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Markt of overheid?
‘Ergens in het midden. Ik ben
niet voor een overheid die
dicteert, besluiten moeten
gedragen worden door de
samenleving. Aan de andere
kant ben ik niet voor de
markt die alles bepaalt.
De markt zal uit zichzelf
bijvoorbeeld racisme niet
aanpakken.’
Fossiele of duurzame
energie?
‘Duurzaam, want ik hou van
het milieu en de natuur. Ik
vind het ook belangrijk om
als land je eigen energie te
produceren en het niet uit
bijvoorbeeld Afrika te halen.
Dat kan dan zijn rijkdom
behouden. Zo voorkom je
ook de vlucht met bootjes
naar Europa.’

SELÇUK ÖZTÜRK (DENK)

De Groothandelsmarkt in
Rotterdam, waar ’s morgens vroeg
fruit- en groenteverkopers hun
waar komen halen
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‘ZZP’ER MET
ETNISCHE
ACHTERGROND
KOMT ER NIET
TUSSEN’

Selçuk Öztürk ging voor de PvdA de Tweede Kamer in
om het ondernemersgeluid te laten horen. Voor DENK
is daar de strijd tegen discriminatie bijgekomen. ‘Laat
mensen écht onderdeel worden van de samenleving.’
Ondernemersbloed
‘Mijn vader was fabrieksarbeider, maar mijn
opa van moeders zijde was ondernemer: hij
handelde in vee. Mijn moeder heeft dat onder
nemende ook. Ze is goed in onderhandelen en
kosten besparen.’

Vrijheid
‘Omdat ik een vaste baan nodig had, ben ik in
loondienst begonnen. Zo was ik onder meer
monteur. Maar uiteindelijk is het onderne
merschap naar boven gekomen. Ik had de
ideeën, de passie en het netwerk ervoor. Rijk
dom is voor mij de vrijheid om elke dag te
bepalen wat ik ga doen.’

Hoteleigenaar
‘Als adviseur kreeg ik het moeilijk in de crisis
jaren. Toen deed zich de mogelijkheid voor
om een pand te kopen en te verbouwen tot
hotel. Ik had geen ervaring met horeca en ver
bouwen, maar daar nam ik de juiste mensen
voor aan. Iets van nul af opbouwen, dat is écht
ondernemen. Je eerste personeel, klant, fac
tuur: dat zijn bijzondere momenten. Het was
de bedoeling dat ik op afstand zou sturen, en
dat moest ook wel toen ik zes maanden na de
opening de Tweede Kamer in ging voor de
PvdA.’

Vervolgens is mij voor straf tijdelijk de porte
feuille ondernemerschap afgenomen.’

Voor mkb
‘De diamantslijpers van vroeger zijn de zzp’ers
van nu. Zij zijn de harde werkers van Neder
land. Ik kom op voor bedrijven tot vijftig man
personeel. De grote bedrijven kunnen zelf of
via lobbyisten wel hun weg vinden naar de
minister.’

Discriminatie
‘Discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat en
is genoegzaam bekend. Werkgeversorganisa
ties zouden hun leden daar meer op moeten
aanspreken. Maar er is ook discriminatie op
de ondernemersmarkt. Zzp’ers met een migra
tieachtergrond komen er niet tussen met hun
offertes. Opdrachtgevers willen je niet inhu
ren met het oog op hun klanten. Dat is mij ook
gebeurd. En instanties controleren vaker bij
deze groep dan bij zzp’ers met een niet-etni
sche achtergrond. Daar heb ik Kamervragen
over gesteld.’
‘Ik zie het als het toppunt van integratie en
acceptatie als je mensen met een migratieach
tergrond écht onderdeel laat worden van de
samenleving. Als je bezit hebt, een winkel of
een koophuis in plaats van een huurhuis, dan
kijk je anders naar het land waarin je leeft.’

In de politiek
‘Ik ben politiek actief geworden om de stem te
laten horen van ondernemers en burgers die
onrecht ervaren. Anders zitten er alleen maar
ambtenaren en onderwijzers in de politiek. Ik
vind het dan wel jammer dat mijn eigen
ondernemerschap onder de loep is genomen
door de media. De aankoop van mijn hotel
zou niet in de haak zijn, maar daar is niets van
gebleken.’
‘In de Kamer heb ik me onder meer ingezet
voor de situatie van pomphouders in de
grensstreek. Als Limburger ken ik die proble
matiek goed. Als enige PvdA’er heb ik mee
gestemd met een motie van de SP daarover.

Xenofobie
‘Ik ben een idealist en wil de verrechtsing, de
verharding en de xenofobie stoppen. Hoelang
die strijd duurt, weet ik niet. Ik weet inmid
dels wel dat je enorm veel geduld nodig hebt
in de politiek. Als ondernemer kun je snel
ideeën realiseren. Maar je kunt ook snel fou
ten maken.’ 
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