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Verkiezingen in 2021, waar sta je voor? 
 
In een tijd van corona gaan we naar de stembus.  
We kiezen een partij waarin we het meeste vertrouwen hebben. Maar vertrouwen vanuit welk 
perspectief? Eigen belang, maatschappelijk belang, het belang vanuit mijn werk, de zorg voor jeugd? 
 
Corona heeft voor mij nog meer blootgelegd waar het echt om gaat. 
Welbevinden, welzijn, gemeenschapszin, zuinig zijn op de natuur en op onze gezondheid. Het blijven 
sturen op economische groei, nog meer cosumptie en nog meer en verder reizen, dragen daar volgens 
mij niet aan bij. Het vraagt om bezinning, slimme keuzes maken om een wereld achter te laten waar 
kinderen fijn in kunnen opgroeien. 
 
Optimale kansen creëren voor iedereen, daar hoort goed onderwijs bij, liefst aangevuld met zorg 
beschikbaar op elke school.  
Dit zie ik terug in het programma van D66, "elk kind verdient een goede start."   
 
Ook goede ondersteuning van de ouders is belangrijk, dichtbij en zo normaal mogelijk zodat mensen 
mee kunnen blijven doen. Dit zie ik terug bij de VVD.  
CDA rept over "de zorg is geen markt maar mensenwerk" ook daar kan ik het echt met eens zijn en 
Groen Links vindt dat we beter kunnen stoppen met de Europese aanbesteding in de zorg, daar kan ik 
mij volledig in vinden.  Dat het ministerie zich gaat “bemoeien” met de zorg die vanuit gemeenten 
geleverd wordt, zoals het CDA dat aangeeft, lijkt mij veel te ver gaan. Laat vooral de professionals 
bepalen wat nodig is. Meer eenheid in producten en bovenregionale afspraken zijn wel mooie politieke 
voornemens. 
 
In elk programma zijn goede dingen te vinden en meer of minder slechtere of zelfs helemaal geen 
uitspraken. Het is een persoonlijke keus die we allemaal mogen maken. Ik zal kiezen voor de partij die 
het meeste bijdraagt aan een fijne, gezonde en inclusieve wereld ook in de toekomst. Ik wens iedereen 
veel wijsheid toe in de keuze die eraan komt. 
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