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Docentenmateriaal Thema 6 Politiek: Kiest u links of rechts? 

 

Oefening 7 

 

Ook Bos stapt uit politiek voor kinderen 

DEN HAAG - Wouter Bos trekt zich terug als lijsttrekker van de PvdA. “De 

laatste drie jaren waren uniek en uitdagend. Maar ik heb ook andere 

verantwoordelijkheden als vader van drie jonge kinderen en ik wil de komende 

jaren meer aandacht aan mijn gezin besteden.''  

Wouter Bos is getrouwd met Barbara Bos. Ze hebben drie kinderen: Iris (6 jaar), Jula (4 

jaar) en Joppe (0 jaar). Wouter Bos stapte in 1998 van het bedrijfsleven over naar de 

politiek. In het kabinet Balkenende IV was Bos vice-premier en minister van Financiën. 

Wouter Bos dacht al vanaf 2007 aan opstappen bij volgende verkiezingen. Sindsdien 

voerde de politicus al gesprekken hierover met Job Cohen. De laatste paar weken werd 

het besluit definitief. Bos zegt nog geen concrete plannen te hebben voor zijn toekomst. 

  
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/469460/2010/03/12/Bos-uit-politiek-Cohen-

waarschijnlijke-opvolger.dhtml 
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Camiel Eurlings stapt uit politiek  

AMSTERDAM -  Camiel Eurlings stapt uit de politiek om een gezin te kunnen stichten. De 

36-jarige minister kiest nu voor zijn vriendin, zijn familie en zijn vrienden.  

Eurlings werkt zijn halve leven in de politiek en het bestuur, waarvan de laatste jaren als 

minister van Verkeer en Waterstaat. “In de komende periode wil ik meer aandacht aan 

op mijn privéleven besteden. Die keuze heb ik samen met mijn vriendin genomen.” 

Veel mensen zien Eurlings als het grootste talent bij het CDA en als toekomstig 

premierskandidaat. Hoewel hij nog jong is, heeft de Limburger al een lange politieke 

carrière achter de rug. Al op zijn twintigste was hij gemeenteraadslid in het Limburgse 

Valkenburg aan de Geul. In 1998 werd hij Tweede Kamerlid. Zes jaar later ging hij voor 

het CDA naar het Europees Parlement. In februari 2007 kwam hij terug naar Den Haag 

om minister van Verkeer en Waterstaat te worden.  

http://www.telegraaf.nl/binnenland/article6263116.ece?cid=mailart 
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Harry Groen (65 jaar) 

Hoe is het om op uw leeftijd burgemeester te zijn? 

Ik vind het fantastisch! Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt en werd in 1998 

wethouder in Amsterdam. Daarna ben ik waarnemend burgemeester in enkele andere 
gemeentes geweest en sinds 2004 ben ik burgemeester in Noordwijk. 

Wat maakt het beroep voor u tot een uitdaging? 

Je bent bezig met het inrichten van de maatschappij, zowel op korte termijn als op de 

lange. Dat maakt het afwisselend en fascinerend. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/article6263116.ece?cid=mailart
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bouwprojecten: je zorgt op korte termijn voor een goede huisvesting van mensen of 

bedrijven. Tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat een gebouw ook nog over 
een jaar of vijftig bijdraagt aan het gezicht van je gemeente. 

Wat voor een persoon moet iemand zijn om burgemeester te kunnen zijn? 

Je moet snel kunnen schakelen, zaken snel in je kunnen opnemen. Verder is het 

belangrijk om oog te hebben voor de behoeften van nu en de wenselijkheden voor de 

toekomst. Bovendien moet je communicatief zijn en mensen leuk vinden. Tot slot moet 

je van aanpakken weten, want het is een drukke en vaak pittige baan. 

Speelt leeftijd daarbij een rol? 

Leeftijd maakt niets uit, maar ik denk wel dat je enige levenservaring nodig hebt. Een 

maximumleeftijd is er wat mij betreft ook niet. Als je er de energie en gezondheid voor 

hebt, zie ik niet in waarom je deze functie niet na je 65ste zou kunnen uitoefenen. Dankzij 

nieuwe regelgeving is het voor burgemeesters nu mogelijk tot 70 jaar door te gaan. Dat 

ga ik dan ook doen. 

Wat zijn uw plannen voor na uw huidige functie? 

Ik heb nog niet echt plannen gemaakt, ik wacht gewoon af wat er gebeurt. Van veel 

gepensioneerden hoor ik dat ze het drukker hebben sinds ze niet meer werken. Dat komt 

ook doordat je je tijd anders indeelt. Nu rijd ik met de auto langs de brievenbus om een 

brief te posten, straks maak ik er misschien een lekkere wandeling van. Ik zie er in ieder 

geval niet tegenop. 

Mirjam van ’t Veld (39 jaar) 

Hoe is het om op uw leeftijd burgemeester te zijn? 

Erg leuk! Het is een dynamische functie, die veel van me vraagt. Burgemeester ben je 24 

uur per dag, 7 dagen per week. Dat maakt het ook heel uitdagend en afwisselend. 

Omdat ik vrij jong ben, ben ik voor mijn gevoel ook makkelijker benaderbaar voor jong 

en oud. Ik krijg dan ook veel positieve reacties van de bewoners van Maarssen. Soms 

merk ik wel dat mensen eerst willen zien hoe ik het doe maar ik ben gekozen vanwege 
mijn kwaliteiten en niet vanwege mijn leeftijd. 

Wat maakt het beroep voor u tot een uitdaging? 

De dynamiek: geen dag ziet er hetzelfde uit. Dat kan ook niet anders omdat je zoveel 

verschillende rollen vervult: voorzitter van de gemeenteraad en het college van B en W, 

leidinggevende, bruggenbouwer, aanspreekpunt, noem maar op. Bij een crisis moet je er 

staan en soms belangrijke beslissingen nemen. Het mooiste vind ik echter dat je op een 

heel bijzondere manier bezig bent met de samenleving. Je verbindt zaken en mensen 
met elkaar. 

Wat voor persoon moet iemand zijn om burgemeester te kunnen zijn? 

Je moet het leuk vinden om met mensen te werken. Soms vier je mee met mensen, in 

een ander geval leef je mee met iemand die een gewapende overval heeft meegemaakt. 

Dat betekent dat je voldoende aandacht aan iedereen moet geven. Je moet 

stressbestendig en analytisch zijn want je moet regelmatig grote lijnen uitzetten en 
beslissingen nemen. 
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Speelt leeftijd daarbij een rol? 

Nee, maar het is geen functie die je direct na je afstuderen kunt uitoefenen. Je hebt wel 

een ervaring nodig. Die ervaring heb ik opgedaan als raadslid, fractievoorzitter en 

wethouder in Amersfoort. Daarnaast heb ik als verpleegkundige levenservaring opgedaan 

en leren omgaan met tegenslagen. Later heb ik als adviseur bij een overheidsbureau 

gewerkt. Daar heb ik juist weer heel procesgericht leren denken. Al deze ervaringen 

komen nu als burgemeester goed van pas. 

Wat zijn uw plannen voor na uw huidige functie? 

Ik heb nog nooit aan carrièreplanning gedaan, ben steeds van de ene functie in de 

andere gerold. Het geeft me een relaxed gevoel om in het hier en nu te leven. Ik zie wel 
wat er na mijn ambtstermijn op mijn pad komt. 

Naar: ABP Magazine, nr.14, voorjaar 2010 
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Stellingen 

1. Nederlanders eten gezond. 

2. We hebben een leuke groep. 

3. Nederlandstalige muziek is mooi. 

4. De Nederlandse minister-president is sympathiek. 

5. Nederlands is een mooie taal. 

6. Europese landen moeten meer samenwerken. 

7. Het openbaar vervoer moet gratis zijn. 

8. We hebben een goede docent. 

9. Nederlanders zijn sportief. 

10. Nederlanders hebben veel vrije tijd. 

11. Nederlanders zijn gastvrij. 

12. Nederlands eten is lekker. 

13. Vrouwen moeten voor de kinderen zorgen. 

14. Nederlandse kinderen hebben te weinig respect voor andere mensen. 

15. De kwaliteit van het onderwijs is goed in Nederland. 

16. We hebben leuke groep. 


