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Drama Parijs treft joden hard

Christelijke
zorg blijft in
gemeenten
▶ Barneveld
Christelijke zorgaanbieders blijven
in de meeste gemeenten waar zij
werkzaam zijn, zorg aanbieden. Dat
blijkt uit een onderzoek van het
Nederlands Dagblad bij vijf christelijke zorgorganisaties.

Een Franse scherpschutter staat op het dak van een gebouw in Dammartin-en-Goële, een plaats ten noordoosten van Parijs,
waar de twee broers die verdacht worden van de terreuraanslag in Parijs, zich vrijdag verschansten.

▶ Parijs
Bij de bestorming door de politie van
de joodse supermarkt in Oost-Parijs
zijn vier gijzelaars omgekomen en
vijftien bevrijd. De Israëlische
premier Benjamin Netanyahu bood de
Franse president François Hollande
hulp aan in de strijd tegen het
terrorisme.
De Franse president belde met Jeruzalem nadat de Franse politie vrijdagmiddag de koosjere supermarkt had bestormd. Daar hield een gewapende man
een aantal mensen vast. De gijzelnemer
en vier gijzelaars kwamen om. De Israëlische krant Haaretz meldde vrij snel
daarna dat er vijftien overlevenden waren in de joodse winkel.
De aanval kwam enkele ogenblikken
nadat de politie de drukkerij in Dammartin-en-Goële, een stadje zo’n veertig

‘Hou je geloof
voor jezelf’ is de
oplossing van de
verlichte mens.
commentaar op 3

kilometer van Parijs, was binnengevallen. Daar hadden de broers Kouachi zich
verschanst na de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo. De twee
broers werden gedood toen ze al schietend uit de drukkerij kwamen. Hun gijzelaar bleef ongedeerd.
In Parijs had de gijzelnemer in de joodse
winkel gedreigd zijn gijzelaars te doden
als de politie de aanval zou inzetten op
de twee broers. In een vrijdagavond uitgezonden interview met de Franse zender BFMTV bekende Amedy Coulibaly
dat hij vrijdagmorgen in het zuiden van
Parijs een agent had gedood. Ook zei hij
banden te hebben met ISIS. De supermarkt had hij als doelwit gekozen vanwege het joodse karakter.
Het interview was eerder op de dag telefonisch opgenomen. BFMTV had in de
loop van vrijdag ook met een van de

advertentie

broers Kouachi gesproken. Deze zei dat
hij en zijn broer gefinancierd werden
door al-Qaeda in Jemen en dat hun acties met die van de gijzelnemer in de
joodse supermarkt was ‘gesynchroniseerd’.

sabbat
De gebeurtenissen van vrijdag hebben
wereldwijd grote indruk gemaakt op de
joodse gemeenschap. Joodse leiders in
de VS riepen vrijdagavond Europa op
het moslimterrorisme hard aan te pakken. Het Israëlische kabinet hield kort
hierna een telefonische spoedvergadering met vertegenwoordigers van de
veiligheidsdiensten, naar aanleiding van
de ontwikkelingen in Frankrijk.
Tegenover een Israëlisch zender vertelde Shlomo Malka, een joodse leider in
Frankrijk, dat veel Franse joden te bang

waren om naar de synagoge te gaan.
Sommige gebedshuizen besloten geen
diensten te beleggen. Volgens Esther
Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), is
het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat synagoges aan het begin
van de sabbat hun deuren dichthouden.
Nadat de joodse supermarkt door gijzelnemer Amedy Coulibaly was bestormd,
beval de Franse politie alle winkels in
een straat van de Pletzl, de joodse wijk
van Parijs, hun deuren te sluiten.
De Franse president Hollande heeft vrijdagavond een toespraak gehouden naar
aanleiding van de gijzelingen. Hij noemde de gebeurtenissen een ‘tragedie voor
de natie’ en betuigde zijn solidariteit
met de nabestaanden en gewonden.
Hollande riep, net als eerder deze week,
op tot eenheid: ‘Dat is ons beste wapen.’
De president zei dat zijn land nu niet bevrijd is van bedreigingen. Het is volgens
hem zaak om vastberaden te blijven in
de strijd tegen racisme en antisemitisme. ‘Ik roep u op tot waakzaamheid. Laten we samen opstaan om de waarden
van democratie, vrijheid en pluralisme
uit te dragen. We komen hier sterker
uit. Vive la République, vive la France.’
▶▶ zie ook pagina 2, 8, 13 en 14

Het succes waarmee contracten zijn
binnengesleept, is opmerkelijk. Nu gemeenten nieuwe zorgtaken zoals jeugdzorg en begeleiding van chronisch zieken op zich nemen, was de vrees dat
christelijke zorgaanbieders die vaak
landelijk opereren, lokaal geen voet aan
de grond zouden krijgen.
De contracten die Lelie zorggroep, Eleos,
SGJ christelijke jeugdzorg, Timon en De
Hoop hebben gesloten, bieden in veel
gevallen slechts zekerheid voor het komende jaar. Vanwege de haastige invoering van de nieuwe zorgtaken, hebben
veel gemeenten en regio’s ervoor gekozen zorgaanbieders die al cliënten hebben binnen hun grenzen, ook het recht
op nieuwe cliënten te gunnen. Bij nieuwe contractering wordt een grotere
schifting verwacht.
‘Gemeenten hebben tijd gekocht’, zegt
Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de
Universiteit Twente. ‘Ze hebben eerst
contracten gesloten met de zorgaanbieders die nu al actief waren. Daarna gaan
ze pas kijken wat ze precies willen veranderen.’ Telgen vreest dat het in veel
gemeenten niet meer zal komen van
een revolutionair andere werkwijze.
Johan van der Ham van Lelie zorggroep,
verwacht echter dat er bij nieuwe onderhandelingen wel geselecteerd wordt
op werkwijze. De bestuurder van Lelie
zorggroep voorspelt een ‘shake-out’
waarbij de zwakste organisaties weg
zullen vallen. ‘Over drie jaar ziet het
zorglandschap er compleet anders uit.’
▶▶ zie ook pagina 4
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Kennedy gaat
University
College leiden
▶ Utrecht
Historicus James Kennedy is per 1
oktober 2015 dean (decaan) van het
University College Utrecht.
Hij volgt in die functie Rob van der Vaart
op, die vanaf 2008 leiding gaf aan het
University College. Kennedy verlaat de
Universiteit van Amsterdam, waar hij
nu nog hoogleraar Nederlandse Geschiedenis sinds de middeleeuwen is.
De UvA is al enige tijd negatief in het
nieuws vanwege teruglopende studentenaantallen, masters die geschrapt
gaan worden en forse bezuinigingen die
in het verschiet liggen. Volgens Kennedy is dit niet de reden van zijn vertrek.
‘De verhalen zijn overdreven, en bovendien gaat het met de afdeling Geschiedenis heel goed.’
Kennedy, geboren en opgegroeid in de
Verenigde Staten, was geïnteresseerd in
de functie omdat het type universiteit
volgens hem veel weg heeft van de onderwijsfilosofie in Amerika. ‘Ik keer dus
eigenlijk terug naar mijn roots.’ De historicus krijgt in Utrecht voor de helft
van zijn tijd bestuurstaken; daarnaast
kan hij nog doceren en onderzoek doen.
Het University College in Utrecht, verbonden aan de Universiteit Utrecht,
werd in 1997 opgericht als het eerste
University College in Nederland. Aan het
College volgen alle studenten – ruim zevenhonderd, afkomstig uit meer dan
vijftig landen – een brede studie, Liberal
Arts and Sciences. Ze creëren in grote
mate hun eigen studieprogramma. Voor
de opleiding vindt een strenge selectie
plaats. <

Stephan Bol nd.nl/binnenland beeld Lieneke Eefting

Onderhandelen met tientallen
Tegen de verwachting in kunnen
christelijke zorgaanbieders vrijwel in
alle gemeenten waar zij werkzaam
zijn, zorg blijven leveren. De
contracten zijn vaak van korte duur.
Wie volgend jaar opnieuw een
contract wil tekenen, moet zich nu
bewijzen.

contracten christelijke zorgaanbieders in jeugdzorgregio’s

Timon
Eleos
Lelie zorggroep

▶ Amersfoort
Christelijke zorgaanbieders moeten
vanaf 1 januari zaken doen met gemeenten. Het inkt van de contracten
met gemeenten is nog amper droog, of
zij kunnen zich opmaken voor een
nieuwe aanbestedingsronde, komende
zomer. Voor christelijke zorgaanbieders
die landelijk werken, betekent dit stapels papier en onzekerheid over de financiering. Bij Eleos was voorheen één
medewerker druk met het sluiten van
contracten, nu zijn dat er acht, zegt bestuurder Gijsbert Buijs. Een forse kostenpost voor de organisatie die kort geleden nog een faillissement in de ogen
keek.
Eleos is er echter alles aan gelegen in zo
veel mogelijk gemeenten zorg te mogen blijven bieden. Nu gemeenten per 1
januari verantwoordelijk zijn voor
jeugdzorg en begeleiding van chronisch
zieken en gehandicapten, komt 65 procent van de inkomsten van Eleos uit de
kas van gemeenten. Jeugdzorgaanbieders SGJ Christelijke Jeugdzorg, Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming
en Timon zijn zelfs volledig afhankelijk
van gemeenten. Ook De Hoop en Lelie
zorggroep moeten een aanzienlijk extra
deel van hun activiteiten via gemeenten gaan uitvoeren.

SGJ Christelijke Jeugdzorg
De Hoop
Alle 5 zorginstellingen

spanning
novum

Veiligheid genegeerd als
factor bij gaswinning
▶ Groningen
Veiligheid heeft geen enkele rol
gespeeld bij de gaswinning in Groningen. Het ging het ministerie van
Economische Zaken, de NAM en ook de
toezichthouder om de opbrengst.
Dat staat in een conceptrapport van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid
waarin de NOS en RTV Noord inzage
hebben gehad. Het rapport is overigens
nog niet definitief. Er staan tal van
kritiekpunten in. Behalve het ministerie en de NAM krijgt ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ervan
langs. <

Deze overgang van zorgtaken werd de
afgelopen jaren met argusogen gevolgd
door christelijke zorginstellingen, politici en patiëntenverenigingen. Zouden
landelijk opererende instellingen wel in
staat zijn om met tientallen gemeenten
contracten af te sluiten? Het Nederlands
Dagblad inventariseerde hoe vijf christelijke (jeugd)zorgaanbieders het er in
de eerste aanbestedingsronde vanaf
brachten. Het resultaat is opvallend positief. Zij kunnen in de meeste gemeenten waar zij al werkzaam waren, zorg
blijven bieden, ook aan nieuwe cliënten. Alleen SGJ moet op termijn de zorg
afbouwen in zeven regio’s waar al relatief weinig vraag naar het werk van SGJ
was. De Hoop blijft in zeker achttien
van de 42 jeugdzorgregio’s actief, maar
is in zeven andere regio’s nog in onderhandeling of er nieuwe cliënten aangenomen mogen worden. Wat verder op-

Gemeenten werken in 42 regio’s samen om de jeugdzorg uit te voeren. In 29 regio’s is er een contract met een of meer
christelijke zorgaanbieders gesloten. In drie regio’s zijn met alle vijf aanbieders contracten gesloten.
valt. is het geringe aanbod van
christelijke zorg in Noord-Nederland, al
zijn daar wel kleinere christelijke aanbieders actief, zoals Interzorg Ferwert.
Timon, dat zorg biedt aan jeugd, jongvolwassenen en gezinnen, wist voor de
begeleiding binnen de WMO zelfs het

werkgebied uit te breiden naar gemeenten waar tot nu toe geen cliënten
vandaan kwamen: Apeldoorn, de Gelderse vallei, de Gooi- en Vechtstreek en
de omgeving van Gouda.
Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer. Door de trage besluitvorming over

de overdracht van de zorgtaken moesten gemeenten op het laatste moment
nog contracten afsluiten met zorgaanbieders. Daarbij waren zij gebonden
aan het overgangsrecht: iedereen die
nu al zorg krijgt, moet die zorg het komende jaar bij dezelfde aanbieder kun-

blogs & bladen
Stephan Bol en Eduard Sloot nd.nl/binnenland

novum

onze biologische data hetzelfde lot als onze surf- en
klikgegevens, die inmiddels massaal zijn opgeslagen en worden verhandeld.’

■ huisartsen weigeren verzekeraars
Zorgverzekeraars leggen huisartsen steeds verder
aan banden. Zo’n vijfhonderd huisartsen pikken de
eisen die verzekeraars voor 2015 aan hen opleggen
niet, en hebben dus geen contract gesloten. Gevolg
is dat hun patiënten voor complexe behandelingen
niet meer bij hun vertrouwde huisarts terechtkunnen, schrijft de Groene Amsterdammer.
Verzekeraars leggen huisartsen contracten voor
waarin zij alleen een ‘prestatiebeloning’ ontvangen
als zij goedkope generieke medicijnen voorschrijven. De huisartsen vinden dat verzekeraars daarmee ten onrechte in hun spreekkamer kruipen. Volgens het weekblad heeft deze discussie zich
afgespeeld in de luwte van het debat over vrije artsenkeuze in de Eerste Kamer.
Zowel medisch-ethisch als financieel deugt de opstelling van de verzekeraars niet, stellen de huisartsen. ‘Als ingezetene van Nederland mag je verwachten dat wanneer je met een behandelaar praat, die
niet financieel gedwongen wordt om je naar een
bepaalde specialist te verwijzen of specifieke medicijnen voor te schrijven. Anders wordt een huisarts
een verlengde arm van de verzekeraar’, zegt zorgmakelaar Ger Jager, die bijna tweehonderd huisartsen vertegenwoordigt. Een oplossing is nog ver weg
en patiënten lijken de dupe.

Giro 555-actie voor
Haïti officieel gestopt
▶ Den Haag

■ havo-4 is het nieuwe zorgenkind

■ weten bedrijven straks alles van ons?
Dat bedrijven ons surfgedrag gebruiken om ons advertenties voor te schotelen, is bekend. Maar de
techniek is alweer een stap verder, waarschuwen
Linda Kool en Rinie van Elst in Liberaal Reveil van
het wetenschappelijk instituut van de VVD.
De onderzoekers van het Rathenau Instituut wijzen
op allerhande fitnessapps en intelligente horloges
die bijhouden hoeveel we bewegen en wat we eten.
Er zijn ‘slimme’ babyrompertjes en -sokjes en luiers
die de temperatuur en ademhaling van baby’s meten. Er komen zelfs apparaten die onze emoties monitoren. Is die informatie veilig?
Kool en Van Elst wijzen erop dat de handel in zulke
persoonlijke informatie groeit. Weten verzekeraars
straks of we een kans hebben diabetes te ontwikkelen? Europa moet snel meer doen om zulke risico’s in te dammen, vinden zij. ‘Anders wachten

Leerlingen van vwo-3 die afzakken naar havo-4,
vmbo’ers met een diploma die instromen in havo-4
en een groot aantal zittenblijvers: die cocktail
maakt van havo-4 het nieuwe problemenkind van
het voortgezet onderwijs, schrijft Vrij Nederland. De
problemen van het vmbo verplaatsen zich naar de
havo, stelt het blad. Het is gissen naar de oorzaken,
maar de gevolgen zijn evident: docenten krijgen
grijze haren van de havo-4 klassen en de leerlingen
presteren steeds minder. Met als gevolg uitval. Of
afgestudeerde havisten die uiteindelijk toch op het
mbo terechtkomen, omdat hbo wordt afgewezen.
Dat is niet altijd erg, want de jongeren hebben in
elk geval een diploma, leren een vak en vaak nog
een waarom de arbeidsmarkt zit te springen. Toch
plaatst onderzoeker Anneke Westerhuis een kritische noot. Havisten gaan er tot hun examen vaak
van uit dat zij wel hbo zullen gaan doen. Als zij dan
op het laatste moment toch naar het mbo worden
verwezen, zijn ze nauwelijks voorbereid op het
soort beroepen dat ze daar kunnen leren. Zij pleit
daarom voor meer stages in havoklassen.

Vijf jaar na de allesverwoestende
aardbeving in Haïti zijn de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) officieel
gestopt met de hulp die werd bekostigd met ingezameld geld van Giro 555.
Alle giften zijn inmiddels besteed. Dat
heeft de SHO vrijdag bekendgemaakt.
Enkele aangesloten ontwikkelingsorganisaties, zoals Cordaid en ICCO,
blijven nog wel actief in het land.
Volgens de Verenigde Naties werden
ruim 217.000 mensen door de
aardbeving op 12 januari 2010 dodelijk
getroffen. Ongeveer 300.000 mensen
raakten gewond. Meteen na de beving
kwam een grote internationale
hulpoperatie op gang. Vanuit Nederland vertrokken onder meer teams
met speurhonden naar Haïti om onder
het puin naar overlevenden te zoeken.
Daaronder lagen ook twee Nederlandse echtparen met hun Haïtiaanse adoptiekinderen. <
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gemeenten voor christelijke zorg
contracten christelijke zorgaanbieders begeleiding (WMO)

Timon
Eleos
Lelie zorggroep
alle 3 zorginstellingen

voeren, ben ik bang dat ze het daarbij
laten. Maar dat was niet de bedoeling
van de zorghervorming.’
Johan van der Ham, bestuurder bij Lelie
zorggroep, verwacht echter dat bij
nieuwe onderhandelingen wel degelijk
geselecteerd zal worden op werkwijze.
‘Gemeenten bieden nu zo veel mogelijk
continuïteit en spelen op zeker. Dat dit
niet alle jaren zo kan doorgaan, is evident.’
De bestuurder van Lelie zorggroep
voorspelt een shake-out waarbij de
zwakste organisaties zullen wegvallen
uit de nu nog tientallen organisaties
met een contract. ‘Over drie jaar ziet
het zorglandschap er compleet anders
uit. We hebben ons druk gemaakt over
de overdracht van zorg naar gemeenten
in 2015, maar de grootste veranderingen zullen pas in 2015 en 2016 komen.’
Van der Ham ziet die ontwikkeling met
vertrouwen tegemoet. ‘Dankzij de bundeling van christelijke zorgorganisaties
binnen de Lelie zorggroep zijn we herkenbaar bij veel gemeenten.’

bezuinigingen

Contracten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn veelal per gemeente afgesloten. Begeleiding van chronisch zieken
en gehandicapten is hierin een belangrijke nieuwe taak. In 159 van de 393 gemeenten is er een contract voor christelijke zorg.
nen ontvangen. Gemakshalve laten de
meeste gemeenten deze zorgaanbieders ook nieuwe cliënten aannemen, zij
het tegen lagere tarieven, of met de eis
dat de cliënten minder lang zorg ontvangen. Veel contracten lopen echter
maar een jaar.

‘Gemeenten hebben tijd gekocht’, zegt
Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de
Universiteit Twente. ‘Ze hebben eerst
contracten gesloten met de zorgaanbieders die nu al actief waren. Daarna gaan
ze pas kijken wat ze precies willen ver-

anderen.’ Telgen vreest dat het in veel
gemeenten niet zal komen tot een revolutionair andere werkwijze. ‘Als blijkt
dat bezuinigingen op deze wijze te halen zijn, door zorgaanbieders een iets
lagere prijs te laten betalen en iets vaker het eigen netwerk zorg te laten uit-

Met de nieuwe taken, krijgen gemeenten een forse bezuinigingsopdracht
mee. Wat voelen de zorgaanbieders
daarvan? De besparingen worden op
heel verschillende manieren gehaald,
signaleert Henk Jan Bunschoten, transitiemanager bij SGJ. ‘De ene gemeente
wil dat we kinderen minder lang in een
pleeggezin opvangen, andere gemeenten verwachten dat hun sociale wijkteams ervoor kunnen zorgen dat minder nieuwe kinderen instromen. Maar
er zijn ook gemeenten die vooral de
prijs per cliënt hebben verlaagd. Als dat
ons te gortig werd, hebben we geweigerd zorg te leveren. In een regio ging
de prijs toen alsnog omhoog.’ Ook de
voorwaarden van de contracten verschillen sterk.
Volgens Van der Ham kan zijn organisatie in vrijwel alle gemeenten waar
Lelie zorggroep al werkzaam was, nieuwe cliënten aannemen, zij het onder
soberder voorwaarden. ‘Gemeenten als
Dordrecht en Rotterdam hebben die lijn
al eerder ingezet, dus daar hebben we
de afgelopen jaren al geleerd meer inzet van de cliënt en zijn omgeving te
vragen. Onze inzet is efficiënter geworden. Dat gaan we nu ook in de andere
gemeenten toepassen.’
In 2007 werden gemeenten al verantwoordelijk voor de hulp in het huishouden. Nadat een aantal gemeenten met
succes de prijs drastisch naar beneden
had geschroefd, volgden de andere gemeenten al snel. Wat als gemeenten
voor het komend jaar overal de maximale kortingen gaan bedingen die hier

en daar al met succes zijn afgedwongen? ‘Wij gaan niet onder de kostprijs
werken, dat kunnen we eenvoudigweg
niet’, zegt Buijs. Dat Eleos dan uiteindelijk toch in meer gemeenten buiten de
boot kan vallen, neemt Buijs voor lief.
‘We zijn ooit veel kleiner geweest. Het
kan best gebeuren dat we weer terugkeren naar die omvang.’

wijkteams
Dat er contracten zijn gesloten, wil nog
niet zeggen dat cliënten automatisch de
kant van de christelijke zorgaanbieders
opkomen. Zij moeten vanaf dit jaar
contacten onderhouden met enkele
honderden wijkteams. Wie bijvoorbeeld jeugdzorg nodig heeft, zal over
het algemeen bij een van de maatschappelijk werkers of jeugdhulpen in
deze teams terechtkomen. Wil je christelijke jeugdhulp, dan moeten zij doorverwijzen. Om bij al die teams in beeld
te komen, is een behoorlijke klus, zegt
Bunschoten van SGJ. ‘Dat er landelijk
gezien zo ongelooflijk veel teams zijn
die cliënten moeten doorverwijzen, is
wel een risico voor ons’, erkent hij. SGJ
probeert met zo veel mogelijk teams
warme contacten te onderhouden. Het
aantal beschikbare contactpersonen is
echter te klein om bij elk wijkteam in
beeld te zijn. Voor de instroom van clienten is SGJ daarom meer dan ooit afhankelijk van bekendheid bij de achterban.
Van der Ham wijst erop dat medewerkers in sociale wijkteams verplicht zijn
de sociale kaart van een gemeente te
kennen. Zij moeten het weten als er
christenen wonen die liever zorg van
een christelijke zorgaanbieder krijgen
dan van een algemene zorgaanbieder.
‘En wij zullen onze achterban blijven
voorlichten dat mensen zelf moeten
aangeven dat ze zorg van Lelie zorggroep willen.’
Volgens hoogleraar Telgen is het benaderen van de eigen achterban voor
christelijke zorgaanbieders inderdaad
de beste methode om in beeld te blijven en afgesloten contracten ook te
verzilveren. Hij ziet voor de relatief
kleine christelijke aanbieders een belangrijke rol weggelegd om de zorg
daadwerkelijk anders aan te pakken.
‘Zij veranderen hun werkwijze veel
makkelijker dan grote organisaties
waar bij een verandering direct tientallen banen op de tocht staan. Hoe meer
ruimte je aan kleine aanbieders geeft
om maatwerk te leveren, hoe meer er
zal veranderen. En christelijke zorgorganisaties moeten daarbij vooral hun
eigen signatuur laten doorklinken, bijvoorbeeld door hun contacten met lokale kerken te benadrukken.’ <

Lisa Petersen nd.nl/binnenland beeld Daan Meeusen

Walk4Water op vijf verschillende locaties
▶ Apeldoorn
De christelijke hulporganisatie ZOA
houdt de sponsorloop Walk4Water dit
jaar niet op één, maar op vijf plekken
in het land.
De organisatie wil meer mensen uit de
achterban trekken, maar past de sponsorloop ook aan vanwege de rechtszaak
die vorig jaar tegen de loop op het Kootwijkerzand werd aangespannen. De
Walk4Water-lopen zijn dit jaar in Middelharnis, Oud-Beijerland, de Betuwe,
Urk en Spakenburg. De afgelopen jaren
hield ZOA de sponsorlopen alleen in
Kootwijkerzand. ‘Urk en Middelharnis
hebben al eerder een sponsorloop gehouden in hun plaats’, aldus woordvoerder Els Sytsma. ‘Die verliepen succesvol.’
Vorig jaar wilde Staatsbosbeheer de toestemming voor het evenement in Kootwijkerzand op het laatste moment in-

Deelnemers aan Walk4Water 2014 lopen met jerrycans water over het Kootwijkerzand.
trekken, omdat de wandelaars vogels in
het broeiseizoen zouden storen. Ook de
plaatselijke milieustichting, Stichting
Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, was
tegen. ZOA spande daarom een kort geding aan tegen Staatsbosbeheer, de eigenaar van het terrein. Veldonderzoek

door het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland wees uit dat de sponsorloop de vogels niet in de weg zat. Die
kon daardoor alsnog doorgaan.
Iranda Vermij, woordvoerster van
Staatsbosbeheer, zegt dat ZOA van harte
welkom is op hun terrein. ‘Dat ZOA het

evenement nu op een andere locaties
houdt, is hun eigen keus. Ze zijn bij ons
welkom, als het maar buiten het broedseizoen is. Voor 15 maart en na 15 juli
dus.’
Het gedoe vorig jaar over de locatie is
wel een reden geweest om na te denken

over een nieuwe locatie, erkent Sytsma
toe. Toch dacht volgens haar ZOA twee
jaar geleden ook al na over aanpassing
van de sponsorloop. ‘De afstand naar
Kootwijkerzand was voor veel deelnemers uit de achterban te groot. Daarom
willen we dit jaar bij lokale evenementen aansluiten en de vrijwilligers meer
ondersteunen’, zegt Sytsma.
Waar precies en wanneer de waterlopen
allemaal gaan plaatsvinden, hangt af
van de lokale teams. Ze zijn in elk geval
niet op één dag, zoals voorgaande jaren.
Deelnemers aan Walk4Water kunnen
een route lopen om geld op te halen
voor betere watervoorzieningen in Afrika en Azië. Deze route leggen ze voor
een gedeelte af met jerrycans water, om
te ervaren hoe het is om ver te moeten
lopen voor schoon drinkwater. Vorig
jaar waren er ruim 600 deelnemers. De
opbrengst was ongeveer 40.000 euro. <

