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door Henk Snijders

DEN HAAG – Ze waren met 150
thuishulpen uit Brabant en Gel-
derland naar de Tweede Kamer in
Den Haag gekomen om staatsse-
cretaris Martin van Rijn te laten
weten dat het de verkeerde kant
op gaat met de zorg. Van Rijn zou
de hulpen even toespreken, maar
door een uitgelopen debat moest
hij verstek laten gaan. Tegenover
het SP-Kamerlid Tjitske Siderius
beloofde Van Rijn later nog naar
de bedreigde regio’s te komen.
Voor het debat stelde Van Rijn al
in een gesprek met het Brabants
Dagblad dat hij eigenlijk voor de
thuishulpen van de failliete orga-
nisatie Thebe en Pantein-Vivent
niets te bieden heeft. Hij zei wel
met hen mee te leven, zeker om-
dat de Thebe-hulpen net voor de
kerst hadden gehoord dat hun or-
ganisatie failliet ging.
„Ik ben er echter voor de rand-
voorwaarden. De gemeenten en
de organisaties voor de uitvoe-
ring.” En volgens Van Rijn zijn de
randvoorwaarden in orde. Vol-
gens hem ligt het niet aan de wet,
omdat het organisaties elders in
het land wel lukt zorg te verlenen
tegen de afgesproken tarieven.
Volgens Van Rijn verkeerden The-
be en Pantein-Vivent al langer in
een slechte financiële situatie.
Over de beloning van de hulpen

gaat hij ook niet, stelt de staatsse-
cretaris. „Daar zijn cao-partijen
voor. Ik heb de gemeenten ge-
vraagd daar een adequate vergoe-
ding tegenover te stellen.”
De thuishulpen trekken dat in
twijfel, wat er in Brabant is ge-
beurd is het voorland voor andere
delen van het land, verklaarde
ook FNV-bestuurder Karim Skal-
li. Bij de medewerkers van de
twee Brabantse failliete organisa-
ties heerst nog altijd grote woede
en vooral twijfel over de toe-
komst. Als ze al een nieuwe werk-
gever vinden, dan krijgen ze een
fors lager loon, tot 2 euro minder
dan bij Thebe of Pantein-Vivent.
SP-voorman Emile Roemer sprak
de thuishulpen wel even toe.
„Wat het kabinet besloten heeft
is een drama. De regering heeft
niet in de gaten wat ze heeft ver-
oorzaakt met het terugdringen
van de zorg. Ik word er samen
met jullie echt woest over”, en als
hij het hoge salaris van de top van
thuiszorgorganisaties er bijhaald,
vindt hij een gewillig gehoor.
De thuishulpen van Thebe en
Pantein-Vivent lieten gisteravond
nog eens weten dat de aanbiedin-
gen van de nieuwe zorgorganisa-
ties bedroevend zijn. Ze moeten
gaan werken voor 20 tot 30 pro-
cent minder loon. En sommigen
krijgen zelfs de schoonmaak-cao
voorgelegd.
FNV-bestuurder Skalli zei er
droef van te worden. „Maar ik
vraag jullie het protest voort te
zetten. Het wordt een actie van
de lange adem.” Volgens Skalli
moet de politiek echt wakker wor-
den geschud. Een hartenkreet
kwam van een Boekelse hulp.
„Het zijn dieven. Ik ben ook een
Boekelse burger, daar moet de ge-
meente toch ook voor zorgen.”

bd.nl/zorg en bd.nl/pantein

door Wouter ter Haar

DEN BOSCH/HELMOND – Oost-Bra-
bant heeft goede perspectieven
om economische groei te realise-
ren met hergebruik van afval- en
reststromen.

Deze zogeheten ‘biobased eco-
nomy’ biedt volop mogelijkheden
voor innovatie, nieuwe bedrijvig-
heid, investeringen, export en kos-
tenbesparing doordat de afval- en
reststromen uit de agro- en food-
industrie nieuwe en brede toepas-
singen krijgen. Deze relatief nieu-
we bedrijfstak moet de regio vóór

het jaar 2020 tal van nieuwe be-
drijven en zo’n 1.000 tot 2.000
nieuwe banen opleveren. Bert
Pauli, gedeputeerde van Economi-
sche Zaken, kreeg gistermiddag
in Helmond het plan voor de ‘bio-
based economy’ uitgereikt door
de samenwerkende partijen, zoals
AgriFood Capital, ZLTO, Brabant-
se Ontwikkelings Maatschappij,
onderwijsinstellingen en water-
schappen. Volgens de samenstel-
lers van het plan zijn er grote kan-
sen om van de ‘biobased eco-
nomy’ een bloeiende bedrijfstak
te maken. Vooral vanwege de rela-
tief grote en sterke aanwezigheid

van allerhande grote en kleine re-
gionale bedrijven die op dit mo-
ment actief zijn in de agro, food
en technologie, bijvoorbeeld Hei-
neken, Vion, Agrifirm, Marel, Jum-
bo, Sligro, Mars of Royal Canin.
Deze bedrijven produceren rest-
stromen die nu niet of onvoldoen-
de gebruikt worden om nieuwe
producten of grondstoffen te pro-
duceren. De samenstellers van
het plan gaan stappen nemen om
belemmering op het vlak van fi-
nanciële en technische haalbaar-
heid en regelgeving weg te ne-
men. Ook willen ze meer samen-
werkingsverbanden opzetten.

door Joop van Rossem

MARIAHEIDE – Op de laatste dag
van januari staat de 22e editie van
MOMfest, voorheen Monsters Of
Mariaheide, op het programma, we-
derom met grote namen én aan-
stormend talent.

Eind jaren tachtig, begin jaren ne-
gentig beleefde het hardrockgenre
hoogtijdagen met het Monsters
Of Rockfestival dat door Europa
toerde. Hans van Hoof vond dat
er voor de regio Mariaheide ook
een rockfestival moest komen.
Dat was het begin van Monsters
Of Mariaheide, in ruim twintig
jaar uitgegroeid tot een begrip in
de rockwereld. Anno 2015 is de rol
van het festival veranderd, aldus

Van Hoof: „We moeten nu opbok-
sen tegen dancefestivals die als
paddenstoelen uit de grond schie-
ten. Oude rockers denken dat er
weinig voor nodig is om zo’n dan-
ce-event op te zetten: een po-
dium, een geluidsinstallatie, een
dj en knallen maar. Dat ligt toch
even anders: ik heb gezien dat de
aankleding er bijvoorbeeld gewel-
dig uitziet.”
Het zal de rechtgeaarde rocklief-
hebbers niet ontgaan zijn dat di-
verse festivals zijn omgevallen, zo-
als Dynamo Open Air en Wacken
Open Air. „Rockfestivals maken
een moeilijke tijd door”, beaamt
Van Hoof. „De rocktent op Festy-
Land was even groot als mijn gara-
ge. Er is te weinig jeugdige aan-
was die het rockgenre omarmt.

Mooiste voorbeeld is mijn zoon
Skip: eerst zat hij op drumles, nu
volgt hij een dj-cursus.”
Een andere oorzaak ziet Van Hoof
in de toenemende opkomst van
zogenoemde ‘tributebands’: „De
markt wordt overspoeld met groe-
pen die het repertoire van beken-
de bands uitvoeren. Het is voor
mij een teken aan de wand als zul-
ke groepen de Ziggo Dome uitver-
kopen. Mensen zijn dus op zoek
naar iets herkenbaars, kiezen voor
iets makkelijker vermaak, in
plaats van nieuw materiaal te ont-
dekken. Onze organisatie heeft in-
gespeeld op die trend door ook
twee tributebands en coverbands
aan het programma toe te voegen.
Het is wachten op de eerste dan-
ce-act die op MOMfest zijn kunst-

ANALYSE
RADICALISERING MOSLIMS

door René van der Lee

DEN BOSCH – Een 16-jarig Tilburgs
meisje dat op weg was naar Syrië,
een radicale imam die in de mos-
kee in Helmond heeft gepreekt,
een huiszoeking bij een vermeende
jihadist in Eindhoven. Zo maar drie
signalen die er op wijzen dat de
mondiale problematiek van de radi-
cale islam niet voorbijgaat aan Bra-
bant. Met name de steden zien
zich gedwongen tot het maken van
een plan dat kan voorkomen dat
jonge moslims radicaliseren.

Vrijwel alle burgemeesters worste-
len daarmee, zo verkondigde gis-
termorgen Bernt Schneiders, voor-
zitter van het Genootschap van
Burgemeesters voor de camera’s
van de NOS. De meeste gemeen-
ten ‘proberen er het beste van te
maken’, aldus Schneiders, zelf bur-
gemeester van Haarlem.
Dat is een zorgwekkend signaal,
want ondertussen is wel duidelijk
geworden dat de ronselaars voor
de jihad over professionele net-
werken beschikken en menig suc-
ces boeken bij het overhalen van
jongeren om zich aan te sluiten
bij de heilige strijd die IS momen-
teel vecht in Irak en Syrië. De ver-
gelijking met de drugs dringt zich
op: tegenover de georganiseerde

misdaad stond lange tijd een on-
georganiseerde overheid.
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten stuurde vorige week
een brief waarin ze aankondigde
de strijd tegen het jihadisme
meer structuur te geven. De VNG
borduurt voort op het actieplan
dat het kabinet in augustus de we-
reld in stuurde. Het feit dat burge-
meester Schneiders het een week
later noodzakelijk achtte om zijn
zorgen aan de grote klok te han-
gen doet vermoeden dat de over-
heid vooralsnog blijft steken in
goede bedoelingen.
In Tilburg is de Marokkaanse mos-
kee ondertussen begonnen met
het organiseren van bijeenkom-
sten over radicalisering. Onder lei-
ding van de imam probeert de
moskee met jongeren in gesprek
te gaan over de grens tussen be-
trokkenheid en extremisme. Op-
vallend is ook dat de moskee in
Tilburg-Noord, al jaren bekend
vanwege haar salafistische (funda-
mentalistische) karakter, vorig
jaar al duidelijk stelling nam te-
gen de ideeën van de Islamitische
Staat.

De gemeente Tilburg heeft zelf
contact gelegd met de ‘radicalise-
ringshulplijn’ die door het Samen-
werkingsverband van Marokkaan-
se Nederlanders in het leven is ge-
roepen. De hulplijn is vooral be-
doeld voor ouders die zich geen
raad weten met hun radicaliseren-
de kinderen.
Jongerenwerkers in Tilburg en
Eindhoven zeggen de laatste
maanden te merken dat islamiti-
sche jongeren bevattelijk zijn
voor de ronselaars van IS. Veel jon-
geren zijn oprecht boos over het
aanhoudende geweld in Syrië en
Irak en storen zich aan de ‘dubbel-
hartige houding’ van het Westen,
dat dictator Assad ongemoeid
laat, maar wel de koppensnellers
van IS bombardeert.
„Wat van groot belang is dat de
gemeente werkt met contactper-
sonen die verstand hebben van
de islam en affiniteit hebben met
deze vraagstukken”, zegt Abdelka-
der Barkane, bestuurslid van de
Marokkaanse El-Feth Moskee in
Tilburg. Zijn eerste ervaringen op
dat vlak stemmen hem voorlopig
niet positief.

Het kabinet heeft
een drama van de
thuiszorg gemaakt,
maar heeft het niet
in de gaten

Ondertussen is duidelijk
geworden dat de ronselaars
voor de jihad over professio-
nele netwerken beschikken

Jongerenwerkers zeggen
te merken dat islamitische
jongeren bevattelijk zijn
voor de ronselaars van IS

Emile Roemer, SP

Van Rijn  
150 hulpen van Pantein-Vivent,
Thebe en Verian voerden tevergeefs
actie in Den Haag.

� �

“

Brabantse steden worstelen met
aanpak radicaliserende moslims

MOMfest houdt stand in wereld der festivals ondanks hevige

PROTESTEN IN DE ZORG

� Hans van Hoof: „Primair doel is dat onze bezoekers met een goed gevoel
naar huis gaan.” foto Jeroen Appels/Van Assendelft

Regio heeft kans op economische
groei met hergebruik afvalstoffen

BRABANTS DAGBLAD VRIJDAG 23 JANUARI 2015 BRABANT 37

Graag had Dorian van der Stap-
pen (50) uit Oss staatssecretaris
Van Rijn in de ogen willen kijken.
„En hem dan zeggen wat er mis is
met de thuishulp.” Ze had zijn
reactie willen zien en hoopt dat
binnenkort in Oss te kunnen
doen, als de bewindsman naar de
regio komt. Vijftien jaar verleent

ze nu zorg en ze heeft gezien dat
het steeds minder is geworden.
„We zijn meer dan mensen die
schoonmaken. Je bent echt een
vertrouwenspersoon van ze ge-
worden. De zeven mensen die ik
verzorg zijn de laatste dagen zeer
verdrietig.” Ze vraagt zich af of ze
overal wel kan blijven komen.

Samen hebben Connie van Cor-
stanje (58) en Angelique van Out-
heusden (48) meer dan 55 jaar er-
varing in de thuiszorg. Maar door
het faillissement van Thebe in Til-
burg houdt het voor hen nu op.
Ze voeren nog wel actie. „Voor
een goede vergoeding voor ons-
zelf, voor goede arbeidsvoorwaar-

den voor onze collega’s en goede
zorg voor de cliënten, maar dit
was de druppel.” Ze zeggen het
werk niet voor het geld te doen.
„Maar nu ze ons afschepen met 20
procent minder loon kunnen we
het niet meer opbrengen.” Ze vin-
den het jammer dat ze dat niet te-
gen Van Rijn konden zeggen.

je zal doen, dat voorspel ik je.”
De organisatie wil dus graag bre-
der gaan programmeren, een re-
den om de naam te veranderen in
MOMfest: „We zijn begonnen als
hardrock- en heavymetalfestival
met veel decibellen. Momenteel is
er minder markt voor hardrock,
trash, metal en grindcore. De volu-
meknop moet omlaag, bezoekers
vinden het ook leuk om te buur-
ten, vandaar dat we dit jaar een ar-
tiest als Jacco Gardner hebben. De-
ze jonge kerel speelt Pink Floyd
zoals die band dat in de sixties
deed. Dat hij een grote jonge aan-
hang heeft is een bonus voor ons.
Het lukt ons nog altijd wel om uit
de kosten te komen. Primair doel
is dat onze bezoekers met een
goed gevoel naar huis gaan.”

laat het afweten

‘Doorgaan zit in mijn bloed’

� Jacco Gardner en Navarone zijn
twee van de grote namen op
MOMfest. Ook komen Divinity
Roxx en het Engelse Amplifier.
Wat minder bekend in ons land is
het Oostenrijkse Gasmac Gilmore.

� Verder veel regionale bands zoals
Bail, Raw, The Marino’s, The Mara-
boos, Wolfpack, Wolfskop en Pret-
ty Faces.

� MOMfest is op zaterdag 31 janua-
ri, in de Monsterhallen in Erp, par-
keren is gratis.

� Kaarten kosten 20 euro in de voor-
verkoop, aan de dagkassa 25 euro;
verkrijgbaar via momfest.nl en zes
regionale voorverkoopadressen.

‘Voor ons hoeft het niet meer’

� SP-leider Emile Roemer stak de 150 thuishulpen die in Den Haag kwamen protesteren, een hart onder de riem. „Ik
word er samen met jullie echt woest over.” foto’s Phil Nijhuis/HH

concurrentie

� Connie van Corstanje (links) en Angelique van Outheusden hebben meer
dan 55 jaar ervaring in de thuiszorg, maar nu houdt het voor hen op.

� Dorian van der Stappen (50) uit Oss had staatssecretaris Van Rijn in de
ogen willen kijken om zijn reactie te zien.

PROGRAMMA MOMFEST

Exclusief voor lezers
van het Brabants Dagblad

In navolging op het succes van Jo-
seph Clark in ‘The Queen Experien-
ce - Gelredome’ volgen dit seizoen 
weer enkele eersteklas concerten 
van hem in Nederland met de 
grandioze muziek van Queen!

Kunt u niet genoeg krijgen van de 
geweldige muziek en de talloze 
hits van Freddie Mercury, en de 
legendarische popgroep Queen? 
Komend seizoen wordt er weer een 
groots muzikaal en visueel spekta-
kel opgezet waarbij de vele hits van 
hen de revue passeren.

Van ‘Don’t Stop Me Now’ tot ‘Bohe-
mian Rhapsody’, Joseph Clark en 
zijn band zullen het allemaal bren-
gen in de theatershow The Music 
of Queen. Joseph, die wat betreft 
zang een verbluffende gelijkenis 
vertoont met Freddie Mercury, weet 
op sublieme wijze samen met zijn 
band, de sfeer op te roepen van de 
Queen concerten van weleer. 

Een prachtig eerbetoon aan
Freddie Mercury & Queen door Joseph Clark Prijzen:

1e Rang  € 59,50  € 29,75 
2e Rang  € 52,50 € 26,25
3e Rang  € 47,50  € 23,75
Excl. bespreek- en transactiekosten

  Regulier Lezersprijs

Tickets zijn exclusief te bestellen 
via: www.bd.nl/queen

Of bel met RedTickets via: 
070 – 413 21 53 
(maandag tot en met zaterdag van 
10:00u tot 17:00u) Onder vermelding 
van actiecode: Queen Wegener

Bestel snel op bd.nl/queen

Waar en Wanneer

Den Haag - World Forum Theater
Vrijdag  13 maart 2015 

aanvang 20.00 uur
Zaterdag   14 maart 2015 

aanvang 20.00 uur
Zondag   15 maart 2015 

aanvang 15.00 uur

Amsterdam - RAI theater
Vrijdag   20 maart 2015 

aanvang 20.00 uur
Zaterdag   21 maart 2015 

aanvang 20.00 uur
Zondag   22 maart 2015 

aanvang 15.00 uur

Exclusief voor lezer van het 
Brabants Dagblad 

LezersKorting 

50%

Nu 50 % Korting 

VALENTIJN
TIP


