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Nederlands beleid
tbs krijgt navolging
redactie@spitsnet.nl
CUYK – Als het aan de Franse pre-

’Blood Guts
& Glory’
bij leger

sident Sarkozy ligt, komen er ’gesloten ziekenhuizen’ voor pedofielen. Aanleiding is de verkrachting
van een vijfjarig jongetje vorige
week door e Aanleiding is de verkrachting van een vijfjarig jongetje
vorige week door een 61-jarige veroordeelde pedofiel. Is de Franse
pedokliniek een aanloop naar ons
internationaal veelgeprezen tbssysteem? Zie ook pagina 5

’Twee derde
voor fusie
met Vlaanderen’. Twee
derde van de
Nederlanders
ziet een samenvoeging.
Ned 1 19.00 u

De oorzaak
van de stijging is de
slechte zomer in combinatie met
de hang naar
de gezellige
winter.
Pag. 12/13

Op het vliegveld van
Napels zag mode- en
portretfotograaf Reinier van der Aart afgelopen zaterdag
een groepje Nederlandse militairen
staan. Een van hen,
een onderofficier in
functie, droeg een
T-shirt met het opschrift ’Blood Guts &
Glory’. Deze tekst
strookt niet met de
gedragscode van Defensie, die van militairen altijd en overal
een voorbeeldfunctie
verlangt. FOTO: RVDA
Zie verder pagina 2

Homo’s voelen zich
onveilig op straat
HAREN – Bijna de helft (42%)

van de homo- en biseksuelen in
Nederland is zich het afgelopen
jaar onveiliger het afgelopen jaar
onveiliger gaan voelen op straat.
Van hen heeft 38% gaan voelen op
straat. Van hen heeft 38% dit jaar
te maken gehad met homohaat.
Dat bleek gisteren uit een enquête
van Eén Vandaag. Zie verder pagina 3

Meer omzet kleding
door slechte zomer
DEN BOSCH — De textielbranchevereniging Mitex stelt dat kledingzaken al vanaf juli zo’n 7%
meer omzet hebben gedraaid dan
vorig jaar. Als oorzaak van de stijging wordt de slechte zomer in
combinatie met de hang naar de
gezellige, knusse winter aangegeven.
Zie verder pagina 12/13

Blinde hoornmijt is
sterkste dier
ROTTERDAM – Het sterkste
dier ter wereld in verhouding tot
zijn lichaamslengte is de blinde
hoornmijt. Dit minuscule wezentje
kan 1200 keer zijn eigen gewicht
dragen. Dit blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de
universiteit van Tübingen. (ANP)

Inburgering anders
Voorstel Vogelaar:
cursus gratis en
stage deelnemers
VAN ONZE BINNENLANDREDACTIE
AMSTERDAM – Het inburgeringsbe-

leid gaat veranderen. Minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie) komt
met flinke wijzigingen in het beleid van
haar voorganger Rita Verdonk. Vogelaar
is namelijk ontevreden over de kwaliteit
en de resultaten van de inburgering.
Binnenkort buigt het kabinet zich over
het nieuwe plan.

Veel mensen die de inburgeringscursus volgen, boeken nauwelijks vooruitgang. Zo bleek uit cijfers over de afgelopen jaren. Meer dan de helft haalt het gewenste taalniveau niet. De migranten
kunnen zich daardoor nauwelijks redden en schieten tekort op de arbeidsmarkt. Volgens Vogelaar heeft het alleen
zin om mensen Nederlands te leren als
ze er direct gebruik van kunnen maken.
„We doen alsof we mensen aan het inburgeren zijn”, zei de minister eerder dit
jaar.
Om de inburgeringscursus succesvoller te laten verlopen komt Vogelaar
met een ’Deltaplan Inburgering’. Daarin
staat dat het belangrijker is om de kwali-

Que Eigen zaak beginnen tegen burn-out
Paso

‚‚

Meer dan de helft
haalt het gewenste taalniveau niet.
De migranten
kunnen zich daardoor nauwelijks
redden en schieten tekort op de

DOOR MARGREET VAN BEEM
UTRECHT – Een burn-out is voor
veel mensen een reden om een eigen zaak te beginnen, zo blijkt uit
onderzoek van FNV Zelfstandigen.
Uit het onderzoek blijkt dat één op
de drie zelfstandig ondernemers
zonder personeel (zzp’ers) die in
loondienst een burn-out hebben
gehad, in die periode de beslissing
heeft genomen om voor zichzelf te
beginnen. Voor veel van hen betekent deze stap een uitweg uit een
ongelukkige werkomgeving en het
einde van vervelende collega’s, oninteressante werkzaamheden en
een onredelijke baas.
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EÉN OP
DE DRIE
ZZP’ERS IN
LOONDIENST
HAD EEN
BURN-OUT

‚‚

Maar verlost zijn van nare collega’s en een incompetente baas betekent niet dat een burn-out voor
altijd tot het verleden behoort.
Vooral jonge zelfstandigen zijn
zich hiervan bewust. Eén op de zes
van hen gelooft dat een burn-out
iedereen kan overkomen, tegenover één op de twintig Nederlanders. Slechts één op de tien ondervraagde zelfstandigen beweert zelf
nooit een burn-out te zullen krijgen.
Voor hen is te hopen dat ze gelijk
krijgen, want de consequenties van
een burn-out zijn voor een zzp’er
aanzienlijk.

Minister Vogelaar.
FOTO: ANP
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teit van de cursussen te verbeteren in
plaats van het aantal deelnemers te vergroten. Ze wil dat allochtonen de Nederlandse taal direct kunnen toepassen.
Daarom pleit de bewindsvrouw ervoor
om de migranten tegelijkertijd met de
cursus stage te laten lopen, vrijwilligerswerk te laten doen of een baan te geven.
Vogelaar wil hierbij de gemeenten inschakelen. Die kunnen geld halen uit
een speciaal fonds. Wat de minister betreft hoeven allochtonen ook niet te betalen voor een inburgeringscursus.
De coalitiepartijen spraken al af dat er
een deltaplan inburgering voor oud- en
nieuwkomers moet komen om een inhaalslag te maken.
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Nokia N73 Black

• 3 Megapixel camera, MP3-speler
• I.c.m. Telfort belbundel 180 (24 mnd)
• Nu de eerste 9 mnd slechts € 17,50 p.m.
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Bestel direct via www.telfort.nl/shop of
bezoek een Winkel van Telfort
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