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O
pderadioginghetover tennis.Of overpolitiek,dat
zouookkunnen.De toonwashetzelfde,net alsde
overzichtelijkheidvandevraag.Hetwas span-
nend, iemandzouverliezen, eruitgezetworden,of

juistniet.Misschienzouhijwinnenenblijvenendoorgaan,
hetwasdevraagvandedag.De restwas ruis.
Demannenmetdraaiendecamera’swarenuitgeruktom

tussenstandenenemoties vast te leggen.Hetpubliekwas
toegestroomd.Hethongerdenaareenoffer,naargenoeg-
doeningvoorhethunaangedaneongemak, leedencha-
grijn.MaarMartinvanRijnwasniet vanplanzich te latenof-
feren.
Hijwildegraagdeemoedtentoonspreiden,datwel. Een

deemoedigere staatssecretaris zienweniet vaak inde
TweedeKamer.Hetdoethem‘pijn’, zeihij, datdemensen
hunpersoonsgebondenbudgetmaarnietkrijgenuitbe-
taald.Hijbezwoer ‘geengetallen’ te zien,maardeechtemen-
sendaarachter;hijnoemdeerzelfs eentjebijdenaam.Zie, ik
hebspijt, ikkendemensendiedit treft, ikbenempathisch.
Meteenzelfdeootmoeddanktehijnaafloopvanhetdebat

deparlementariërsdieheminhet zadelhielden: ja, er ligt
een tamelijkbreedgesteundemotievanwantrouwen,maar
‘gelukkiggeeft tweederdemenogeenkans’.

EigenlijkdeedMartinvanRijn inhetgrotepgb-debat, dat
eenvolledagduurde, alleswateenbewindspersoondieaan
hetwankelen isgeslagenmoetdoenomniet te vallen. Fou-
ten toegeven, incasseren,uitleggen,beterschapbeloven. En
niet te veelwijzennaarhet falendooren/of deboterophet
hoofdvananderen.
Dat laatste, zoblijktuit eenonderzoeknaarafgetreden

ministersdoordeUniversiteitUtrecht, is eenverleidelijke
verdedigingsstrategie,maarzeldeneengoed idee.Boeme-
rang-risico. Zaken trachtenaf te schuivenopvoorgangers,
ambtenaren, collega-ministers, Kamerledendiedit zelf ge-
wildhaddenof ander toevallig langslopendvolk:wieherin-
nert zichFransWeekersnog,diemet ijzingwekkendgemak
zijnambtenarenvandeBelastingdienst afviel?
Demensendiewarenkomenkijken indehoopbloed te

zienvloeienwaren teleurgesteld. Zehaddenzijnhoofdwil-
lenzienrollendoorhet stof. Aftredenalswraak.
Of zedaarveelmeezoudenzijnopgeschoten, valt tebe-

twijfelen.Datdeuitbetalingvandepgb’sopzo’nchaoszijn
uitgelopen,heeft veel temakenmetdehaast enkippendrift
inDenHaag –niet alleenbijhetkabinet, ookbijdeTweede
Kamer –omgrotedelenvandezorg,de sociale zekerheiden
hetarbeidsmarktbeleidbijdegemeentenoverdeheg te
gooien. Snel, snel, snel,wantnu is er ‘momentum’, envoor je
hetweet valthetplakbandkabinet vanMarkRutteenmoet
iedereen terugnaaraf. Bovendien isdebijbehorendebezui-
nigingal ingeboekt.
Indehaastwordt lichtoverhethoofdgeziendat ‘de syste-

men’nietopordezijn –wanneerzijnaldie ‘systemen’diede
koortsdromenvanbestuurdersmoetenuitvoereneigenlijk
wéloporde –en tegende tijddatdeklachtendeKamerberei-
ken, is iedereenhet zichtkwijtopdewerkelijkheid.Die ison-
vindbaar,uitgesmeerdover 393gemeenten,weggesijpeld in
deplooienvandedecentralisatie.
Daaromwasdegrotevraagdiedeheledagdoordeverga-

derzaal vandeTweedeKamerechode:hoeveelmensenzitten
nog ingroteproblemen?
Eenexact antwoordbleef uit.
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Overgewichtbijkinderen
inRotterdamneemtaf
Van onze verslaggever
Bart Dirks

rotterdamHetovergewichton-
derRotterdamsekinderenneemt
af.Werd in2013alduidelijkdatde
stijgendeovergewichttrend isge-
stopt,nu is sprakevaneendaling.
Dat concludeertdegemeenteRot-
terdamuiteeneigentrendonder-
zoek.

In het schooljaar 2013-2014 had
14,2procentvandeRotterdamsekinde-
renuit groep2vandebasisschoolma-
tig overgewicht of obesitas. In 2008-
2009wasdatmet19,5procenteenstuk
hoger.Het aantal tedikkepeuterswas
in 2007 nog 12,9 procent, tegen
10,4procentin2014.Dedalingisvooral
zichtbaar bij jongens uit de onder-
bouw;meisjeszijnvakertedikdanjon-
gens.

De gegevens komenuit het elektro-
nisch kinddossier van het Centrum
voor Jeugd enGezinRijnmondeneen
leerlingvolgsysteem van het school-
project ‘Lekker Fit!’. Daarbij worden
lengte, gewicht en buikomvang van
duizendenkinderengevolgd.
‘Het iseenmijlpaaldatweeensigni-

ficanteafnamezienvanhetaantalkin-
deren met overgewicht en obesitas’,
zegt D66-wethouder Adriaan Visser
(Sport). ‘Ruim tien jaar geleden zagen
wehetaantal tedikkekinderentoene-
men. Rotterdam is toen het ‘Lekker
Fit!’-programmabegonnen, vooralop
scholen in achterstandswijken waar
sportengezondlevennietvanzelfspre-
kend is.’
‘Lekker fit!’ richt zich op kinderen

tussende2en14jaarenhunouders. In-

middels doen 94 basisscholen (ruim
de helft van alle Rotterdamse basis-
scholen)eraanmee.Kinderenopdeze
scholen krijgen drie tot vijf keer per
week bewegingsonderwijs van extra
vakdocenten.Daarnaast iseraandacht
voorgezondevoedingtijdensdelessen
en is er een schooldiëtist. Het Lekker
Fit!-project kost 82 duizend euro per
school. De school zelf betaalt hier
20duizendeuroaanmee.

Beginmei voorspeldedeWereldge-
zondheidsorganisatie (WHO)voorEu-

ropa een ‘obesitascrisis van enorme
omvang’ inhet jaar 2030.Ondermeer
Griekenland, Spanje enZwedenbeho-
ren tot de landendie volgensdeprog-
nose waar de inwoners zwaar dikker
worden. De ernstigste gewichtstoe-
namewordt voorspeld in Ierland.Ne-
derland is het enige Europese land
waar de WHO een lichte daling ver-
wachtvanhetaantaldikkemensen.

Maarerisookforsekritiekopheten-
thousiasmeinRotterdam. ‘Ikvinddeze
conclusies veel te hard’, reageert prof.
dr. Greetje Timmerman, hoogleraar
jeugdsociologie aandeRijksuniversi-
teitGroningen.Zemistdewetenschap-
pelijkeonderbouwing. ‘Alseraleenda-
lingisvanhetaantaltedikkekinderen,
dan is nogniet bewezenof het aande
activiteiten van ‘Lekker Fit!’ liggen. En
alsdatwel zo is, aanwelkeaspecten.’

HeteffectisvolgensTimmerman,ge-
specialiseerd in gezonde leefstijl van
kinderenenjongeren,hoogstenszicht-
baarbijRotterdamsejongensindeon-
derbouw. ‘Je zou je dusmeermoeten
richtenopmeisjesenopdetieners.Die
gaan op een zeker moment alcohol
drinken enminder uit zichzelf spor-
ten.’

Ze iskritischoverprogramma’sdie
‘van bovenaf’ een andere leefstijl wil-
len opleggen, zoals Lekker Fit! en
JOGG (Jongeren op gezond gewicht).
‘Een leefstijl verander je nietmet een
paaruur extragymnastiek enwat les-
sen gezond koken. Het vergt een veel
complexere analyse dan het paterna-
listische ‘jij bent te dik, dus je moet
meer sporten’. Daar halen kinderen
en ouders hun schouders over op. Je
moet je verdiepen in hun kijk op het
leven.’

14,2
procent van de Rotterdamse kinde-
ren uit groep 2 van de basisschool
heeft overgewicht. In 2008-2009
was dat 19,5 procent

Octrooibureauzetdetectives in
tegenzijneigenmedewerkers
Van onze verslaggeefster
Anneke Stofelen

amsterdamDeEuropeseOctrooi
Organisatie(EOO)inRijswijkzet
eenomstredenBritsonderzoeks-
bureauintegenmedewerkersdie
hunvakbondvertegenwoordigen.
Deonderzoekenzijnvolgenshet
personeelhetnieuwstewapenin
hetschrikbewinddatEOO-presi-
dentBenoîtBattistellizouvoeren.

DeEOOheeft vijf kantorenen
beoordeelt enverstrektEuropese
patentenvooralledenkbarepro-
ducten.Devestiging inRijswijk
telt 2.700hoogopgeleidemede-
werkersuitheel Europa.

Al langere tijd speelt ereen
hoogoplopendconflict tussenme-
dewerkersende topvandeorga-
nisatie. EOO-presidentBenoîtBat-
tistelli voertwijzigingendoor in
dearbeidsvoorwaardenzonder
inspraakvanhetpersoneel.Wie
zichkritischuitlaat, kanrepre-
sailles verwachten.

EOO-medewerkersverteldenin
maartaandeVolkskranthoeeen
systeembeheerderdieeenmailvan
devakbonddoorstuurdenaarcol-
lega’s,doortweebewakersachter
zijnbureauvandaanwerdgeplukt
ennaarbuitenwerdgewerkt.

HetHaagsgerechtshofoor-
deelde in februaridatdeEOO
mensenrechtenschendt, omdat
de toegangvandevakbondwordt

gefrustreerd.DeEOOtrekt zich
daarniets vanaanenberoept zich
als internationaleorganisatieop
haar juridische immuniteit.
Hetministerievan Justitie legt

deuitspraakvanhetgerechtshof
eveneensomdieredennaast zich
neer. Er isookeen financieelover-
heidsbelangomhetdeEOOnietal
te lastig temaken:deRijswijkse
vestiging levertdeNederlandse
economienaar schatting jaarlijks
855miljoeneuroop.

DeEOOheeftnuhetBritsebu-
reauControlRisks ingehuurdom
naspeuring tedoennaarheteigen
personeel. Eenwoordvoerdervan
deEOOzegtdatControlRisksen-
kelwordt ingevlogenomdatde in-
terneonderzoekseenheiddehoe-
veelheidwerknietaankan.

MaarvolgensadvocateLiesbeth
ZegveldvanvakbondSuepowordt
stelselmatigonderzoekverricht
naarmedewerkersdieactief zijn
bijdevakbondofdie zijngekozen
alspersoneelsvertegenwoordiger.

InRijswijk lopenopditmoment
meerderezaken.

Eenmedewerker,dienietmet
naamindekrantwil, zegtdathet
onderzoekvanControlRisksen-
kel isbedoeldominformatie te
verzamelenomkritischecollega’s
tekunnenontslaan.Ofomhenzo
totwanhooptedrijvendat zijuit
zichzelfopstappen.
DeEOO-woordvoerderontkent

dat. ‘Ikkannietszeggenoverindi-
viduelegevallen.Maarinhetalge-
meengeldtdateenmedewerker
onderwerpwordtvanonderzoek
alsereenmeldingkomtvanwan-
gedrag,bijvoorbeeldbijeenver-
denkingvanfraudeofintimidatie.’
ControlRisks raakte inDuits-

land inopspraak toenenkele ja-
rengeledenbekendwerddat
DeutscheTelekomhetbedrijfhad
ingehuurdomeen journalist te
bespioneren.De topvanDeutsche
Telekomwildeachterhalenwelk
personeelslidvertrouwelijke in-
formatienaardepers lekte.
VakbondSuepovreestdat iets

dergelijksnuookspeeltbijde
EOO.EenmedewerkeruitRijswijk
toonteenwaarschuwingdiehij
dezeweekontvingvanzijnmail-
server,waarinstaatdateen
vreemdpersoonheeft ingelogd
opzijnprivéaccount. ‘Ikkanniet
bewijzendatditmetdeEOOtema-
kenheeft,maar ikbenerabsoluut
nietgerustop.’

Wie zich kritisch
uitlaat, kan
represailles
verwachten

‘Lekker fit!’ richt zich op kinderen
tussen 2 en 14 jaar. Foto Bart Mühl


