 
Tekst: Lina Omar, Sanne Baks en Marin Hilhorst 

Wij kennen je van Youth for Climate en vroe-

gen ons af hoe je daarmee begonnen bent. 

Januari 2019 zag ik Belgische scholieren spij-

belen. Ik zag het op het NOS en dacht dat 

het gaaf was. Ik vond het een belangrijke 

onderwerp en heb een bericht gestuurd 

naar mijn vrienden. Uiteindelijk ben ik met 

dertien mensen begonnen met organiseren. 

Dus eigenlijk naar aanleiding van de Belgi-

sche staking en omdat ze het in de politiek 

erover hebben. 

Hoe kunnen jongeren van onze leeftijd een 

invloed hebben op het klimaat? 

Je kan staken en de straat opgaan. Zo laat 

je zien dat je aan je toekomst denkt. Ook kan 

je een petitie tekenen en af-

leveren bij de Tweede Ka-

mer. Verder vinden ik en mijn 

partij dat de stem verlaagt 

moet worden tot zestien, zo 

kan je een inbreng hebben.  

Wat verwacht je van de be-

volking met betrekking tot duurzaamheid in 

het huishouden en werkleven? 

Ten eerste moeten we met zijn allen verduur-

zamen. Iedereen moet zijn leven aanpassen. 

Wij zijn wel een liberale partij dus we willen 

het wel realistisch aanpakken. De grote ver-

vuiler die moet betalen. We moeten het wel 

met zijn allen doen en bijvoorbeeld van het 

gas af. Je kan ook heel simpel afval afschei-

den. Wij moeten als overheid het wel aan-

trekkelijk maken natuurlijk. Zodat iedereen 

meekan en niet alleen de rijken.  

 

 

We weten dat je zelf studeert, heb je plannen 

om studeren voor jongeren aantrekkelijker te 

maken? 

Zeker, we willen van het huidige leenstelsel 

af. Wij willen de aanvullende beurs verdub-

belen zodat het voor middeninkomens aan-

trekkelijker wordt om te studeren.  

Als jongvolwassene of geslaagde moet je 

eerder geneigd zijn om voor jezelf te begin-

nen als zzp’er dan voor een baas te werken. 

Ben je het er mee eens of niet? En waarom? 

Ik vind het een lastige. Op dit moment niet, 

want veel volwassenen willen al zzp’er wor-

den dus ik zeg op dit moment nee. Maar we 

moeten wel jong volwassen altijd ondersteu-

nen en altijd de kansen en mogelijkheid ge-

ven om een eigen bedrijf 

te beginnen. We zien dat 

te veel jongeren het doen 

voor baanzekerheid en 

niet omdat ze per se een 

goed idee hebben. 

Wat is volgens jou de volgende stap om ra-

cisme aan te pakken in Nederland? 

De volgende stap is dat er meer racisme-

meldpunten komen, want het is voor de Ne-

derlandse burger bijna normaal om racisti-

sche grappen te maken. Je hoort bijvoor-

beeld niet in Nederland als donker persoon 

voor Zwarte Piet uitgemaakt te worden. 

Transgenderpersonen worden daarnaast ook 

7x eerder in elkaar geslagen dan cisgender 

personen. We waren ooit in Nederland een 

van de meest vooruitstrevende landen. Hoe 

gaan we dit oplossen? Het begint bij het on-

derwijs. School moet een veilige plek worden 

“De oplossing van vandaag 

is niet meer de beste oplos-

sing van morgen!” 

 8 



en racisme moet niet kunnen. Iedereen is 

gelijk! Het is ook een oproep van D66: als 

je gediscrimineerd wordt laat het weten. 

We moeten onze grondwet verdedigen. 

Verder moeten we ook er structureel een 

gesprek over voeren. 

Hoe zou je jongeren vertegenwoordigen 

met betrekking tot het coronabeleid? 

Er moet structureel gesproken worden 

met studenten. Het is scheef dat universi-

teit jongeren niet naar school mogen en 

mbo wel. Er moet een rechte lijn getrok-

ken worden. Zo gaan jongeren niet in op-

stand. Dat heeft mijn partij ook aange-

kaart in het debat, want onderwijs is één 

van de grootste investeringen. Wat ik voor 

jongeren wil doen, is in gesprek gaan. 

Hoe vindt je dat de vaccinatieprocedure 

verloopt en ben je het ermee mee eens 

dat een vaccinatiebewijs meer vrijheid 

betekent? 

Op dit moment nog niet. Dat is de ver-

keerde opvatting van wat Sigrid Kaag 

vertelde. We hebben het over na de zo-

mer, we hebben het over wanneer het 

leeuwendeel van de bevolking gevacci-

neerd is. Ook kunnen we snel testen. Het 

probleem is het werd verkeerd opgevat, 

het is toch logisch dat we zeggen dat ie-

dereen erheen mag als je gevaccineerd 

bent of een negatieve test hebt.  

 

 

Wie is…? 
Stijn Warmenhoven is 19 jaar oud en 

student geschiedenis in Leiden. Hij is 

oprichter van Youth for Climate. Die 

hebben 20.000 leerlingen laten sta-

ken voor het klimaat. Daarna is hij 

het politiek ingegaan om jongeren 

te vertegenwoordigen. Hij heeft zich 

opgegeven als kandidaat kamerlid 

bij D66 en is plaats 42 geworden.  

Hij woont nog in Den Haag bij zijn 

ouders en is van plan het huis uit te 

gaan. Hij voetbalt verder en houdt 

van uitgaan met zijn vrienden.  

D66 is opgericht in 1966 en is 

één van de meest progressieve 

partijen in Nederland. D66 wil 

graag gaan werken met een 

directe democratie. Zo willen ze 

een ideale samenleving cre-

ëren waarbij het democratisch, 

duurzaam en open is. De partij 

houdt zich bezig met progres-

sieve ethische kwesties waarbij 

bijvoorbeeld het homohuwelijk 

en euthanasiewetgeving erg 

belangrijk zijn. Op het moment 

is de lijsttrekker van D66 Sigrid 

Kaag.  

De partij 
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Interview 

Lisa Westerveld 
Tekst: Redactie 

Heeft u plannen om studeren voor jongeren 

aantrekkelijker te maken? 

Ja. Zeker. Dit is ook een onderwerp waar ik 

de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. 

Ik ben namelijk woordvoerder onderwijs van 

GroenLinks. Voordat ik in de Tweede Kamer 

kwam, werkte ik bij de Algemene Onderwijs-

bond (de vakbond voor leraren). Daarvoor 

was ik twee jaar lang de voorzitter van de 

Landelijke Studentenvakbond. Dus ik houd 

mij al heel lang bezig met studentenbelan-

gen. Er moet dus voor gezorgd worden dat 

alle studenten weer een studiebeurs kunnen 

krijgen. De hoogte hiervan zal bepaald wor-

den door middel van het in-

komen van de ouders. Tege-

lijkertijd hebben wij ook een 

plan gemaakt dat ook jon-

geren die niet gaan stude-

ren. Deze groep verdient 

vaak minder, kan moeilijker huizen kopen, 

enzovoort. Het is dus juist belangrijk dat ook 

voor deze groep jongeren iets gedaan 

wordt. 

Wat vindt u van de momentopname in de 

vorm van toetsing in het onderwijs? 

Dit vind ik echt een super goede vraag. We 

hebben het in Tweede Kamer ook veel over 

de cito-eindtoets in groep. Het probleem zit 

niet in de toets, want het is goed dat daar-

mee wordt beoordeeld. Wat kunnen ze, op 

welk niveau presteren ze en waar kunnen ze 

verbeteren. Het probleem is dat er zoveel 

druk ligt op het goed maken van de toets 

dat dit echt lastig is voor de leerlingen. Kin-

deren met rijke ouders krijgen ook vaak bijles-

sen om de toets beter maken, terwijl kin-

deren met mindere rijke ouders dit niet kun-

nen krijgen. Dit leidt tot ongelijke kansen, 

daarom vind ik het ook niet goed dat de 

toets wordt gebruikt als afrekeninstrument. 

Waarom moet niet alleen het kwetsbare deel 

van de bevolking op slot, zodat het overige 

deel de economie draaiende kans houden? 

‘k Vind dit zelf best een dilemma. Ik voetbal 

zelf namelijk ook nog steeds, maar dat is op 

dit moment ook niet mogelijk op een norma-

le manier. We moeten als 

samenleving ook solidair 

zijn met elkaar, dus het is 

niet zo gek dat we alle-

maal iets in moeten leve-

ren op de kwetsbare men-

sen te beschermen. Aan de andere kant zijn 

de jongeren de groep die misschien wel het 

hardst getroffen worden. Daarom willen wij 

ook alles op alles zetten op te zorgen dat de 

scholen weer zo snel mogelijk open gaan en 

andere bewegingsruimten. Wij vinden dat 

het nu ook echt tijd is om de jongeren meer 

prioriteit te gaan geven. Ook omdat bekend 

is geworden het mentaal met heel veel jon-

geren helemaal niet zo goed gaat.

“We moeten als sa-

menleving solidair zijn 

met elkaar!” 

 10 



 

Vind u dat Nederland, net zoals een aan-

tal andere landen, ook extra geld moet 

betalen om coronavaccins eerder te kun-

nen bemachtigen? 

Wij hebben het beleid eigenlijk nog niet 

op orde en wij hebben natuurlijk wel al 

vaccins maar het gedoe is dat we nog 

niet goed regelen wie die krijgen. Wij vin-

den dat er meer worden ingezet op het 

beleid van vaccineren, want daar zijn we 

echt achterop geraakt in Europa. 

Bent u het er nu mee eens dat relschop-

pers die geweld tegen de politie gebrui-

ken strenger gestraft moeten worden in 

deze tijd? 

Ik vind dit wel een goede vraag, maar 

daar zit natuurlijk wel aan vast dat we in 

Nederland scheiding der machten heb-

ben. Dat houdt in de rechters daar dus 

over gaan en dat toepassen. Daarbij 

komt ook dat relschoppers niet vanzelf de 

straat op gaan en daar wil ik het niet mee 

goedpraten, maar de rechter kijkt ook 

naar de omstandigheden van zo’n rel-

schopper. En beoordelen dan welke straf 

die moet krijgen ne daar hebben wij als 

Kamerleden niks over te zeggen. Dus ik 

vind eigenlijk dat we ons meer moeten 

focussen op de vraag waarom ze gaan 

relschoppen. 

 

Wie is…? 
Lisa Westerveld is sinds 2017 Tweede 

Kamerlid voor GroenLinks. Ze voert 

voor onze fractie het woord over on-

derwijs, over jeugdzorg, kinderop-

vang, over media en over sport. Ze 

woont in Nijmegen, dus zit ze heel 

veel dagen best wel lang in de trein, 

maar in de trein kun je wel nog din-

gen voorbereiden, zegt ze daarbij. 

In haar vrije tijd voetbalt ze nog 

steeds. Dat doet ze al vanaf haar 

tiende en ze hoopt het nog zo lang 

mogelijk te blijven doen. Voor de 

rest houdt ze heel erg veel van mu-

ziek en naar bandjes kijken. 

GroenLinks stelt zich op als de 

klimaatpartij. Met strikter beleid 

op duurzaamheid willen ze de 

klimaatdoelen halen. In de vori-

ge verkiezingen maakten ze on-

der leiding van Jesse Klaver een 

grote sprong in het aantal ze-

tels. Ze hebben zelfs meege-

daan aan de kabinetsonder-

handelingen, alhoewel ze hier 

uiteindelijk niet aan meededen. 

GroenLinks heeft een sterke 

band met de PvdA en de SP. 

De partij 
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SC Speaks 
We zoeken nieuwe leden! 

Lijkt het jou leuk iets bij te dragen aan SC Speaks 

door te schrijven, fotograferen, aan de website te 

bouwen of heb je een vernieuwend idee waar we 

samen wat van kunnen maken? Kom je een keer 

langs om mee te kijken? 

 

Interesse? Scan de QR-code! Of ga naar 

scspeaks.nl/meedoen! 


