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Onverwoestbaar optimisme.
Daarmee komen hoogopgeleide

jongeren zonder baan de crisis door.
Desnoods werk je voor niks,

áls je maar bezig blijft.
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Peter Middendorp op Twitter:
@Petermiddendorp

Peter
Middendorp

Geven

Sinds enige tijd komt ’s ochtends rond tie-
nen een zwerver langs mijn huis, ver-
kleumd en psychotisch. Dinsdag viste hij
een etensbakje uit het vuilnis, nog voor

de helft gevuld met bami. Naast de bushalte be-
gon hij er verdienstelijk uit te eten.

Kerst kwam eraan, het Glazen Huis; ik stond
op om hem wat geld te brengen, maar bij de
deur bleef ik staan. Hoe zat het ook weer? Had-
den niet allerlei verstandige mensen het diepere
wezen van geven ontmaskerd en als morele
masturbatie te kijk gezet? Zo keken ze er wel bij:
Ha, zie je wel, bekent u maar, het sinister geef-
spel is uit.

Eindeloos betoogde Hans Teeuwen in
Zomergasten dat mensen alleen maar geven om
zichzelf goed te kunnen voelen. Voor de tv-actie
voor de Filipijnen schreef de Volkskrant: ‘de gulle
gever wil vieren dat hij deugt’. Vanuit de hoogte
filmde het Journaal ’s avonds ‘minder bekende
Nederlanders’, die de telefoontjes aannamen.

Maar als het werkte – wat maakte het dan uit
wie de telefoon aannam? Wat ik van de tv-actie
zag, leek trouwens ook helemaal niet op vieren.
De minder bekende Nederlanders moesten de
gevers eerder over hun schaamte heen helpen,
omdat zij tegenover de enormiteit van de ramp
maar een schamel bedragje konden stellen.

Ik opende de voordeur. De zwerver stond er
nog; koude bami-slierten hingen uit zijn mond.
Wat, dacht ik, was er ook eigenlijk zo nieuw aan
de vaststelling dat mensen een beloning voor
hun vrijgevigheid zoeken? Vroeger kreeg de vi-
site bij ons thuis pas ko=e als zij eerst de pure
dankbaarheid hadden bewonderd die ons
Foster Parents-kindje tweewekelijks met polio-
vingertjes aan het briefpapier moest toevertrou-
wen.

Soms lijkt het wel alsof de ontmaskeraars niet
weten dat altruïsme niet bestaat. Mensen hel-
pen altijd in de hoop dat zij, als het nodig is, ook
worden geholpen. Het is een oud praatje, maar
zonder kans op wederkerigheid komt geen zoog-
dier uit zijn nest.

Je beter voelen dan een ander is niet mooi,
maar hoe voelen de critici zich nu? Mogen ande-
ren zich niet langer goed voelen, of willen zij zich
niet langer slecht voelen? Nu, het geluk is hen
gegund, maar als het leidt tot minder geven, zijn
zij van de gevers, hulpbehoevenden en ontmas-
keraars straks de enigen die lekker in de velle-
tjes zitten.

Ik besloot de proef op de som te nemen, stak
over, gaf de man wat geld, en zette, terwijl ik te-
rug naar boven liep, een innerlijk zoeklicht op.
Voelde ik me nu goed over mezelf? Beter? Ja,
een beetje wel – ik begreep wat ze bedoelden.
Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Het
gebeurde niet iedere dag.

Door mijn raam zag ik de zwerver even later
dansen van geluk. Hij blij en ik ook – de op-
brengst van deze transactie was fenomenaal.
Geven was perfect, nu wist ik het zeker. Schitte-
rend. In de hele wereld was er geen menselijke
handeling te bedenken, behalve een enkele sek-
suele, die beide partijen in volle tevredenheid
kon achterlaten.

Doe er uw, zou ik willen zeggen, en andermans
voordeel mee.

Ik zag de zwerver even
later dansen van geluk

e zijnhier omelkaar bij de les te houden,
niet omsamenuit te huilen.’ Zo zet Fran-
sisBoschdezedonderdagmorgendetoon
tegenoverhaarpubliek:vijftienversafge-
studeerde hbo’ers en academici op zoek
naarwerk. ‘Hierzittenvijftientalentendie
huneigenunieketalentgaanontdekken’,
houdt coach en creatief directeur Bosch
hen voor opde zolderverdieping vanhet
Talent&CareerCenter inGroningen. ‘Dat
gaat niet vanzelf. Daar gaan we keihard
aan werken. Ik kan wel een la met werk-
ervaringsplekkenopentrekken,maaruit-
eindelijk ben jij degene die actie onder-
neemt.’
Haar toehoorders hebben zich aange-

meld voor het Startership-programma
vanhet loopbaancentrum. Indriemaan-
denwordenzemetintensievetrainingen
klaargestoomd voor een – onbetaalde –
werkervaringsplek. Inveelgevallenblijkt
het de opstap naar een baan. Maar nu is
het pakken vande telefoon vaak nog een
horde.Deelnemersmoetendaaromleren

hun ‘koudenetwerk aan teboren’ en een
scherpe pitch paraat te hebben.

Ja,het iscrisis,weetookBosch.Maardie
gaatweer voorbij. ‘Als je daar op gaat zit-
tenwachten, is eennieuwe lichting afge-
studeerdenjullietesnelaf enligt jetalent
op straat.’ Op het scherm achter haar
doemt het schrikbeeld op: een jongen in
toga achter op een vuilniswagen.

Oppepper
BijPieter (29)valtdeboodschap ingoede
aarde. Hij rondde een hbo-opleiding be-
drijfskundige informaticaaf enstudeert
voor softwareengineeraandeOpenUni-
versiteit. Een jaar zoekt hij nu al vanuit
de Ziektewet naar werk, maar hij houdt
moed. ‘Je kunt wel afwachten tot de
markt weer aantrekt, maar wat heb je
dan in de tussentijd gedaan? Het gat op
je cv wordt almaar groter. Dit traject is
eenoppepper, eenkansomjezelf te laten
zien.’
OokKarlijn (25),dievastgoedenmake-
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Aan de slag
Jongeren beleven werkloosheid anders dan in jaren tachtig

Niet uitslapen
maar aanpakken
Werkloos zijn is hard werken voor de jongeren van nu. Niks lekker uitgaan of bozig
demonstreren, maar de telefoon pakken, stages stapelen, onbetaald werken en pitchen.
En ondanks de zoveelste afwijzing blijven ze vertrouwen houden.
Door Jurre van den Berg Foto’s Ivo van der Bent

laardij studeerde ennu eenbijstandsuit-
kering krijgt, vindt stilzitten geen optie.
‘Alsmensen vragen: ‘Wat doe jij nu?’ Dan
moetikantwoorden: ‘Niks’. Ikwileenleu-
ker antwoord kunnen geven.’
Net als zo’n 150 duizend leeftijdgeno-

ten zitten ze zonder werk, maar hier
heerstoptimisme.DatblijktwelalsFran-
sis Bosch de deelnemers vraagt uit de
over de vloer uitgespreide geplastifi-
ceerdekaarteneenteksttekiezendiehun
kijkopdetoekomstverwoordt. ‘Onderde
stoep ligt het strand’, luidt een van de
spreuken. Hendrik, afgestudeerd be-
drijfskundige, heeft zijn motto snel ge-
vonden: ‘Je hebthet verledenniet achter
derugmaarinderug.’Opdeachtergrond
zingt een zorgeloze Bob Marley: ‘Don’t
worryabouta thing, ’cause every little thing
is gonna be all right.’
Je zou bijna vergetenwat deze genera-

tie te verdragen heeft: ze worden voort-
durendafgewezenalszeweereensopeen
vacature reageren, net als driehonderd

anderen. ‘Gebrekaanervaring’,krijgenze
steedstehoren.Danmaarstagesstapelen,
of eierenvoorjegeldkiezenmeteenwerk-
ervaringsplek. Of ze gaan onder hun ni-
veau werken, waardoor ze hun lager op-
geleide leeftijdgenoten, die al twee keer
vakerwerkloos zijn, verdringen.

Zonnig
Ondankshetgebrekaanperspectief isvan
doemdenkengeensprake. ‘Hetkomtwel
goed’, denken veel starters. Dat vertrou-
wen spreekt uit recent onderzoek vande
VrijeUniversiteit inopdrachtvanhetdag-
bladTrouw.Opdestelling‘DeNederlandse
economiezal indetoekomststerkgenoeg
zijn omdemeestemensen van een baan
te voorzien’, reageert 45 procent van de
jongeren instemmend. Ter vergelijking:
slechtseenkwartvande50-plussers isdat
met hen eens.
De eigen toekomst ziet de jeugd nog

zonniger in, blijkt uit onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts

17 procent is pessimistisch over zijn of
haarpersoonlijkefinanciëlevooruitzicht.
Bij mensen tussen de 35 en 54 jaar is
32 procent pessimistisch, bij 55-plussers
zelfs 42 procent.
No future? Later is allang begonnen.

Aandeslagdus.Wantwerk, inhetbijzon-
der leukwerk, definieert vandaagdedag
wiewezijn enhoeweonsdaarbij voelen.
Dat was in de vorige crisis – die van de ja-
rentachtig–welanders,herinnertcolum-
nistevandeVolkskrantAleidTruijenszich.
‘Ookoponszatniemandtewachten.Maar
daarzatenwijnietmee,mijnvriendenen
ik.Hetwoord ‘baan’gingzeldendoorons
hoofd, laat staan ‘carrière’. Dat was iets
voor sukkels, op kantoor.’
Bekijk de aflevering die het discussie-

programma Tijdverschijnselen in 1982
wijddeaandejongerenvandeNoFuture-
generatieenhet ismoeilijkvoortestellen
dat betrekkelijk kort geleden zo anders
over werk – én werkloosheid – werd ge-
dacht. ‘Ikbenopgegroeidmethetarbeids-

ethos dat iedereen hoort te werken’, ver-
zuchttedetoen21-jarige ineentuinbroek
gehulde Denise. ‘Maar toen ik werkloos
was, deed ik ook eenheleboel dingendie
ik nuttig vond enwaar ik drukmeewas.’
Haar net verkregen baan was ze liever
kwijt dan rijk.

Reislust
Het systeem deugde niet en daar moest
tegen gedemonstreerd worden. Maar de
verzorgingsstaat was een veilige haven.
Hetwasgeenschandeomdecrisistijduit
te zingen met een uitkering en het kon
ook,zonderdat jeal teveel lastiggevallen
werddooreencasemanager(dietoennog
niet zo heette) die sollicitaties of een te-
genprestatie van je verwachtte.
Truijens heeft er goede herinneringen

aan. ‘De uitkering die meteen na de di-
ploma-uitreiking werd overgemaakt, fi-
nancierderuimschootsonsboeiendeuit-

ˇ lees verder op pagina 4

Ikmoest echt
eendrempel
overomeen
uitkeringaan
te vragen.
Afhankelijk
zijn vande
overheid?
Daar voelde ik
niets voor

Karlijn
Deelneemster
aan Startership

40 duizend jongeren
in de bijstand

V olgens de statistieken zit
zo’n 17 procent van de
Nederlandse jongeren
tussen de 15 en 25 jaar

zonder werk. Dit zijn alleen de jon-
geren die als werkzoekend gere-
gistreerd staan. Volgens deskun-
digen is het werkelijke percentage
aanzienlijk hoger, zo’n 25 procent.
Onder mannen is het percentage
iets hoger dan onder vrouwen, al-
lochtone jongeren zijn twee keer
vaker werkloos dan hun autoch-
tone leeftijdgenoten en mbo’ers
dubbel zo vaak als hbo’ers en aca-
demici. Zo’n 40 duizend jongeren
krijgen een bijstandsuitkering.
Het kabinet trekt 50 miljoen uit
om jeugdwerkloosheid te bestrij-
den. Van de jongeren die wel werk
hebben, heeft 39 procent een tij-
delijk contract, tegenover 11 pro-
cent van de 27-plussers.
Vergeleken met de rest van Eu-
ropa is de positie van de Neder-
landse jeugd overigens nog benij-
denswaardig. Alleen in Duitsland
en Oostenrijk is er minder jeugd-
werkloosheid, terwijl in Grieken-
land en Spanje meer dan de helft
van de jongeren zonder werk zit.

Bronnen: CBS, Eurostat

cijfers
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Aan de slag

de bijstand, maar als iemand op een
feestjevroeg: ‘Watdoeje?’,konikantwoor-
den: ‘Ik werk bij de gemeente Hooge-
veen’.’
Met alleen stages bouw je geen cv,wist

Mook. Daarom benaderde hij 31 onder-
zoeksbureausmethetvoorstelopproject-
basis aan de slag te gaan. Een bureau in
Rotterdamhadgeenproject indeaanbie-
ding,maaralszewatzoudenhebben,zou-
den ze hem bellen. ‘Ik vertrok met een
grijns op mijn gezicht. Ik kwam binnen
met legehanden en ik gingwegmetper-
spectief.’ Daarop volgde een oriënterend
gesprekbij eenonderzoeks- enadviesbu-
reau inUtrecht. Nadat ze rapporten had-
den gelezen die Mook schreef in Hooge-
veen kreeg hij een contract aangeboden
voor een half jaar. Na dertien maanden
had hij eindelijk die begeerde baan. ‘Een
baan verrijkt je leven, het maakt je com-
pleter,werkisonderdeelvanjeidentiteit.’

Coöperatie
Het was eenmoeilijk jaar, blikt Mook te-
rug.Tochisafwachtennooiteenoptiege-
weest. ‘Veel jongeren zoekenwerk, maar
diegaanechtnietophetMalieveldstaan.
Jekunthet systeemof deoverheidwelde
schuldgeven,maar jemoethetuiteinde-
lijk zelf doen.’
Mook zocht zijn heil in het klassieke

dienstverband. Maar een tijd waarin
steeds meer jonge mensen – al dan niet
noodgedwongen–voorzichzelf beginnen
en toch houvast zoeken, effent ook het
padvoornieuwevormen.Of opnieuwuit-
gevonden traditionele verbanden. Zoals
de Open Coöp, een coöperatie van zo’n
twintigondernemingenenzelfstandigen
indecreatievesector:architecten,kunste-
naars,programmeurs,hackers,schrijvers
en grafisch ontwerpers.
De symboliek valtmoeilijk te negeren:

deOpenCoöpisgevestigdineenpanddat
deel uitmaakte van het Shell-laborato-
rium aan de oever van het IJ in Amster-
dam-Noord. ‘Een ruïne van het indu-
striëletijdperk’,noemtJoostJanmaat
(36)het in2009doorShell verlaten
complex. Veel zzp’ers hebben het
moeilijk,maarmoedeloosheidis
in geen velden of wegen te be-
kennen.

Janmaat is programma-
maker bij Partizan Publik,
een campagnebureau
datonderandereactivi-
teiten rond4 en 5mei
organiseert. Twee
jaargeledenwashij
eenvandeoprich-
ters van de Open

Coöp. Leden delen faci-
liteiten als de timmerwerk-

plaats,deopslagenhetcafé,enze
verdienensamenaanhetverhurenvan

hun ruimte voorpresentaties, feesten en
exposities.
De samenwerkinggaat verder. Deelne-

mers voeren gezamenlijke acquisitie en

betrekken elkaar in projecten. ‘We vor-
meneenbedrijf waarinwehebbengeïn-
vesteerd vanuit een gedeeld eigenbe-
lang’, zegt Janmaat.Diewerkwijzemaakt
het verbandvolgenshemtot een succes.
DeOpenCoöpgroeituithaarjas:ondanks
decrisis gaathetgoedmetde ledenen is
er elkemaandnieuwe aanwas. Diemoet
weldeballotagedoorstaan. ‘Jemoetkun-
nen uitleggen hoe jouw werk werkgele-
genheid gaat opleveren voor anderen.’
Het is de ideale organisatievorm voor
zzp’ers, zegt hij. ‘Iedereen is ceo.’
Al die eenlingenzijn, nude vastebaan

verdwijnt, op zoek naar geborgenheid,
denkt Janmaat. ‘Werkstaatzocentraal in
ons leven. De eerste vraag die iemand
stelt, is: ‘Watdoeje?’Tegelijkertijdiswerk
voor veel jongeren nietmeer ingebed in
traditionele organisatievormen. Dat
brengtexistentiëleonzekerheidmetzich
mee. Vroeger kon je zeggen: ‘Ik ben con-
troller-assistent bij de ING Bank.’ Nie-
mand wist wat je deed, maar je werkte
wel bij de ING. De vaste baan gaf ritme,
brood op de plank en status. Die zaken
moetensteedsmeermensenzelf organi-
seren.’
Datbetekentookdatdegrenzentussen

vrije tijd enproductietijd vervagen, zegt
Janmaat. ‘Waarom begin ik om negen
uur?Er isgeenbaasdiemedatopdraagt.
Diebaashebikgeïnternaliseerd.Vroeger
gaf zwoegenbetekenis.Nubouwenwein
ons hoofd de fabriek die er nietmeer is.’

Schuldgevoel
Sterkernog:wezijndiefabriekgeworden,
stelt de Britse hoogleraar Peter Kelly. In
zijn boek The Self as Enterprise (2013) gaat
hij indevoetsporenvandesocioloogMax
Weber na hoe de geest van het heden-
daagsekapitalismeonsdenkenoverwerk
beïnvloedt.Dekernvandemoderneeco-
nomie is datweonszelf als eenonderne-
ming moeten beschouwen, stelt hij, als
eenmerkmet een pr-afdeling.

KunstenaresAukjeDekker (30),netals
Joost Janmaat lid vandeOpenCoöp,her-
kent zich indatbeeldenworstelt ermee.
Daarommaaktezeeenbeeldvullendecol-
lageopA0-formaatvanduizendengelijk-
vormigepapiersnippersmetdezelfdere-
gel: I have towork harder. ‘Als kunstenaar
is jewerknooit af.Hetgeeft veel vrijheid,
maarookzwaarte. Jeblijftachtermeteen
schuldgevoel: werk ik wel hard genoeg?
Met deze collage heb ik willen ervaren
hoe het voelt omklaar te zijn.’
Het mag dan een voortdurende strijd

zijn, jeuithet veld laten slaan is geenop-
tie, zegt Dekker. ‘De generatie van mijn
vaderzatsnellerbijdepakkenneer. ‘Lukt
het niet? Jammer dan. Ik heb mijn best
gedaan.’Nuisovermachtgeenargument
meer.’

Jurre van den Berg (1986)
is socioloog en journalist.

Maar zelfs in onzekere tijden overheerst
het vertrouwen. Karlijn: ‘Ik ben ervan
overtuigd dat het goed komt als je de
drive hebt en bereid bent er vol voor te
gaan. Ik weet zeker dat ik een baan vind
waarin ik alles kan geven.’
Sommigen kiezen daarbij hun eigen

pad, zonder de hulp van een loopbaan-
coach of te wachten op schaarse vacatu-
res. NeemArjanMook. 25 jaar. Studeerde
op 1 september 2012 af als beleidssocio-
loog. Tijdens zijn master liep hij al twee
stages. ‘Ikdacht:evenwatextra’s, datstaat
vastmooiopmijncv.’Daarnasolliciteerde
hij weleens zonder dat hij wist wat voor
functiehetwas. ‘Ikwasenormtolerant, ik
zoutocheenvandevelenzijn.’Tothijvoor
het eerst op gesprek mocht komen. Een
baanleverdehetnietop,vertelthij. ‘Maar
als jenietverwachtdat jeopgesprekmag
komen, isdataleenfantastischeervaring.
Ik dacht: de volgende keer is het raak.’
Daaropbesloothijeenopensollicitatie

te sturennaardertiggemeentenmethet
voorstelwerkervaringoptedoenmetbe-
houd van zijnuitkering. Bij de gemeente
Hoogeveenkonhijaandeslagalsbeleids-
medewerker. ‘Toenhebikheelvrolijkwat
mensenopgebeld. Ikzatweliswaarnogin

ˇ vervolg van pagina 3

Veel jongeren
zoekenwerk,
diegaanecht
niet ophet
Malieveld
staan. Je kunt
het systeemof
deoverheid
welde schuld
geven,maar
jemoethet
uiteindelijk
zelf doen

Arjan Mook
Vond een baan
na onbetaald werk

gaansleven, onze reislust en onze be-
hoefte aan uitslapen.’
Dat isniethetbeleiddatpremierRutte

voorogenhadtoenhij innovembernaaf-
loopvandeEuropesetopoverjeugdwerk-
loosheid in Parijs twitterde: ‘Blij met dit
initiatief,want jeugdwerkloosheid iseen
van de grootste problemenwaar Europa
voorstaat.Afgesprokengoedteblijvenkij-
ken naar wat werkt. We vergelijken el-
kaars aanpak en leren van elkaar.’
Het startersprogrammavanhet Talent

&CareerCenterwordt inveelgevallenbe-
kostigddoordeGroningsesocialedienst.
Verderhoevenjongerennogmaarweinig
teverwachtenvandeoverheid.Eenuitke-
ring? Jebedoeltdat jegraagwiltwerken!
Als je pech hebt en in een strenge ge-
meentewoont,word je tewerkgesteldbij
een inpakbedrijf om ‘werkritme te be-
houden’.
Mirjam Sterk, voormalig CDA-Kamer-

lid, trekt ondertussen door het land als
ambassadeur jeugdwerkloosheid.Het is
de vraag wat dat oplevert, behalve poli-
tieke goodwill.Werkloosheid is gepriva-
tiseerd,betoogdehoogleraararbeidsver-
houdingen Paul de Beer onlangs in De
GroeneAmsterdammer. ‘Deoverheidheeft
haar verantwoordelijkheid overgedra-
genaandeburger, diehetprobleemver-
volgens zelf mag oplossen.’
Nu ishet isniet alleendestaatdie zich

van de burger afkeert: de liefde is van
tweekantenbekoeld.Bijdeoverheidaan-
kloppen,datdoe jeeigenlijkniet. Starter-
ship-deelneemsterKarlijnworsteldemet
haareigenprincipes toenzezichmeldde
bij de sociale dienst. ‘Ik moest echt een
drempel over om een uitkering aan te
vragen. Lang heb ik gezegd: dat ga ik
nooit doen. Afhankelijk zijn vandeover-
heid? Daar voelde ikme daar een beetje
tegoedvoor.’OokEsgo (27),dieeerstbos-
ennatuurbeheer endaarna landschaps-
geschiedenis studeerde,werdernietvro-
lijk van. ‘Ikdacht altijd: als ik straks afge-
studeerdben,verdien ikmijneigengeld.
Maar toen kwam ik in de bijstand. Ik
kreeg geld voor niets, terwijl ik juist me-
zelfwilkunnenonderhouden.Opeenuit-
keringstrekker zit een stigma: de man
met de dikke buik die Exportbier drinkt
voorz’nhuis.Daarwordje lievernietmee
geassocieerd.’
Inallesklinktdeechovandemeritocra-

tischeovertuigingdat jemettalentenin-
zet kunt worden wat je wilt. Het is wat
schrijver PhilipHuff (29) in de Tegenlicht-
documentaireMensen van nu de ‘paarse
grondverf vandejarennegentig’noemde.
‘Als demarkt z’n werkt deed, werden we
allemaal gelukkig.’ Idealenhaperden, de
overheid werd steeds meer een sta in de
weg en pragmatisme nam de overhand.
Bijvoorbeeldindemanierwaaropdeblik
op de toekomst is gericht, zoals bij Esgo:
‘Er is genoeg reden voor optimisme. De
economietrektwelweeraanenalsdeba-
byboomersmetpensioengaan,komener
vanzelf plaatsen vrij.’

Mandje
Tot die tijd is er voor het uitslapen van
Truijens en haar generatiegenoten even-
goedgeentijd.DeStartership-deelnemers
willen werken aan zichzelf. In workshop
DeWerkwinkel mogen ze naar hartelust
shoppen:welke kwaliteiten staan er in je
etalage,watwordt je volgendegroteaan-
koopenwelkeeigenschappenbrengjelie-
verretour?Twijfelenpessimismeworden
ingeruild, terwijl lef enzelfverzekerdheid
bij bijna iedereen ‘in hetmandje’ zitten.
Natuurlijk is erookangstdathetnooit

gaat lukken een leuke baan te vinden.

Geen gezelligheidsvereniging maar een commercieel bedrijf

D e Open Coöp is geïnspi-
reerd op het model van
de klassieke coöperatie.
Boeren die niet genoeg

geld hadden voor een wijnpers of
boterfabriekje, konden samen
wel de installaties aanscha8en.
Door zelforganisatie bereikten ze
wat voor eenieder afzonderlijk

onmogelijk was. ‘Een coöperatie
is geen gezelligheidsvereniging.
We zijn een commercieel bedrijf
dat winst wil maken’, zegt Joost
Janmaat. Janmaats bureau Par-
tizan Publik hield voor de oprich-
ting van de Open Coöp kantoor
in een zogeheten ‘broedplaats’.
Dat was geen onverdeeld succes.

‘Intellectueel en sociaal broedde
het wel, maar het leidde niet tot
nieuwe projecten en al helemaal
niet tot projecten waar we geld
mee verdienden.’ Louise Fresco
schreef vorig jaar in een essay
ter ere van het Jaar van de
Coöperatie: de coöperatie is een
combinatie van het rechtse ide-

aal van zelfredzaamheid en het
linkse ideaal van solidariteit.
Juist in crisistijd is dat een uit-
weg, meent Janmaat. ‘We heb-
ben allemaal ons eigen belang,
ons eigen ego, onze eigen ambi-
tie, ons eigen geld. Maar wel in
solidariteit met anderen. Samen
sta je sterker.’

open coöp


