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Karakterisering  Hannie van Leeuwen: Het sociale gezicht van het 

CDA, de linkervleugel, de vrouw met als lijfspreuk 

Titus 2 vers 11 “Want de genade Gods is 

verschenen, heilbrengend voor alle mensen”. Hoe 

komt het dat iemand op een dergelijke wijze wordt 

gekarakteriseerd? Als we de geschiedenisboekjes 

mogen geloven, vindt dat zijn oorsprong in de reactie 

van een boerin op een destijds door Hannie 

gedragen bontjasje. Daarmee duidend op de afstand 

tussen Hannie de volksvertegenwoordiger en het volk 

dat zij vertegenwoordigde. Hannie is van huis uit 

gewend gehoor te geven aan haar christelijke 

opdracht om op te komen voor de armen, maar vanaf 

die reactie ontwikkelt zich bij haar een daadwerkelijk 

‘omzien naar de mensen aan de onderkant’. 

 

Bestuursfuncties  Wellicht belangrijker dan de oorzaak van de 

karakterisering is de wijze waarop daar blijvend 

voeding aan wordt gegeven. Hannie heeft vanuit haar 

sociale inslag een veelheid aan bestuursfuncties 

vervuld. De lijst is zo omvangrijk dat het meerdere 

A4-tjes beslaat. Het betreft kerkelijke organisaties en 

plattelandsvrouwen, defensie en volksgezondheid, 

arbeidsmarkt en migratie. 

Zoetermeer  Tal van functies zijn gelieerd aan Zoetermeer, sinds 

jaar en dag haar woonplaats.  

 



1e en 2e Kamer Daarnaast heeft Hannie natuurlijk tijdens haar  

 lidmaatschap aan de Eerste en Tweede Kamer de  

 nodige invloed kunnen uitoefenen op diverse  

 beleidsterreinen. Kortom met de haar  

 kenmerkende bevlogenheid heeft Hannie zich op  

 tal van terreinen geroerd en veel tot stand weten te  

          brengen.  

 

Regionaal Arbeids- Al even heb ik gerefereerd aan Hannies inzet op 

marktbeleid  het terrein van arbeidsmarktbeleid. Daar ligt ook mijn 

persoonlijke betrokkenheid met Hannie, naast een 

gedeeld partijlidmaatschap natuurlijk. Met Hannie 

aan het roer van het RPA-Haaglanden hebben we 

sinds de vorige provinciale coalitieperiode intensief 

samengewerkt. We hebben invulling gegeven aan 

meerdere convenanten, waarbij Hannie tijdens een 

debat met Hans de Boer in 2003 scherp verwoordde 

wat de verantwoordelijkheden van de verschillende 

bestuurslagen zouden moeten zijn: 

• Het Rijk richt zich vanuit de macro-economische 

rol op de sociale zekerheid, de fiscale en de 

onderwijsaspecten in de relatie onderwijs en 

arbeidsmarkt; 

• Gemeenten garanderen via hun preventieve 

jeugdbeleid en bijstandsvoorzieningen een 

sluitende aanpak voor jongeren: als je jong bent 

ga je naar school, je werkt of je loopt stage; een 

alternatief van niets doen is er niet.  



• Provincies ontwikkelen met bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen regionale arrangementen die 

voorkomen dat jongeren het onderwijs verlaten 

zonder passende kwalificaties. Bovendien 

profiteert de kenniseconomie van een intensievere 

relatie tussen bedrijven en onderwijsinstellingen 

en om die reden moeten er innovatieve stage- en 

afstudeerprojecten worden opgezet. 

 

Noodzaak tot Het laat zien dat verschillende overheidslagen,  

samenwerking ieder op hun eigen wijze bij kunnen dragen aan 

Regionaal Arbeidsmarktbeleid. Naast het afscheid 

van Hannie van Leeuwen staat vandaag in het teken 

van de WerkTop voor de Regio Haaglanden. 

Vandaag zijn sociale partners, onderwijs en overheid 

bijeen om de regionale samenwerking verder te 

versterken, om afspraken te maken en om de 

krachten te bundelen bij de bestrijding van de 

gevolgen van de kredietcrisis. En daar is gezien de 

cijfers behoefte aan: 

• De werkgelegenheid in de regio Haaglanden 

neemt in de periode 2009-2010 af met 2,3% 

oftewel 12.200 banen; 

• Het aantal niet werkende werkzoekenden stijgt in 

2010 met bijna 25% (een kleine 8.000 personen) 

tot 40.000; 

• Het percentage niet werkende werkzoekenden ten 

opzichte van de beroepsbevolking stijgt daarmee 



in de regio Haaglanden in 2010 tot 8,6% tegen 

6,9% in 2009. 

 

Samenwerking Hannie van Leeuwen heeft in het debat met Hans 

loont!  de Boer een voorschot genomen op de wijze waarop 

we als partijen vanuit onze rol en 

verantwoordelijkheid samen kunnen werken. De 

provincie geeft gehoor aan die oproep. Door in te 

zetten op de kenniseconomie en door innovatie sterk 

te stimuleren. Stijging van de productiviteit wordt voor 

ongeveer 50% verklaard door innovatie. Innovatie die 

vermarkt en geëxporteerd kan worden en die zorgt 

voor ‘extra’ directe maar ook afgeleide 

werkgelegenheid.  

 

Verschillende Werken aan de bestrijding van de gevolgen van de 

aanpakken kredietcrisis kan op vele manieren. Met het 

mogelijk  opstellen van het regionaal convenant 

Jeugdwerkloosheid -waar de provincie slechts 

zijdeling bij is betrokken- werken de gemeenten in de 

regio Haaglanden hard aan de lijn die door het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 

uitgezet en die vooral gericht is op participatie.  

 

Onderscheidend Allemaal uitstekende en noodzakelijk initiatieven,  

provinciaal beleid   maar laten we ook oog houden voor de benodigde 

economische ontwikkeling en structuurversterking. 

Alleen door ook dit in de vergelijking mee te nemen 

en door innovatie te stimuleren worden “extra” banen 



gecreëerd. De hoogwaardige kenniswerkers moeten 

tenslotte ook naar de kapper, moeten boodschappen 

doen en hebben soms problemen met hun CV-ketel.  

Hannie van Leeuwen heeft dat onderkend en heeft 

daarom het convenant met de provincie ondertekend. 

Een convenant dat inzet op het verminderen van 

arbeidsmarktknelpunten die innovatie en de 

ontwikkeling naar een kenniseconomie in de weg 

staan.  

 

Afsluitend  Wij nemen vandaag afscheid van Hannie van 

Leeuwen als voorzitter van het RPA-Haaglanden. 

Een vrouw die bekend staat als het sociale gezicht 

van het CDA, maar ook van een vrouw die inzag dat 

een bijdrage aan de onderkant mede gerealiseerd 

kan worden door stimulering van de bovenkant. 

Beide belangrijke aspecten zullen, ook na Hannies 

afscheid, de aandacht blijven krijgen die ze 

verdienen.  

 

Dank  Ik wil Hannie danken voor de ongelooflijk fijne 

samenwerking, haar inzet en haar passie en wens 

haar het allerbeste toe bij alles wat zij nog gaat 

ondernemen.  


