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De scenario’s; deel 2 van een plaatsbepaling rondom Arbeid 

In navolging van de commissie Vreeman heeft het Partijbestuur besloten werk te maken van een fun-
damentele politieke plaatsbepaling op de thema’s Arbeid, Integratie en de toekomst van de Publieke
Sector. In het voorjaar trapten we af met een discussietraject over arbeid dat resulteerde in de PB-reso-
lutie over Arbeid en Participatie. In deze resolutie formeerden we een aantal uitgangspunten met
betrekking tot de plaats van arbeid in onze samenleving. Dat heeft echter gevolgen voor de toekomst
van onze samenleving en de wijze waarop onze sociale zekerheid dient te worden vormgegeven. Want
veranderingen op het gebied van arbeid, zoals meer flexibiliteit, leiden immers tot afnemende baanze-
kerheid en veranderende verhoudingen tussen bijvoorbeeld arbeid en zorg. Ons sociale zekerheidsstel-
sel moet deze veranderingen kunnen opvangen. Vandaar dit scenarioproject over de plaats van arbeid
en sociale zekerheid in 2020. 

Het is niet de eerste keer dat de PvdA een scenarioproject Arbeidsparticipatie en Sociale zekerheid uit-
voert. In 1995-1996 werden onder het duo-voorzitterschap van Felix Rottenberg en Ruud Vreeman vier
scenario’s ontwikkeld over hoe de sociale zekerheid eruit zou zien in 2005. Nu onderzoeken we aan de
hand van drie toekomstscenario’s welke strategische keuzes de PvdA de aankomende periode op het
gebied van arbeidsparticipatie en de sociale zekerheid zal moeten maken. 

De scenario’s zijn geen voorspellingen van de toekomst, noch zijn het weergaven van een wenselijke
toekomst. De scenario’s zijn beelden van een mogelijke toekomst, een instrument om de reeds aanwe-
zig zijnde maatschappelijke trends en de mogelijke toekomstige implicaties daarvan in kaart te bren-
gen. Het debat over de scenario’s is een debat over de dilemma’s van de toekomst en de wijze waarop
de sociaaldemocratie daar een antwoord op dient te bieden.

In deze bundel treft u de scenario’s, het debatformat en de resolutie over Arbeid en Participatie. Aan de
hand van deze stukken en de bijgevoegde DVD hoopt het Partijbestuur het inhoudelijke debat in de
afdelingen over dit onderwerp een impuls te geven. De bevindingen van dit traject zullen resulteren in
een notitie van het partijbestuur over de toekomst van arbeid en de sociale zekerheid.

Voor de totstandkoming van dit project spreekt het Partijbestuur haar dank uit aan Henk-Jan van
Alphen, Joost van Genabeek, Ivy Koopmans, Gerben Korthouwer, Bart Olde-Agterhuis, René
Rollingswier, Pieter Paul Slikker, Pieter van der Straaten, Mara Yerkes en in het bijzonder aan Jan
Nekkers, directeur van het in toekomstscenario’s gespecialiseerde Futureconsult.

PvdA Partijbestuur
September 2008
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Discussieformat
Dit format helpt u bij het organiseren van een inspirerend en scherp debat over de scenario’s
Arbeidsparticipatie en Sociale Zekerheid 2020. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Pieter
Paul Slikker via pslikker@pvda.nl of 06-13956200.

1. Benodigdheden voor scenariodebat
• Zaal met DVD/TV combinatie of beamer
• Een discussieleider
• Drie scenario-verdedigers
• Notulist

2. Voorbereiding
Op www.pvda.nl/arbeid vindt u een concept-uitnodiging die u kunt aanpassen voor uw afdeling. Hier
treft u tevens een printbare versie van deze bundel. 

3. Opzet

A. Inleiding
De discussieleider heet iedereen welkom en vertelt in het kort de doelstelling van deze inhoude-
lijke debatavond:

In navolging van de commissie Vreeman heeft het Partijbestuur besloten werk te maken van een fun-
damentele politieke plaatsbepaling op de thema’s Arbeid, Integratie en de toekomst van de Publieke
Sector. In het voorjaar trapten we af met een discussietraject over arbeid dat resulteerde in de PB-reso-
lutie over Arbeid en Participatie. In deze resolutie formuleerden we een aantal uitgangspunten met
betrekking tot de plaats van arbeid in onze samenleving. Dat heeft echter gevolgen voor de toekomst
van onze samenleving en de wijze waarop onze sociale zekerheid dient te worden vormgegeven. Want
veranderingen op het gebied van arbeid, zoals meer flexibiliteit, leiden immers tot afnemende baanze-
kerheid en veranderende verhoudingen tussen bijvoorbeeld arbeid en zorg. Ons sociale zekerheidsstel-
sel moet deze veranderingen kunnen opvangen. Vandaar dit scenarioproject over de plaats van arbeid
en sociale zekerheid in 2020. 

De scenario’s zijn geen voorspellingen van de toekomst, noch zijn het weergaven van een wenselijke
toekomst. De scenario’s zijn beelden van een mogelijke toekomst, een instrument om de reeds aanwe-
zig zijnde maatschappelijke trends en de mogelijke toekomstige implicaties daarvan in kaart te bren-
gen. Het debat over de scenario’s is een debat over de dilemma’s van de toekomst en de wijze waarop
de sociaaldemocratie daar een antwoord op dient te bieden.

U gaat drie filmpjes zien over een mogelijke toekomst van arbeid en de sociale zekerheid in 2020.
Vervolgens geef ik een korte samenvatting van de inhoud van de scenario’s en daarna zullen drie ver-
dedigers in een debat onder mijn leiding ieder één scenario verdedigen en de andere twee scenario’s
bekritiseren. Vervolgens is de beurt aan u; bij welk scenario voelt u zich het meeste thuis? En welke
dilemma’s spelen er voor u en wat zou hierop het antwoord van de PvdA moeten zijn?

B. Filmpjes en weergave belangrijkste elementen van de scenario’s
U vertoont nu achter elkaar de drie filmpjes. Vervolgens geeft u in het kort de belangrijkste ele-
menten van de scenario’s weer:

Scenario 1: Arbeidsparticipatie werkt!
Hoge arbeidsparticipatie door inzet werklozen in de publieke sector:
• Er werken veel meer mensen dan nu: tachtig procent van de mensen in de arbeidsgerechtigde

leeftijd heeft een baan (ter vergelijking: op dit moment is dat 72 procent)
• Twee miljoen mensen zijn werkzaam voor de overheid met behoud van uitkering. Dit zijn voor-

heen werkloze werknemers, voornamelijk ouderen en kwetsbare groepen.
• Deze mensen zijn in dienst van de overheid via de Algemene Werkwet in zorg, onderwijs en kin-

deropvang. Het salaris is minimaal en de werknemers zijn vaak matig gemotiveerd.
Gratis basisvoorzieningen en seksegelijkheid:
• Kinderopvang, zorg en onderwijs tot 18 jaar zijn gratis.
• Er is sprake van gelijke participatie van mannen en vrouwen.
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DigiDenHaag: de eerste met het laatste nieuws via podcast, sms
en mms. Aanmelden voor een proefabonnement? KLIK HIER

Overzicht van recent geplaatse artikelen

Hier het laatste interview dat Ferry Mingelen hield met
minister president Eurlings.
Ferry Mingelen is de nestor van de Nederlandse politieke journalistiek.
Vanaf 1984 is zijn gezicht een bekende verschijning op TV in de rubriek
Den Haag Vandaag. Vanaf 2015 is hij de centrale anchorman van
DigiDenHaag, de interactieve opvolger van DHV. Op zoek naar vernieu-
wing neemt DigiDenHaag in 2020 eindelijk afscheid van de 73-jarige
Mingelen. Hier het laatste interview van Ferry Mingelen met 
Minister-President Eurlings. >> lees het volledige interview

Scholen 24 uur per dag
Door inzet van werklozen is het nu mogelijk kinderen 24 uur per dag op
school te laten. Dat betekent een enorme verlenging van de effectieve
leertijd nu kinderen ook op school kunnen eten en slapen. Door de
Algemene Werkwet is er nu voldoende personeel om hierin te voorzien.
Door diezelfde werkwet moest er ook wel een oplossing gevonden wor-
den omdat de ouders hun handen vol hebben aan al het werk.

>> lees verder

Minister VWS Marijnissen op werkbezoek bij teledokters.
Minister Jan Marijnissen was vandaag bij 'Webrecept', het online-center
waar alle huisartsen tegenwoordig consult houden. De minister was zeer
tevreden over de menselijke kant van dit centrum. Hij vond de klacht uit
de samenleving dat het persoonlijke contact met de huisarts gemist
wordt ongegrond.

>> lees meer over het werkbezoek

Amerikaanse verkiezingen 2020: Wordt Chelsea Clinton de
eerste vrouwelijke president van Amerika?

LAATSTE NIEUWS
Weer storingen met
zweeftrein Lelystad

Onderwijsinspectie komt
met kritisch rapport

Mega Jackpot gevallen in 
Oost Groningen

Peilingen: verlies SP en
TON, CDA op winst

TU Twente test nieuwe
regenautomaat

BUITENLAND
Zelfmoordaanslag Iran:
23 doden, 85 gewonden

Orkaan Wendy teistert
zuiden VS

Opnieuw atoomproeven
in Ethiopië en Sudan

New York Zoo: succesvol
in klonen van pinguin

ECONOMIE
Recessie dreigt in China
na vrije val yuan

Rus wordt nieuwe 
topman Endemol

Shell Solar boekt
recordwinst

Europese Unie verdeeld
over pensioenen

SPECIALS
Einde van een tijdperk:
de laatste hybride auto

Huwelijksvoorbereiding
Amalia in volle gang

Terugblik op Olympische
Spelen in Mexico

Scenario 1: Arbeidsparticipatie Werkt! Door Pieter van der Straaten en Bart Olde-Agterhuis

Tweedeling:
• Er is sprake van relatief grote maatschappelijke ongelijkheid tussen werknemers in een regulie-

re baan en werknemers via de Werkwet. 
Kwaliteitsverschil tussen publieke en private voorzieningen:
• Werknemers met een hoog inkomen maken gebruik van private zorginstellingen, kinderopvang

en onderwijs waar de kwaliteit veel hoger is.

Scenario 2: Participatiezekerheid
Werknemers kunnen makkelijk wisselen tussen werk, vrijwilligerswerk (mantel)zorg, individuele ontplooi-

ing en rust:
• De overheid financiert middels de Brede Participatie Wet een periode van maatschappelijke par-

ticipatie voor bijvoorbeeld zorg voor kinderen of ouders middels een uitkering. Ook individuele
ontplooiing kan hiermee gefinancierd worden evenals vrijwilligerswerk.

• Ontspannen samenleving.
• Baanzekerheid is ingeruild voor participatiezekerheid, er is daardoor sprake van een grote

arbeidsmobiliteit. Mensen wisselen makkelijk van baan.
Sociale voorzieningen in de handen van mensen zelf en minder in handen van de overheid:
• Maatschappelijke initiatieven worden door de overheid gecoördineerd waardoor allerhande

buurtvoorzieningen zijn ontstaan zoals kinderopvang en mantelzorg in de buurt. Men is steeds
minder afhankelijk van overheidsvoorzieningen waardoor de personeelstekorten daar sterk afne-
men.

Sekseongelijkheid:
• Met name vrouwen maken gebruik van de mogelijkheden waardoor de man als kostwinner func-

tioneert terwijl met name de vrouw actief is in maatschappelijk verband.
Minder welvaart, dure wet:
• De arbeidsparticipatie in betaalde banen is relatief laag. De welvaart neemt daardoor af. De kos-

ten voor de overheid zijn daarentegen erg hoog. Besparingen moeten zich op lange termijn
bewijzen. Er zijn dan ook zorgen over de betaalbaarheid.

Scenario 3: Om de banen van de mensen
Volledige werkgelegenheid door ingrijpende maatregelen:
• Nagenoeg iedereen is aan het werk.
• Werkgevers zijn verplicht tien procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor groepen werk-

nemers zoals gedeeltelijk arbeidsongeschikten en werkloze ouderen die anders niet aan een
baan konden komen. Werkgever betaalt voor productieve deel, overheid de rest.

• Bijstandsuitkeringen zijn afgeschaft en de WW is verkort naar een half jaar. Scholing is daarvoor
in de plaats gekomen om werknemers zo snel mogelijk van werk naar werk door te leiden.

• Werknemers die minder participeren dan verwacht, mogen worden geconfronteerd met een
extra belastingheffing.

• Periodieke competentietest met scholing op maat.
Publieke diensten geprivatiseerd, tweedeling tussen inkomensgroepen:
• Publieke diensten zijn geprivatiseerd in ruil voor belastingverlaging.
• Tegemoetkoming in de kinderopvang naar gelang het aantal gewerkte uren.
• Kwaliteit van private diensten relatief laag. Laag betaald en weinig geschoold personeel in de

betaalbare private voorzieningen. De hogere inkomens weten zich hieraan te onttrekken via
duurdere private instellingen.

Hoge welvaart, gehaast bestaan.

C. Discussie tussen drie verdedigers
Drie verdedigers van de afzonderlijke scenario’s (vooraf geselecteerd en goed ingelezen op de
teksten) gaan in debat waarin zij het eigen scenario verdedigen en de andere twee scenario’s
bekritiseren.

D. Discussie met de zaal

4. Feedback
Op www.pvda.nl/arbeid kunt u de bevindingen van de avond doorgeven aan het partijbestuur zodat
deze meegenomen kunnen worden in de notitie van het partijbestuur over de toekomst van arbeid
en de sociale zekerheid.
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nemen. Ouderen komen niet meer aan de bak. Die zijn in de huidige cao’s te duur. Idem dito voor 
Nee, daar lach ik om. De bonden hebben jarenlang hoge loonstijgingen afgesproken. Nooit hebben
zij werkgevers aangesproken op hun verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen in dienst te
nemen. Ouderen komen niet meer aan de bak. Die zijn in de huidige cao’s te duur. Idem dito voor
laagopgeleiden, gehandicapten en deeltijdwerkers. Met de Algemene Werkwet hebben we al die
mensen aan het werk kunnen zetten. En hun loon is geen cent lager dan het minimumloon in 2011. 

De oppositie, onder leiding van de PvdA, klaagt steen en been over de grote maatschappelijke ongelijk-
heid die uw beleid heeft gecreëerd. Wat vindt u van die kritiek?

De beste stuurlui staan weer eens aan wal, meneer Mingelen. Het voornaamste is dat iedereen aan
het werk is. Negentig procent arbeidsparticipatie, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Al die men-
sen die vroeger thuis zaten en nu de vitale sectoren van onze samenleving draaiende houden. Ik
vind dat een geweldige prestatie. En dat de PvdA dan begint over ongelijkheid vind ik “oud-links
gezeur” zoals collega Verdonk dat altijd noemt. Als je iedereen aan het werk wilt krijgen, moet je
inkomensongelijkheid accepteren. Als iedereen hetzelfde verdient, komt de werkloosheid vanzelf. 

Zelfs in 2020 reiken de bomen niet tot in de hemel. Om voor iedereen een minimaal inkomen te
garanderen moeten we zuinig zijn. Door werklozen in te zetten in zorg, kinderopvang en onderwijs
slaan we twee vliegen in één klap. Lagere kosten voor de publieke voorzieningen én een zinvolle
besteding van uitkeringsgelden. En minstens zo belangrijk: voor alle Nederlanders zijn zorg, onder-
wijs en kinderopvang gratis.

Klinkt dat niet allemaal iets te rooskleurig? Het niveau van de gratis zorg is al jaren onder de maat.
Iedereen die het zich maar een beetje kan permitteren, gaat naar een privékliniek. Daar is het perso-
neel wel hoogopgeleid. Ook in de kinderopvang zie je een dergelijke ontwikkeling. U kunt toch niet
ontkennen dat er een sterke tweedeling is ontstaan tussen de vermogende middenklasse en de onder-
klasse?

Meneer Mingelen, die tweedeling is van alle tijden. Met meer geld koop je beter onderwijs en betere
zorg, dat is de economische wet van de portemonnee. De overheid is er voor mensen die haar nodig
hebben, maar moet zich niet bemoeien met mensen die haar niet nodig hebben. De overheid
garandeert gratis basisvoorzieningen. Als mensen iets anders willen, moeten ze dat zelf betalen.
Rijke mensen kunnen ook naar duurdere restaurants dan arme mensen. Daar stelt u ook geen
scherpe vragen over, meneer Mingelen. Daar gaat de overheid ook niks aan doen. 

Uw kabinet heeft zich geprofileerd op het afschaffen van  wetgeving rondom arbeid. Vindt u niet dat
de overheid bij arbeidsverhoudingen een belangrijke taak heeft?

Ik zou niet weten welke taak dat zou moeten zijn. De arbeidsmarkt is een markt en de overheid
moet zorgen dat die optimaal functioneert. Rond de eeuwwisseling werd de arbeidsmarkt verstikt
door regels die de bestaande verhoudingen probeerden te bestendigen. Daarom is collega Verdonk
als minister van Werk acht jaar geleden krachtdadig begonnen met haar grote schoonmaak. Alle
regels die de arbeidsmarkt verstikten, de WW, de WIA, de WWB, ze zijn allemaal opgeruimd. Mensen
willen werken, ze betalen belasting en in ruil daarvoor levert de overheid gratis basisvoorzieningen.
Hoeveel mensen willen werken, wat ze willen verdienen en onder welke voorwaarden is geen zaak
van de overheid, maar van werkenden zelf. Als mensen niet kunnen werken biedt de overheid een
vervangend inkomen. Maar dat betekent niet dat mensen rustig thuis kunnen gaan zitten.
Integendeel, we willen als kabinet dat mensen die een uitkering krijgen daar een tegenprestatie 

Ferry Mingelen is de nestor van de Nederlandse politieke journalistiek. Vanaf 1984 is zijn
gezicht een bekende verschijning op TV in de rubriek Den Haag Vandaag. Vanaf 2015 is hij
de centrale anchorman van DigiDenHaag, de interactieve opvolger van DHV. Op zoek
naar vernieuwing neemt DigiDenHaag in 2020 eindelijk afscheid van de 73-jarige
Mingelen. Hier het laatste interview van Ferry Mingelen met Minister-President Eurlings.

We blikken vanmiddag terug op de twee kabinetten die uw naam dragen. Wat trof u aan toen uw eer-
ste kabinet in 2012 werd beëdigd?

We zaten destijds diep in de put, meneer Mingelen. De nasleep van de kredietcrisis van 2008 viel
samen met de eerste vergrijzingsgolf. De financiën waren uit het lood en half Nederland was met
pensioen of arbeidsongeschikt. Kinderen gingen niet meer naar school en hulpbehoevende ouderen
kregen geen verzorging, allemaal vanwege personeelstekorten. De PvdA kwam weliswaar met een
stortvloed aan initiatiefjes en voorstelletjes, maar blokkeerde iedere wezenlijke hervorming van de
verzorgingsstaat. Daar konden we als CDA niet verder mee. 

Alleen een nieuwe coalitie was in staat een doorbraak in de sociale zekerheid te bewerkstelligen. U
weet als geen ander dat de vorming van mijn eerste kabinet moeizaam was, want er bestond grote
aversie tussen T.O.N. en de SP. Beide partijen hadden echter vanuit hun verschillende achtergrond
een gezamenlijk doel voor ogen: de ingezakte arbeidsparticipatie in 8 jaar op 80% brengen. Wij van
het CDA brachten ze bij elkaar. 

We koersten van begin af aan op arbeidsparticipatie en ik ben trots op het feit dat die arbeidsparti-
cipatie nu zelfs 90% is. Maar dat is niet het enige. Alle beloftes die de PvdA 14 jaar geleden deed,
hebben wij waargemaakt. De PvdA beloofde gratis kinderopvang, wij zorgden dat die er kwam. De
PvdA wilde gratis schoolboeken, wij regelden gratis onderwijs tot 18 jaar. In haar laatste kabinet
bewoog de PvdA hemel en aarde om vrouwen evenveel te laten werken en verdienen als mannen.
Daar zijn we nu. De PvdA is goed in beloven, wij zijn goed in doen. Uit de polls blijkt dat de kiezer
dat waardeert, meneer Mingelen.

Toch klinkt het alsof u oude PvdA ideeën in een nieuw jasje heeft gestoken. Zo lijkt het idee van de
Melkertbaan van de vorige eeuw weer terug te komen in de Algemene Werkwet.

Die vergelijking wordt soms gemaakt. Ik ben er geen fan van, meneer Mingelen, en ik zal u vertellen
waarom. De Melkertbaan was een zoethoudertje . Het kostte vreselijk veel geld en leverde niks op,
omdat niemand zat te wachten op het werk dat die mensen deden. De Algemene Werkwet biedt
werk in de sectoren waar in 2012 de grootste tekorten waren: onderwijs, zorg en kinderopvang. Twee
miljoen mensen hebben we op die manier aan het werk gekregen in de afgelopen acht jaar. 

Veel mensen zeggen dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit. Veel personeel uit de Werkwet is laag
opgeleid en ongemotiveerd. Ze verdienen te weinig om van te leven en te veel om van dood te gaan,
zeggen de vakbondsleiders van de FCNV. Trekt u zich dat aan?

Nee, daar lach ik om. De bonden hebben jarenlang hoge loonstijgingen afgesproken. Nooit hebben
zij werkgevers aangesproken op hun verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen in dienst te
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Hoeveel mensen willen werken, wat ze willen verdienen en onder welke voorwaarden is geen zaak
van de overheid, maar van werkenden zelf. Als mensen niet kunnen werken biedt de overheid een 
vervangend inkomen. Maar dat betekent niet dat mensen rustig thuis kunnen gaan zitten. 
Integendeel, we willen als kabinet dat mensen die een uitkering krijgen daar een tegenprestatie
voor leveren.

Hoe valt die strengheid bij uw coalitiepartners van de SP? Tien jaar geleden gruwden ze ervan.

Jan Marijnissen steunt als minister van VWS onze benadering van harte. Hij heeft daarmee de gratis
zorg kunnen verwezenlijken. En gratis onderwijs. En gratis kinderopvang. 

Die gescheiden benadering tussen arm en rijk komt ook een beetje terug in de coalitie met TON en de
SP, die 10 jaar geleden toch ondenkbaar was.

Meneer Mingelen, u loopt al zo lang mee in de politieke journalistiek dat u weet dat in Nederland
geen ondenkbare coalities bestaan. Coalitievorming is een kwestie van prioriteiten stellen en com-
promissen sluiten. De SP zet zich in voor de onderkant van de samenleving. De mensen die van
arbeid en zorg verstoken dreigden te raken. TON zet zich in voor de bovenkant van de samenleving.
De mensen die door noeste arbeid een goed bestaan willen opbouwen. Wij van het CDA verenigen
beide belangen. De taak van het CDA was dan ook om een goed evenwicht te vinden. Dat evenwicht
konden we bereiken door de participatie te verhogen en iedereen aan het werk te krijgen. Dat is
goed voor arm en rijk en komt uiteindelijk heel Nederland ten goede.
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Scenario 2: Participatiezekerheid
Op basis van de scenario’s van Ivy Koopmans, Mara Yerkes, Gerben Korthouwer en René Rollingswier.
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Scenario 3: Om de banen van de mensen. Door Pieter Paul Slikker en Joost van Genabeek.



Partij van de Arbeid 1716 Scenariostudies Arbeid en Participatie



Partij van de Arbeid 1918 Scenariostudies Arbeid en Participatie



20 Scenariostudies Arbeid en Participatie Partij van de Arbeid 21

PB-resolutie Arbeid en Participatie
zoals vastgesteld op het Congres van vrijdag 13 en zaterdag 14 juni te Breda.

Toelichting: Emancipatie en Solidariteit waren, zijn en blijven de rode draad van de sociaaldemocratie. Werk emancipeert.
Zonder arbeid geen vooruitgang. Arbeid stelt in staat tot solidariteit. Arbeid vermindert afhankelijkheid. Kortom: zonder
arbeid geen emancipatie en geen solidariteit.

In ons beginselprogramma staat het als volgt: “Het streven naar volledige werkgelegenheid blijft een centrale opdracht voor de
sociaaldemocratie. Betaalde arbeid vormt de primaire bron van zelfstandig inkomen. Het is voor veel mensen de basis voor
(zelf )respect. Met hun werk leveren veel mensen ook een bijdrage aan de samenleving. De zeggenschap over de kwaliteit van de
arbeid en arbeidsverhoudingen is daarbij essentieel. De organisatie van werknemers binnen en buiten de onderneming verdient
waardering en ondersteuning.”
De traditie van de Partij van de Arbeid gaat op dit punt ver terug. Reeds in het Plan van de Arbeid (1935) schreven wij dat
bestaanszekerheid voor werkenden “het verdwijnen van de vrees, dat hij morgen wordt ingelijfd bij het grote leger der werklo-
zen” betekent. En voor werklozen “zekerheid van arbeid en brood; het einde van de periode van voortdurende werkloosheid en
afhankelijkheid van steun”. Solidariteit en Emancipatie, dé beginselen van de sociaaldemocratie, zijn van onverminderde
waarde. De samenleving van nu wordt geconfronteerd met actuele vraagstukken die nieuwe strijdpunten opleveren voor
de sociaaldemocratie. 
Iedereen heeft recht op werk! Het is van het grootste belang zoveel mogelijk mensen door middel van arbeid mee te laten
doen aan de samenleving, hun talenten en zelfrespect te ontwikkelen en economische zelfstandigheid te realiseren. De
Partij van de Arbeid staat voor werk boven inkomen: dat is goed voor mensen zelf én voor de samenleving. Het is sterk én
sociaal. Economische groei en voldoende werkgelegenheid zijn voorwaarden voor een gezonde arbeidsmarkt: de basis van
het recht op werk. 
De PvdA staat voor meer dan werk alleen. Want het gaat er niet alleen om dat mensen aan het werk zijn, maar ook om
hoe mensen aan het werk zijn. 
Kwaliteit van arbeid staat voor de PvdA hierin centraal. Want het recht op werk gaat over meer dan het hebben van een
baan. Het gaat ook over fatsoenlijk werk. De organisatie van het werk moet zo zijn ingericht dat mensen onder menswaar-
dige omstandigheden hun werk kunnen doen, dat er aandacht is voor de organisatie van het werk, goede arbeidsomstan-
digheden en betekenisvolle medezeggenschap. Werkgevers moeten en mogen eisen stellen aan hun werknemers.
Werknemers mogen verwachten dat werkgevers bereid zijn in hen te investeren. 

De kernopdracht van de sociaaldemocratie is dan ook tweeledig: het bevorderen van deelname aan arbeid en het bescher-
men van werknemersrechten. De uitdagingen van de komende jaren hangen samen met de spanning tussen deze twee
cruciale doelstellingen. De volgende ontwikkelingen en dilemma’s zijn hierbij aan de orde:

Inzetbaarheid en krapte
De groeiende behoefte aan arbeidskrachten gecombineerd met het afnemende aantal werkenden ten opzichte van het aan-
tal niet-werkenden zorgt naar alle waarschijnlijkheid voor een periode van permanente krapte op de arbeidsmarkt. Dat
betekent dat er voor iedereen goede kansen bestaan op arbeid. Maar ook dreigen tekorten in bepaalde sectoren, komt
dienstverlening onder druk, komt de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat onder druk en kan er een inflatoire druk op
lonen en prijzen ontstaan. Om te voorkomen dat met name in het onderwijs en de zorg toenemende tekorten aan
geschoold personeel ontstaan moet er in het bijzonder aandacht uitgaan naar werknemers in de (semi-)publieke sector.
De werkomstandigheden van deze frontliniewerkers zijn de afgelopen jaren in toenemende mate onder druk komen te
staan. Voor deze groep is het noodzakelijk om waardering en beloning te verbeteren en de beroepseer weer centraal te
stellen. Ook zullen, ondanks de permanente krapte op de arbeidsmarkt, bepaalde groepen (zoals ouderen, allochtonen,
vrouwen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten) niet in gelijke mate vanzelf de weg naar de arbeidsmarkt weten te vinden. Het
gaat dan natuurlijk niet alleen om het opvangen van een krimpende beroepsbevolking maar ook om het zelfstandig recht
van deze mensen om gelijkwaardig mee te doen in de samenleving en gelijke kansen en gelijke beloning te krijgen. Al het
talent moet worden benut om meer diversiteit in sectoren en het management te krijgen. Meer dan voldoende redenen
dus voor een ambitieuze participatie- en activeringsagenda. 
Niemand aan de kant! We moeten, willen en kunnen meer mensen aan het werk helpen. Het tornen aan de rechtsbescher-
ming van mensen, met de preventieve ontslagtoets als kern, helpt daarbij niet. Niet alleen gezien de voorziene krapte op
de arbeidsmarkt, maar ook omdat het van met name ouderen de nieuwe buitenstaanders op de arbeidsmarkt maakt en
het de prikkels voor werkgevers vermindert om te investeren in de scholing en de loyaliteit van hun werknemers. De Partij
van de Arbeid kiest een heel andere benadering: vóór een activerend arbeidsmarktbeleid met zowel rechten als plichten,
vóór het bevorderen van ondernemerschap, en vóór het stimuleren van inzetbaarheid met name door te investeren in
levenslang leren. 
Het is onvermijdelijk dat mensen in de toekomst langer moeten werken. In een samenleving waarin mensen steeds ouder
worden en vitaler blijven kán dat ook, mits er rekening gehouden wordt met de zwaarte van het werk dat mensen hebben

verricht. De PvdA maakt het vrijwillig doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd aantrekkelijker en zet zich in voor het
wegnemen van bestaande belemmeringen. Ook is er behoefte aan verhoging van de arbeidsproductiviteit. We moeten
slimmer en efficiënter werken!

Zekerheid en flexibiliteit
De Nederlandse economie is sterk. De Nederlandse economie is van oudsher ook een open economie. Veel ondernemin-
gen zien zich onder andere door de invloed van globalisering en internationalisering van de kapitaalmarkt genoodzaakt
om arbeid te flexibiliseren, te reorganiseren en activiteiten uit te besteden als die niet tot de kerntaken behoren.
Uitzendwerk, flexwerk en deeltijdwerk horen onlosmakelijk bij het hedendaagse en toekomstige beeld van de arbeids-
markt.  De snelheid waarmee banen ontstaan en vervolgens weer verdwijnen neemt daardoor toe. Bedrijven verplaatsen
zich steeds makkelijker over de landsgrenzen heen. Werkgevers durven het risico van (te) veel vaste dienstverbanden niet
aan. Ook bestaat bij hen soms de angst mensen aan te nemen die mogelijke risico’s met zich meebrengen zoals arbeids-
gehandicapten of ouderen. Steeds minder mensen vinden daardoor “een baan voor het leven”.  
Er is in toenemende mate sprake van tijdelijke contracten en wisseling van werk. Dat biedt niet alleen voordelen. Sommige
werknemers hebben onvrijwillig weinig keus. Zo ontstaat het risico van een tweedeling tussen mensen die makkelijk hun
weg vinden op de arbeidsmarkt en mensen die tegen wil en dank baantje aan baantje koppelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
onvrijwillige ZZP’ers die een onzekere positie op de arbeidsmarkt hebben en die werknemersrechten (zekerheid) worden
ontzegd. 
Anderen die goed hun weg in de open economie kunnen vinden ondervinden voordelen van de veranderingen op de
arbeidsmarkt. Er zijn steeds meer werknemers die zelf graag de organisatie van hun werk in eigen hand willen houden.
Ook stelt de overgang van baanzekerheid naar werkzekerheid werkgevers in de gelegenheid om makkelijker mensen aan
te nemen, mensen aan het werk te houden en biedt het werknemers kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Voor de
samenleving betekent dat een versterking van onze economie. 
De Nederlandse economie is een open economie die zich niet van globalisering kan en moet willen afsluiten. Het recht-
se antwoord op deze ontwikkeling is het vragen van flexibiliteit van werknemers zonder daarbij zekerheid te bieden: door
de solidariteit louter als kostenpost te zien (en deze dus af te bouwen), door te knagen aan werknemersrechten, door de
sociale zekerheid te verschralen. Wij kiezen voor een radicaal andere richting. Tegenover de flexibiliteit die een dynami-
sche en open economie onvermijdelijk van ons allemaal vraagt, stellen wij de noodzaak van meer solidariteit, niet minder.
Tegenover de aanvaarding van het verdwijnen van baanzekerheid en de toenemende continue verplaatsing van bedrijfsac-
tiviteiten horen werkzekerheid, levenslange scholing, een fatsoenlijk en rechtvaardig sociaal stelsel en een activerend
arbeidsmarktbeleid te staan. Alleen dan voelen mensen zich voldoende ‘veilig’ om met vertrouwen naar de toekomst te
kijken. In de bewoordingen van het beginselprogramma: “Mensen zullen sneller geneigd zijn risico’s te nemen als ze weten
dat ze niet aan hun lot worden overgelaten als het mis gaat. Wie met zijn kennis en inzet de welvaart van ons allemaal wil ver-
groten verdient daarom ruimte; degene die het goed gaat maar zich verzekerd wil weten tegen pech of tegenslag verdient zeker-
heid; wie wel mee wil maar niet mee kan verdient bescherming en wie met een extra steuntje in de rug van ons allemaal weer
aan kan haken heeft recht op perspectief.”

Globalisering, technologie en het superkapitalisme
Grenzen vervagen. Door technologische ontwikkelingen (internet, goedkoop reizen etc.), door sociologische ontwikkelin-
gen (individualisering, mobiliteit, migratie etc.) en door bewuste politieke keuzes zoals de integratie van Europa. De
Nederlandse economie (zowel bedrijven als werknemers) heeft daar altijd zeer van geprofiteerd. De welvaart en het aan-
tal banen namen toe, de werkloosheid en de armoede namen af. Van elke tien werknemers in de Nederlandse marktsec-
tor is er inmiddels één in dienst van een buitenlands bedrijf. Bijna driekwart van ons Bruto Binnenlands Product (BBP)
wordt ten gelde gemaakt op de wereldmarkt. Kortom: de internationale markt verschaft ons land de sterke economie die
wij nu kennen. Maar globalisering heeft ook een schaduwkant. In de woorden van ons beginselprogramma:
“Ondernemerschap en bedrijvigheid richten zich van nature meer naar de belangen van kapitaal en kapitaalverschaffers dan naar
de belangen van werknemers, natuur en milieu en latere generaties. De internationalisering van de economie versterkt deze ont-
wikkeling. Een tegenmacht is hierbij op zijn plaats. De onderneming moet daarom worden beschouwd als een samenwerkings-
verband van management, werknemers en een diversiteit van belanghebbenden. Deze bredere maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van bedrijven moet niet alleen worden aangemoedigd maar mag ook worden afgedwongen.”

Bij de PvdA dus niet de liberale passiviteit ten aanzien van de schaduwkanten van globalisering alsof alles onvermijdelijk
is. Maar ook is er bij de PvdA geen plaats voor conservatief economisch chauvinisme en protectionisme, voor de illusie
dat Nederland zich niets aan zou hoeven te trekken van hoe de wereld om haar heen verandert. De Partij van de Arbeid
wil de innovatieve kracht van grensoverschrijdend ondernemerschap benutten maar daar ook grenzen aan stellen. Door
zichtbaar te maken dat globalisering niet alleen winnaars maar ook verliezers kent. Door voor die verliezers op te komen;
door ons te weer te stellen tegen aandeelhoudersactivisme en agressief durfkapitaal dat alleen op korte termijn financieel
gewin is gericht; door excessen op het gebied van topbeloningen aan te pakken en door te pleiten voor sterke internatio-
nale instituties op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden. Maar vooral is er behoefte aan visie en durf. Wij wil-
len een economie die concurreert op kracht, duurzaamheid en innovatie in plaats van op de laagste loonkosten, de slecht-
ste arbeidsomstandigheden, de laagste belastingen of de grootste ontslagflexibiliteit.
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moet worden behouden, en daar waar nodig gezien het aantal voorvallen in de afgelopen periode- worden hersteld.
Tenslotte moet de oplopende spanning tussen nationale medezeggenschapsregels en de globalisering van de econo-
mie worden beperkt door wetgeving een internationale werking te geven, bijvoorbeeld door Europese regelingen voor
ondernemingsraden. Ook met het oog daarop onderhoudt de PvdA intensieve contacten met haar (internationale)
bondgenoten in de vakbeweging. 

4. Zekerheid en rechtsbescherming 
Kansen benutten én zekerheid bieden! De PvdA wil de kansen van de flexibele en sterke economie benutten én staat
pal voor werk- en inkomenszekerheid van werknemers. Werknemer en werkgever hebben een verbintenis met gedeel-
de verantwoordelijkheid. Daar hoort rechtsbescherming tegen willekeurig ontslag, in de vorm van een preventieve ont-
slagtoets, onlosmakelijk bij. Wanneer ontslag onvermijdelijk is, staat het streven naar rechtstreekse overgang van werk
naar werk voorop. Dit geldt ook bij ongeschiktheid voor het eigen werk wegens bijvoorbeeld ziekte. Bij werkloosheid
moet de werknemer zich verzekerd weten van een goede WW en eerlijke kansen om nieuw werk te vinden. Bij arbeids-
ongeschiktheid is een goede, loongerelateerde uitkering een zekerheid. Het sluitstuk is een goede oudedagsvoorzie-
ning. Specifieke aandacht heeft de PvdA voor pensioenoverdracht voor mensen die van baan wisselen en voor verbe-
tering van de mogelijkheden tot pensioenopbouw voor flexwerkers en ZZP’ers. Overwinsten van pensioenverzekeraars
komen ten goede aan pensioengerechtigden en deelnemers aan de pensioenfondsen. Ook moeten zij een hypotheek
af kunnen sluiten om toegang tot de woningmarkt te krijgen. Discriminatie op de arbeidsmarkt dient te worden tegen
gegaan.

5. Scholing 
Geen kind van school zonder diploma! Een laag opleidingsniveau of schooluitval leidt relatief vaak tot inactiviteit op
latere leeftijd. De PvdA bestrijdt schooluitval en maakt stapeling van opleidingen weer mogelijk. Beroepsonderwijs,
vakmanschap, is hierbij hét speerpunt van de Partij van de Arbeid. Het beroepsonderwijs heeft een gelijkwaardige
positie ten opzichte van het algemeen voortgezet onderwijs. De PvdA waardeert leren met het hoofd en leren met de
handen op een gelijkwaardige manier. Er moet meer aandacht zijn voor de aansluiting tussen opleiding en arbeids-
markt. Het volgen van een opleiding voor een vak gericht op sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is, zoals
de zorg, het onderwijs en de bouw, moet gestimuleerd worden. 
Doorstroming van onder naar boven op de arbeidsmarkt is een voorwaarde om niet-werkenden werk te kunnen ver-
schaffen. De PvdA pleit dan ook voor continue om- en bijscholing om werknemers verder te helpen op de arbeids-
markt. Waar hoger opgeleiden vaak al kansen krijgen is het zaak juist voor lager opgeleiden deze kansen te creëren.
Kennisontwikkeling wordt gestimuleerd met competentietests en bijbehorende vervolgtrajecten op maat, evenals
erkenning van op de werkvloer of elders verworven competenties en gericht tweedekansonderwijs. Werknemers moe-
ten in zichzelf te investeren en de daartoe geboden mogelijkheden benutten. De PvdA wil de jaarlijkse uitgaven voor
het onderwijs omhoog brengen naar het niveau van de omringende landen en Scandinavië. Een leven lang leren!

6. Ondernemerschap 
Ondernemers moeten kunnen ondernemen! De beste strategie voor behoud en groei van werkgelegenheid en voor
arbeid van hoge kwaliteit is een florerend bedrijfsleven. Onnodige en tegenstrijdige bureaucratische belemmeringen
moeten worden weggenomen. Bevordering van ondernemerschap is onontbeerlijk. De belangen van ondernemers (in
hun rol als werkgever) en van werknemers kunnen niet los van elkaar worden gezien. De PvdA verlangt van onderne-
mers dat zij eerlijke kansen bieden aan iedereen op de arbeidsmarkt, dat zij investeren in de inzetbaarheid van werk-
nemers en kwaliteit van arbeid. Ondernemerschap beslaat ook sociale en technologische innovatie; investeren in de
voorwaarden waarin men actief kan zijn als werknemer. In ruil daarvoor ondersteunt de PvdA de werkgelegenheid van
mensen met een lagere productiviteit (zoals meervoudig gehandicapten) met loonkostensubsidies en andere onder-
steuning. Bureaucratische rompslomp voor de werkgever dient in het algemeen, maar hierbij in het bijzonder, te wor-
den beperkt om ondernemers te stimuleren in plaats van te demotiveren. Ook zet de PvdA zet zich actief in voor
rechtsbescherming en sociale zekerheid voor individuele vormen van ondernemerschap (ZZP). 

7. Inkomensverschillen  
Werk boven inkomen! Werk moet lonen ten opzichte van een uitkering. Dat is nog lang niet altijd het geval.
Werkgeverskosten moeten in verhouding staan tot de productiviteit van werknemers. Inkomensverschillen tussen
werkenden en inactieven dragen bij aan verhoging van de arbeidsparticipatie. De PvdA past dergelijke stimulansen
toe. Niet door de uitkeringen te verlagen maar door belastingkortingen te verhogen. Hetzelfde werk moet betaald wor-
den met hetzelfde inkomen. Dat gebeurt nog lang niet altijd, bijvoorbeeld als we het inkomen van mannen en vrou-
wen vergelijken. Deze ongelijkheid is onaanvaardbaar en moet bestreden worden. Onaanvaardbare inkomensverschil-
len en excessieve zelfverrijking moeten hard worden aangepakt. De overheid neemt hiertoe noodzakelijke maatrege-
len. De groeiende kloof tussen het salaris van topbestuurders en werknemers leidt tot een maatschappelijk probleem
als redelijkheid en billijkheid hierbij uit het oog verloren worden. Slecht presenterende topbestuurders die met miljoe-
nen naar huis gaan en loonstijgingen met tientallen procenten aan de top, terwijl bij de werknemers aangedrongen
wordt op loonmatiging, is onaanvaardbaar. Zowel overheid, aandeelhouders en de Raad van Commissarissen dienen

RESOLUTIE
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, spreekt uit dat vertegen-
woordigers van de Partij van de Arbeid dienen te handelen naar de volgende uitgangspunten.

1. Kwaliteit van arbeid 
De PvdA staat pal voor de kwaliteit van arbeid! Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moeten
vanzelfsprekend zijn. In een innovatieve economie is investeren in personeel een voorwaarde. De overheid heeft hier-
in een voorbeeldfunctie en moet deze ook meer dan tot nu toe het geval is geweest ook gaan waarmaken. De PvdA
draagt bij aan de kwaliteit van arbeid door te strijden voor voortzetting van de algemeen bindend verklaring van de
cao’s, strikte handhaving van het minimumloon, aanpak van malafide (uitzend)ondernemers, medezeggenschap,
bevordering van goede arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden en de rechtsbescherming van werknemers. Het tri-
partite overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid is daarbij van grote waarde. Internationaal strijdt de PvdA
vóór kwaliteit van arbeid en tégen een ‘race to the bottom’. Voor de PvdA zijn fatsoenlijke huisvesting en fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden voor buitenlandse werknemers die hier arbeid verrichten een voorwaarde. 

2. Activering en participatie 
Niemand aan de kant! Een toegankelijke arbeidsmarkt is een voorwaarde voor participatie van hen die aan de kant
staan. Dat is zowel een taak van de overheid als van ondernemers. 
Ondernemerschap gaat ook over sociale en technologische innovatie; investeren in de voorwaarden waarin men actief
kan zijn als werknemer. De PvdA zet zich in voor een overheid die actief gebruik maakt van loonkostensubsidies en
vormen van gesubsidieerde arbeid om mensen met een relatief lage productiviteit kans op arbeid te kunnen bieden.
Ook hierbij vervult de overheid als werkgever een voorbeeldfunctie. Van sociale partners wordt een verantwoorde loon-
ontwikkeling gevraagd. Zij moeten bereid zijn cao’s af te sluiten waarin functiebeschrijvingen worden ‘opengebroken’
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, wajong’ers, laagopgeleide bijstandsgerechtigden en mensen zonder diploma.
Ook zet de PvdA zich in voor het opheffen van belemmeringen op de arbeidsmarkt voor vrouwen, homoseksuelen,
allochtonen en andere groepen die dergelijke belemmeringen ondervinden. Specifiek voor vrouwen dient het glazen
plafond doorbroken te worden. De overheid dient het voortouw te nemen door het voeren van een actief diversiteits-
beleid, het bedrijfsleven wordt daartoe gestimuleerd. Daar waar nodig, bijvoorbeeld bij openbreken van de arbeids-
markt voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en het openbreken van topfuncties voor vrouwen, kan het inzetten van
quota worden overwogen.
Speciale aandacht gaat ook uit naar de positie van oudere werknemers. Onder 55-plussers kan veel winst geboekt wor-
den op het gebied van arbeidsparticipatie. Te vaak worden oudere werknemers als een last gezien of denken oudere
werknemers in een veel te vroeg stadium aan het einde van hun carrière beland te zijn. Met tijdige investeringen door
werknemer en werkgever in behoud van kennis en kunde hoeft geen mens meer onnodig en te vroeg worden afge-
schreven. De sociale partners moeten hierin, net als bij jongere werknemers, vanzelfsprekend een belangrijke rol ver-
vullen.  De PvdA let daarbij extra op de positie van mensen in zware beroepen. Van hen die bijvoorbeeld al veertig jaar
zwaar werk in de bouw hebben verricht kunnen we niet vragen hetzelfde werk langer te blijven verrichten. 
Het stelsel van sociale zekerheid moet zicht bieden op een fatsoenlijke bestaanszekerheid maar kent niet alleen maar
rechten. Ministens zo belangrijk en minstens zo solidair is het om misbruik en oneigenlijk gebruik te bestrijden.
Tegenover rechten staan ook plichten (en sancties): de plicht om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en mee te
werken aan scholing of reïntegratie.  
Kortom: de PvdA legt haar prioriteit bij de volledige groep werknemers tot 65 jaar om hen werk te laten vinden en te
behouden. Voor de specifieke groep werknemers van 55 tot 65 jaar zet de PvdA in op tijdige investeringen in kennis
en kunde en aangepaste arbeidsomstandigheden zodat geen enkele werknemers voortijdig hoeft te worden afgeschre-
ven. Sociale partners hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook moeten we in de toekomst meer en
langer moeten werken. De PvdA maakt daarom arbeid na de pensioengerechtigde leeftijd aantrekkelijker en zet zich
in voor het wegnemen van bestaande belemmeringen. Ook is er behoefte aan verhoging van de arbeidsproductiviteit.
We moeten slimmer en efficiënter werken! Naast betaald werk moeten er mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk,
ook werkgevers hebben hier een verantwoordelijkheid in.
Tenslotte blijft er een groep die niet in staat is te participeren in betaalde arbeid. Ook deze mensen hebben recht op
participatie via vrijwilligerswerk of andere vormen van zinvolle dagbesteding. 

3. Zeggenschap en ondernemingsbestuur 
Werknemers moeten hun stem kunnen laten horen! Werknemers moeten zich kunnen organiseren om zo op te komen
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en kwalitatief hoogwaardige arbeid. Zowel op bedrijfstakniveau, op bedrijfsni-
veau als op de werkvloer. Werknemers en zelfstandigen moeten zich via vakbonden, ondernemingsraden en vereni-
gingen hard kunnen maken voor optimale inzetbaarheid van werknemers waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en
te behouden. Hierbij is speciale aandacht voor de nieuwe EU-landen noodzakelijk. De ontwikkelingen dat de invloed
van werknemers op het ondernemingsbestuur steeds verder onder druk komt te staan vanwege de steeds sterkere rol
van aandeelhouders, moet worden bestreden. Het evenwicht tussen werkgevers, werknemers en aandeelhouders
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zich te kanten tegen dergelijke onaanvaardbare inkomensverschillen en onevenredig hoge beloningen. Als de baten
en lasten van globalisering en grensoverschrijdend ondernemerschap niet eerlijker worden verdeeld, is dat voor de
samenleving en uiteindelijk ook voor het bedrijfsleven zelf een kwalijke zaak. 

8. Werknemers in de publieke sector 
Meer waardering voor de professional! De Partij van de Arbeid heeft bijzondere aandacht voor werknemers die niet in
dienst zijn van de markt, maar die werkzaam zijn in de (semi-)publieke sector. De werkomstandigheden van de front-
liniewerkers, o.a. in het onderwijs, de zorg,bij de politie en de welzijnsector, staan de afgelopen decennia onder druk
door een combinatie van een oplopende werkdruk, verruwde omgangsvormen en beleid van politiek en overheid in
de vorm van reorganisaties en toenemende introductie van de markt. Daarnaast kampt de publieke sector met toene-
mende tekorten aan geschoold personeel die zorgen baren voor de toekomstige kwaliteit van o.a. zorg en onderwijs.
Voor deze specifieke groep is het, tevens met oog op toekomstige ontwikkelingen, noodzakelijk om waardering en
beloning te verbeteren en de beroepseer weer centraal te stellen. De PvdA brengt deze verbeteringen reeds tot stand
en wenst de ingeslagen weg voort te zetten.

9. Levensloop en zorg 
Het leven is meer dan werk alleen! De druk van het werk op het privé-leven neemt echter toe. Garantie van ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en vrije tijd zijn een groot goed. De PvdA staat voor een toegankelijke levensloopregeling
die voor alle (groepen) werknemers aantrekkelijk is en die kan voorzien in tussentijds verlof in tijden van een overla-
den (werk)agenda, in tijd voor zorgtaken, scholing en sociale verplichtingen. Datzelfde geldt voor kinderopvang met
daarbij specifieke aandacht voor lage en middeninkomens. Moderne arbeid&zorgregelingen zijn van groot belang. De
PvdA zet zich dan ook in voor op elkaar aansluitende school- en werktijden en betaalbare en goede kinderopvang om
de gezamenlijke zorgtaken beter te kunnen vervullen. Zo kunnen mensen – mannen én vrouwen - langer op een pret-
tige wijze actief zijn. 

10. Arbeidsparticipatie & internationale solidariteit
Het recht op vakbondsvereniging en wettelijk beschermde en goede werkomstandigheden zijn universele rechten. De
PvdA staat voor mondiale erkenning van de rechten van werknemers en streeft met alle mogelijke middelen wereld-
wijde naleving van de internationale rechten van medewerkers na, zoals vastgelegd in de ILO-richtlijnen.
Ondernemingen uit Nederland en Europa worden aangespoord ook bij hun activiteiten elders deze richtlijnen te res-
pecteren en ervoor te zorgen dat ook bij hun toeleveranciers mensen- en arbeidsrechten worden gerespecteerd. De
richtlijnen moeten een meer verplichtend karakter krijgen, respectievelijk wettelijk verankerd worden.
Daarnaast moet voorkomen worden dat onze behoefte aan arbeidskrachten in Nederland en Europa leidt tot ontoe-
laatbare verlies aan kennis en vaardigheden (braindrain) in met name ontwikkelingslanden.


