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Vier lokale GroenLinks-lijsttrekkers over hun drijfveren

Yfke Nawijn 
Ina Scholma-Huisman

GroenLinks is sterk gebaseerd op waar-
den. Dat geldt ook voor de meeste 
actieve GroenLinksers. Door welke 
levensbeschouwelijke, filosofische of 
maatschappelijke overtuiging of visie 
zijn die waarden bij jou bepaald? Hoe 
werkt dat door in jouw politieke werk?

Worden geloofsgemeenschappen 
die zich inzetten voor bijvoorbeeld 
daklozen, vluchtelingen of mensen in 
armoede gezien als bondgenoten van 
de gemeentelijke overheid? Zo ja, hoe 
krijgt dat concreet gestalte?

Ellen Out (58) werkte voorheen als 
verloskundige, verloskundig beleidsme-
dewerker en als manager in het primair 
onderwijs. De GroenLinksfractie in Ede, 
waarvan Ellen sinds maart 2014 deel 
uitmaakt en fractievoorzitter is, bestaat 
uit twee raadsleden, twee fractievolgers 
en zes steunfractieleden.
In reactie op de eerste vraag zegt zij: ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat ongelijkheid, 
oneerlijkheid en onrechtvaardigheid be-
streden moeten worden. Iedereen moet 
zich vrij en veilig voelen. We moeten 
vooral op zoek naar de overeenkom-
sten en niet naar de tegenstellingen. 
We moeten zuinig zijn op elkaar en op 
onze leefomgeving. We moeten voor 
elkaar en met name voor de kwetsba-
ren zorgen. Daar horen de natuur en de 
dieren bij. Dit zijn mijn uitgangspun-
ten bij het politieke maar ook bij mijn 
dagelijkse werk.’ 
Over geloofsgemeenschappen die zich 
inzetten zegt zij: ‘Deze spelen in Ede 
een belangrijke rol. De Coördinatie 
Vrijwilligers Vluchtelingen Ede heeft 
een christelijke grondslag, het Leger 
des Heils verzorgt de opvang en bege-
leiding van daklozen en Schuldhulp-
maatjes is een kerkelijk initiatief. Sinds 
kort is er een Noodfonds voor minima 
en mensen in financiële problemen 
dat wordt beheerd door de diaconie. 
Zo zijn er nog talloze voorbeelden te 
noemen.’

Heleen de Boer (51), werkt als beleids-
adviseur bij de FNV, sector Publiek 
Belang. Ze is voorzitter van een fractie 
van negen mensen sinds vijf jaar en 
ze zit zevenjaar voor GroenLinks in 
de Utrechtse gemeenteraad.Over 
haar grondhouding zegt zij: ‘Ik ben 
opgegroeid met waarden als recht-
vaardigheid, eerlijk delen en zorg voor 
de natuur. In eerste instantie was het 
christelijk geloof hiervan de basis, zo-
wel thuis als op de lagere school. Later 
werd ook de politieke invloed groot. 
Mijn vader was actief bij de PPR, mijn 
moeder gaf les op een LOM-school en 
streed voor gelijke behandeling van 
jongens en meiden. Zelf was ik vanaf 
mijn veertiende actief in de vrouwenbe-
weging, ging naar demonstraties tegen 
kernwapens en kernenergie en was lid 
van de jeugdbond voor natuurstudie 
(ACJN), wat ook grote invloed heeft 
gehad op mijn ontwikkeling. Later ben 
ik geïnspireerd door de anarchistische 
beweging. Ik ben ervan overtuigd dat 
een mens niemands baas en niemands 
knecht zou moeten zijn. Ik geloof niet 
meer in een god of in de hemel, maar 
wel in een betere wereld.
In Utrecht zijn geloofsgemeenschap-
pen die zich inzetten voor vluchtelingen 
of daklozen of tegen armoede. Heleen: 
‘Die worden in Utrecht zeker gezien als 
bondgenoot voor de gemeente. Utrecht 
heeft noodopvang voor uitgeproce-
deerde asielzoekers, waarin bed, bad, 
brood en begeleiding centraal staan. 
Hierin wordt intensief samengewerkt 

met de Stichting Noodopvang Dak-
loze Vreemdelingen Utrecht, opgezet 
door de Utrechtse Stedelijke Raad van 
Kerken en met De Toevlucht, even-
eens vanuit de kerken ontstaan. Ook 
organisaties als het Leger des Heils 
zijn hierbij betrokken. Als het gaat om 
armoedebestrijding en de opvang van 
daklozen wordt ook samengewerkt met 
het Leger des Heils, en met organisa-
ties als het buurtpastoraat en Stichting 
De Omduw. Veel van deze organisaties 
werken samen in de Armoedecoalitie, 
hét aanspreekpunt voor de gemeente 
als het om armoedebeleid gaat.’

April Ranshuijsen (40) is in september 
verkozen tot lijsttrekker in Nijmegen. 
Ze was fractievolger sinds 2012 en 
raadslid vanaf 2014. De Nijmeegse 
GroenLinksfractie bestaat uit acht leden 
en zes fractievolgers. April is oprichter 
van Sirius Moves en werkt als inspira-
tiespreker, dagvoorzitter en coach.
‘Mijn politieke drijfveer heeft dezelfde 
basis als de drijfveer en waarden van 
mijn onderneming’, reageert ze. ‘Ik 
wil mensen inspireren het beste uit 
zichzelf én elkaar te halen door het 
innerlijk vuur weer te laten branden. 
Vanaf mijn zeventiende beweeg ik 
mij door een spierziekte voort in een 
rolstoel. Deze omslag in mijn leven, in 
combinatie met een niet al te mak-
kelijke jeugd, heeft mij geleerd om te 
gaan met tegenslag en de impact van 
afhankelijkheid. Ik raakte gefascineerd 
door hoe je zelf invloed kan uitoefenen 

om je leven positief te beïnvloeden. En 
zag ook steeds scherper welke invloed 
wij hierop als samenleving hebben. Ik 
ben ervan overtuigd dat mensen veel 
meer in zich hebben dan zijzelf, of hun 
omgeving, vaak denken. Politiek gaat 
over de randvoorwaarden die je creëert 
om mensen de mogelijkheden te geven 
daadwerkelijk gelijkwaardig mee te 
kunnen doen en zich te kunnen ontwik-
kelen. Op een positieve stimulerende 
wijze en vanuit vertrouwen.’
Ook de gemeente Nijmegen werkt 
samen met geloofsgemeenschap-
pen in de zorg voor burgers die het 
moeilijk hebben: ‘Dat gebeurt zeker, 
bijvoorbeeld in overlegorganen, op 
themadagen of met inspraak. Al kan 
er vast een nog betere vorm worden 
bedacht waardoor nog meer mensen 
de ondersteuning kunnen krijgen die ze 
nodig hebben.’

Nieke Jansen (58) is sinds 2010 frac-
tievoorzitter en lijsttrekker in Kampen, 
waar ze sinds 2009 in de raad zit. 
GroenLinks heeft er twee zetels. Nieke 
is profielmanager identiteit in een 
Onderwijsgroep voor mbo en vo en 
freelance voorganger binnen de Protes-
tantse Kerk.
‘Ik ben groot geworden met bijbelse 
verhalen en beelden over God en 
mensen. Als een spiegel vergezellen 
ze me, om te ontdekken waar het om 
begonnen is, in de wereld, in mijn 
leven. Geloven raakt voor mij aan 
hopen en verlangen. Aan een droom 
van deze wereld omgekeerd; laatsten 
die eersten worden, geweldenaars die 
zwerfvuil gaan verzamelen, beleggers 
die armoede oplossen, mensen die er 
op uit zijn om elkaars leven mooier te 
maken.’ 
‘Sociaal, groen en (h)eerlijk’ is de drie-
slag die in Kampen richting geeft aan 
ons politieke werk. Ik hoor daarin de 
waarden van het conciliair proces terug: 
gerechtigheid, heelheid van de schep-
ping, vrede. Daarmee heb ik woorden 
voor wat we samen beogen en waar 
we voor staan. Ik ben ook geïnspireerd 

door de ‘radicale zachtmoedigheid’ die 
Ruard Ganzevoort bij zijn afscheid als 
voorzitter van De Linker Wang be-
schreef: ergens voor staan en intussen 
niet op mijn strepen staan. Zoeken 
waar het ten diepste om draait in 
plaats van snel een standpunt kiezen. 
Verbindingen zoeken, bijdragen aan 
een inclusieve samenleving, en lelijke 
politiek niet met lelijkheid beantwoor-
den, hoe groot de verleiding soms ook 
kan zijn.’
‘Van de 31 raadsleden in Kampen verte-
genwoordigen zeventien een christe-
lijke partij. En van de anderen is zeker 
de helft actief betrokken bij een kerk 
of moskee. De kerken, de moskee en 
het Leger des Heils zijn hier ‘natuur-
lijke bondgenoten’, met name voor de 
opvang van daklozen en voor het sig-
naleren, voorkomen en wegwerken van 
armoede. Los van de daklozenopvang 
door het Leger des Heils gebeurt dat 
niet in een heel vaste structuur. De be-
hoefte en de wil om daarin samen op te 
trekken komt van beide kanten. Op het 
gebied van zorg en begeleiding is van 
meet af aan ingezet op ruime keuzevrij-
heid. Wie zorg wil vanuit een specifieke 
levensbeschouwelijke invalshoek heeft 
die mogelijkheid. Daarmee zijn we 
sinds de decentralisatie van het sociaal 
domein in elk geval af van discussies 
over wel of geen ruimte voor bijvoor-
beeld evangeliserende begeleiding van 
verslaafden.’

‘Zuinig zijn op elkaar en onze leef omgeving’

Na de Tweede Kamerverkiezingen volgde 
een lange kabinetsformatie. GroenLinks zat 
twee keer aan tafel, maar overeenstemming 
bleef uit. Onder meer wat betreft vluchte-
lingen hield GoenLinks vast aan zijn eigen 
waarden. Nu de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart 2018 in aantocht zijn, 
biedt De Linker Wang vier lokale Groen-
Links-lijsttrekkers een podium om te vertel-
len over waarden die voor hen bepalend 
zijn. Ze kregen twee vragen voorgelegd. 


