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Ik ben Martijn van Dam, Tweede Kamerlid voor de PvdA. In Nederland moet je de baas kunnen
zijn over je eigen bestaan, dat is mijn leidraad. Je moet het beste uit jezelf kunnen halen, je moet
niet in de mangel kunnen komen bij grote bedrijven, woningcorporaties of zorginstellingen die je
als een nummer behandelen en je moet je op straat veilig voelen en jezelf kunnen zijn. Voor die

Je e-mailadres

mogelijkheden en die vrijheden wil ik opkomen.

Aanmelden

Mijn roots: Zoetermeer, Huissen en Eindhoven
Ik ben geboren op 1 februari 1978 in Zoetermeer. Mijn ouders komen uit Den Haag en
Eindhoven. Ik groeide op in Huissen, bij Arnhem en we verhuisden in 1990 naar Eindhoven. Daar
ging ik na de middelbare school ook studeren, Technische Bedrijfskunde aan de Technische
Universiteit. Het is de stad waar ik me nog steeds thuis voel, al woon ik er sinds 2005 niet meer.

17:05 woensdag 22 mei
Teeven zegt nu dat wetsvoorstel strafbaarstelling
illegaliteit verder gaat dan regeerakkoord en dat hij

Een stad die weinig heeft met het verleden, maar des te meer met de toekomst. Belangrijke

daar een oplossing voor moet vinden.

technologische uitvindingen komen uit Eindhoven. De stad is altijd aan het veranderen, morgen

15:06 woensdag 22 mei

is het altijd weer beter en mooier dan vandaag. En tegelijk is de bevolking sociaal en
gemoedelijk.

@ChrisRossing Beide
Lees alle tweets

Gemeenteraadslid in Eindhoven
In 1998 werd ik in Eindhoven gemeenteraadslid voor de PvdA. Ik woonde in een wijk waar
sommige rotte appels het voor de rest verziekten. Een wijk waar sommige kinderen al jong
werden afgeschreven, omdat ze nooit een diploma zouden gaan halen. Ik wilde daar verandering

Geen komende activiteiten.

in brengen en opkomen voor mensen die hun best doen om wat van het leven te maken, maar

Bekijk de hele agenda

het niet altijd alleen af kunnen. Daarom koos ik al jong voor de PvdA.

«

Ik woonde in een wijk, Doornakkers, waar bewoners die de wijk netjes wilden houden te weinig

M

Mei
D

steun kregen en aso's op teveel begrip konden rekenen. Ik vond dat het andersom moest zijn. Ik
ben altijd betrokken geweest bij Doornakkers maar ook andere buurten waar problemen soms
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het prettig samenleven in de weg staan.
In 2001 werd ik fractievoorzitter voor de PvdA in Eindhoven en in 2002 was ik lijsttrekker. Ik
maakte tegelijk mijn studie af en specialiseerde me in alles wat met internet te maken had. Nou
ja, niet de technische kant, maar vooral de toepassingen. Ik werkte een tijdje bij CEBRA, het
kenniscentrum van de universiteit op het gebied van internettoepassingen. We werkten aan
toepassingen die toen nog toekomstmuziek waren, zoals 3D Internet of identificatie via internet.
Tweede Kamerlid
Na afronding van mijn studie begon ik eind 2002 vol goede moed bij Philips, het bedrijf waar mijn
opa en mijn moeder gewerkt hadden. Ik ging bij de lichtdivisie werken op de IT-afdeling. Tegelijk
stond ik op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamer, maar op een plek die
eigenlijk niet verkiesbaar zou zijn. Maar de PvdA won dik, 19 zetels erbij! Onverwacht werd ik in
januari 2003 lid van de Tweede Kamer.
Ik ging me bezig houden met Economische Zaken, de kenniseconomie, wetenschap, innovatie,
technologie. ALs Eindhovenaar weet ik hoe belangrijk het is dat we vooruit blijven kijken, ons
blijven ontwikkelen. We moeten het in Nederland steeds meer van kennis en technologie
hebben.
Als net-afgestudeerde zette ik mijn tanden in de studiefinanciering. Altijd een lastig onderwerp
want ik vind dat iedereen moet kunnen studeren, ongeacht het inkomen van je ouders, maar het
is ook gek als de loodgieter of vrachtwagenchauffeur belasting moet betalen voor de studie van
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de dokter of advocaat. Het bedenken van eerlijke regelingen die het hoger onderwijs voor
iedereen toegankelijk houden en iedereen de kans geven het beste uit zichzelf te halen, daar
ging het om.
Vrijheid op internet en sterkere positie consumenten
Ook zette ik me in voor onze rechten op internet. Privacy moet worden beschermd, bedrijven
mogen niet gaan bepalen welke diensten je online wel en niet kunt gebruiken, de overheid mag
je internetverbinding niet afsluiten als straf. Ik wilde de positie van consumenten
versterken. Daarom heb ik een eigen wetsvoorstel gemaakt om stilzwijgende verlenging van
contracten tegen te gaan en was ik initiatiefnemer van het bel-me-niet-register en strenge antispam-regels. Ook heb ik steeds gewerkt aan meer keuzemogelijkheden voor consumenten,
ondernemers en overheden door concurrentie op de kabel te krijgen, open standaarden en open
source te stimuleren en bij veiling van mobiele frequenties te zorgen dat die niet in handen van
bestaande marktpartijen kwamen.
Media
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Als mediawoordvoerder was ik steeds pleitbezorger van een divers aanbod van kranten als
belangrijke pijler onder onze democratie en van een sterke publieke omroep met een gevarieerd
aanbod die voor iedereen leuke en interessante programma's maakt. Democratie begint met
goede informatie via onafhankelijke media.
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Buitenlandse Zaken
Van 2007-2010 was ik woordvoerder Buitenlandse Zaken. Ik vind dat Nederland op moet komen
voor de rechten van mensen in de hele wereld, omdat iedereen een fatsoenlijk bestaan verdient.
Daarom moet Nederland respect voor het internationaal recht in het Midden-Oosten nastreven.
Veel mensen, vooral Palestijnen, kunnen geen normaal leven opbouwen en moeten continu
leven in angst en onzekerheid. Mensenrechtenschendingen in Sudan, Birma of Congo kregen te
weinig aandacht in Nederland. Vaak heb ik gevraagd om een actievere rol van de VN of de
Nederlandse regering, maar ook om een groter verantwoordelijkheidsbesef bij westerse bedrijven
en Nederlandse investeerders.
Integratie
In deze periode ben ik gevraagd voor de PvdA het woord te voeren over integratie. Nederland
lijkt soms uit elkaar te vallen. Een wit en een zwart Nederland, een allochtoon en een autochtoon
Nederland, een gelovig en een niet-gelovig Nederland. Dat is niet het land dat ik wil. Ik wil één
Nederland waar kinderen samen naar school gaan, waar buurtgenoten ondanks verschillen met
elkaar optrekken en voor elkaar een oogje in het zeil houden, waar iedereen gelijke kansen krijgt
en die ook pakt, waar verschillende culturen zich verbonden voelen door oer-Nederlandse
waarden als zelfbeschikking, tolerantie en individualisering. Dan moet iedereen de taal spreken
en moeten problemen die samenhangen met culturele of religieuze achtergrond worden
bestreden.
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