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Droomparken garant
voor stageplaatsen
Martin Maassen,
waarnemend
directeur RECRON

Polderland
Foto: Sylvia Jansen

Droomparken heeft 15 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend met SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, over de begeleiding van studenten op de parken van Droomparken.
Het bedrijf gaat 100 tot 150 studenten per jaar begeleiden van studierichtingen zoals Leisure & Hospitality, Travel & Hospitality en Facility
Management. Dit gebeurt samen met Mix de Match, dat de stagiairs op
de 14 Droomparken begeleid. Jan Willem Mans van SBB is enthousiast:
“We werken samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven
met uitzicht op een baan, en om Droomparken te laten beschikken over
de vakmensen die ze nodig hebben.”
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‘Of je nou door de kat of de hond gebeten
wordt...’ Het is een veelgehoorde kreet aan
stamtafels in een doorsnee voetbalkantine
zodra het gesprek op ‘de’ politiek komt. Politici
zijn ‘leugenaars en zakkenvullers’ die handelen
vanuit eigen belang. ‘Politici beloven maar wat’,
hoor je vaak aan dezelfde stamtafels.
Over dat laatste schreef wetenschapper Wimar
Bolhuis een interessant boek: Elke formatie
faalt, met als onderschrift ‘Verkiezingsbeloftes
die nooit worden waargemaakt’. Bolhuis bewijst wat we altijd al vermoedden: in regeerakkoorden maken politici andere afspraken dan
zij vol vuur beloofden in hun verkiezingsprogramma’s. Afspraken die in de regel voordeliger uitpakken voor het bedrijfsleven en
nadelig voor de gewone burgers (met name de
middeninkomens). Bij koopkrachtkeuzes in regeerakkoorden is de politieke kleur niet te herleiden en ‘de Nederlandse formatietafel kiest
in de regel voor herverdeling van rijk naar arm’.
Tot slot toont Bolhuis aan dat de meerderheid
van de verkiezingsbeloftes over 1986-2017 wel
is waargemaakt. Voor zwartkijkers is het even
slikken, maar ‘Nederlandse politici zijn over
het algemeen betrouwbaar’. In een polderland
als het onze maken vier regeringspartijen met
elkaar afspraken. En als na de Statenverkiezingen van 20 maart aanstaande het kabinet zijn
meerderheid in de Eerste Kamer verliest, kan
het zomaar zijn dat er tussen vijf of zes partijen
afspraken gemaakt worden.
‘Nederland staat er uitstekend voor, en niet
alleen financieel. We leven heel lang, we zijn
gelukkig, in weerwil van alle discussie over
migratie is de integratie van meeste migranten hier aardig gelukt. We zijn zeer welvarend,
er is een overschot op de betalingsbalans ,
de staatsschuld is laag.’ Aldus professor Coen
Teulings in dagblad Trouw. Zalig zij die in zo’n
polderland leven!

Recreactie | Februari 2019 | nr 1

7

