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1 Inleiding 
 
 
 

Speech Diederik Samsom bij presentatie ‘Keuzes voor de toekomst van Nederland’  

 

Dames en heren, 

 

Twee-en-dertig. 32%.  

 

Dat is de daling in het consumentenvertrouwen in een jaar tijd. Het persbericht van het CBS 

vatte met één droog cijfer samen wat zich nu al een tijd lang afspeelt in de Nederlandse 

huiskamers. Nederland verliest gestaag zijn vertrouwen. Het onbehagen groeit.  

 

Bij de bewoners van de Leidse Merenwijk die het gevoel hebben veel bij te dragen aan onze 

collectieve voorzieningen en er te weinig voor terugzien. De ongerustheid groeit.  

 

Bij de werknemers van de sociale werkvoorziening wiens baan weggesneden dreigt te 

worden. De onzekerheid groeit.  

 

Bij de bewoners aan het Ecuplein die te vaak slachtoffer zijn van overlast.  

 

We hebben het gevoel de grip op onze omgeving kwijt te raken, ons geloof in de toekomst. 

Onze welvaart is op het spel gezet door de financiële markten, de school van de kinderen 

valt inmiddels onder een bestuur dat 60 scholen bestiert, het verzorgingstehuis van onze 

moeder of oma is gefuseerd en we voelen ons er een nummer. Kil en anoniem. 

  

Wie een antwoord wil geven op dit tanende vertrouwen en de groeiende vervreemding moet 

meer doen dan de begroting op orde brengen. De vragen waar de bewoners van de 

Merenwijk, de werknemers van de sociale werkvoorziening en vele anderen in Nederland 

mee worstelen, gaan over veel meer dan de overheidsfinanciën. Die gaan over het land 

waarin we willen leven.  

 

Wordt het een land waarin het ieder voor zich is, waarin de overheid zich terug trekt en 

waarin de krachten van de markt ondanks de harde lessen uit de afgelopen jaren alle ruimte 

krijgen?  
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Of een land waarin we elkaar sterker maken, waarin we gezamenlijk de publieke 

voorzieningen opbouwen en zo iedereen de kans bieden het beste uit zijn of haar leven te 

halen? 

  

Wij kiezen vanuit onze idealen met overtuiging voor dat laatste. De PvdA wil Nederland weer 

zijn vertrouwen, zijn optimisme en onderlinge verbondenheid teruggeven. Een land waarin 

collectieve welvaart boven individuele rijkdom gaat. Waarin de toekomst van onze kinderen 

belangrijker is dan korte termijn bevrediging.  

  

Onze opdracht is dus veel meer dan een financieel vraagstuk, veel meer dan een kwestie 

van plussen, minnen en percentages  De kracht van Nederland en het vertrouwen van 

Nederlanders is niet gebaseerd op de omvang van de staatskas, maar op de zekerheid van 

werk, veilige straten, betaalbare woningen, goede scholen, een bereikbaar ziekenhuis en 

een betrouwbare energievoorziening. Het zijn deze voorzieningen die de basis vormen voor 

de maatschappelijke ladder waarlangs iedereen omhoog klimt. Wie deze basis verwaarloost, 

ondermijnt de verheffende en verbindende kracht van een samenleving.  

 

Wij willen deze basis, de ladder, herstellen en daarmee het vertrouwen in de kracht van 

Nederland terugwinnen. En dat kan niet door krampachtig vast te houden aan het 

bestaande. Dat vraagt in deze tijden om hervormingen en moeilijke keuzes. Op zeven 

terreinen - arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, wonen, veiligheid, onze energievoorziening en 

uiteraard de financiële sector - durft de PvdA die nieuwe keuzes te maken en doen we 

nieuwe voorstellen. Om zo de ladder – en daarmee het vertrouwen in de kracht van 

Nederland – te versterken.  

  

Voorstellen die zowel recht doen aan de noodzaak tot verandering als aan behoefte aan 

zekerheid. Juist in onzekere tijden moeten we de brug slaan tussen het bieden van 

zekerheid en de noodzaak van verandering. Wie doorslaat naar een van beide, bedient 

wellicht bepaalde groepen in de samenleving, maar bewijst de samenleving als geheel geen 

dienst.  

  

Dames en heren, 

 

Het meest treffend komt dat tot uiting bij onze voorstellen voor de arbeidsmarkt. Het belang 

van werk kan voor de PvdA niet genoeg worden benadrukt. Hoezeer de grote bedrijven ook 

beweren dat zij de motor van de economie zijn, de werkelijke basis van onze economie 
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wordt gevormd door die miljoenen mensen die iedere ochtend naar hun werk gaan en daar 

dingen maken, diensten verlenen, mensen verzorgen, doceren en de innovaties verzinnen 

waar onze toekomst vanaf hangt. Dáár ligt de werkelijke kracht van onze samenleving.   

 

Die kracht zouden we moeten koesteren. In plaats daarvan wordt die kracht uitgehold, nu de 

arbeidsmarkt in tweeën wordt gespleten. Op dit moment wordt de brug tussen zekerheid en 

verandering in onze arbeidsmarkt weggeslagen. Het groeiend leger van flexwerkers in 

steeds onzekerder constructies als 0-urencontracten, payroll-overeenkomsten of gedwongen 

zzp-schap drijft verder weg van de kern van vaste werknemers  in bedrijven.  

 

In honderdduizenden gezinnen schuift er ‘s avonds iemand aan tafel aan die niet weet of ie 

volgende week nog werk heeft. Dat vreet aan die gezinnen, dat vreet aan de gehele 

samenleving.  

 

Waarom leggen we ons eigenlijk neer bij die veramerikanisering van de arbeidsmarkt, terwijl 

ervaring en onderzoek uitwijst dat een samenleving met duurzame relaties tussen 

werkgevers en werknemers beter werkt?  Ik niet. 

  

Bij het bekende mantra dat ‘de arbeidsmarkt moet worden hervormd’ denk ik dus allereerst 

aan het stoppen van de oprukkende hyperflexibiliteit.  

 

Dat doen we door de positie van flexibele arbeid te verstevigen. Minimumtarieven voor zzp-

ers in bepaalde sectoren, meer WW-recht bij kortdurende contracten en een einde aan de 

praktijk dat je jarenlang hetzelfde werk mag doen op een uitzendcontract. Flexibele arbeid 

moet weer worden waar het voor was bedoeld. Voor de werknemer een opstapje naar vast 

werk en voor een werkgever de mogelijkheid om flexibel mee te ademen met de economie. 

Geen goedkoop alternatief voor vaste arbeidscontracten.  

  

Maar als we de verschillen tussen flexibele arbeid en vaste contracten echt willen 

overbruggen, zullen we ook aan de vaste kant iets moeten doen. We zullen het stelsel 

mobieler moeten maken: alles op alles zetten om mensen zo snel mogelijk van baan naar 

baan te helpen.  

 

Dat betekent dat we werkgevers verantwoordelijk maken voor de eerste 6 maanden WW-

betaling. Dat is de beste prikkel voor de werkgever om zijn net ontslagen werknemer zo snel 

mogelijk aan een andere baan te helpen. Bij het ontslagstelsel kiezen we onverkort voor 

behoud van preventieve toetsing, maar willen we toe naar 1 route en vooral naar inzet van 
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de ontslagvergoeding voor baan-naar-baan begeleiding. Niet langer geld, maar scholing en 

begeleiding om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Wie snel een andere baan 

vindt, mag een deel van de ontslagvergoeding houden. 

 

Beste mensen, 

 

Ook in de gezondheidszorg zijn nieuwe keuzes nodig. Want hoewel we trots mogen zijn op 

het goede werk dat dagelijks in de zorg wordt verricht, zijn ook hier onze kernwaarden in het 

geding. De gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid nemen 

toe.  

 

Arm leeft 7 jaar korter dan rijk. In Nederland! Ik vind dit onverteerbaar. 

 

Bovendien plaatst de vergrijzing ons voor nieuwe opgaven: een steeds grotere vraag naar 

gezondheidszorg.  

 

Een ding is wel duidelijk: de oprukkende marktwerking biedt hierop geen antwoord. 

Integendeel: het vergroot de tweedeling in de zorg en drijft de kosten enkel verder op door 

onnodige volumegroei.  

 

Waarom zijn er veel teveel Spoed Eisende Hulpposten in de Randstad?  

Waarom explodeert het aantal dotterbehandelingen?  

Waarom lukt het niet om meer behandeling door de huisartsen en tegelijkertijd minder door 

de ziekenhuizen te laten doen?  

 

Omdat zorgverzekeraars door hun onderlinge concurrentie niet in staat zijn om de zorg voor 

iedereen zo goed mogelijk te organiseren. Het wordt tijd om daaruit conclusies te trekken en 

de regie terug te nemen. We trekken een streep in het zand en stoppen de concurrentie 

tussen zorgverzekeraars. Zo geven we zorgverzekeraars weer de functie die hen toebehoort: 

namens de verzekerden de zorg in een regio zo goed mogelijk organiseren. Niet gedreven 

door commerciële, maar door publieke belangen. Alleen zo zorg je voor de beste zorg voor 

iedereen en stop je de volume-explosie.  En alleen zo maak je het echt lonend om te 

investeren in preventie. 

  

Iets soortgelijks geldt voor de langdurige zorg. Die moet veel meer dan nu gecombineerd 

worden met wonen, werken, welzijn. Dat betekent dat we de gemeenten verantwoordelijk 
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moeten maken. Alleen zo kun je zorg dichtbij organiseren, investeren in preventie en in 

nieuwe kleinschalige initiatieven.  

   

Over de financiering van de gezondheidszorg kan ik kort zijn. Goede zorg moet betaalbaar 

blijven. Om tweedeling in de zorg te voorkomen en de stijgende kosten in de zorg op te 

vangen, zullen we daarom van iedereen een eerlijke extra bijdrage moeten vragen. 

Solidariteit is daarbij voor ons het leidend principe. We willen inkomensafhankelijke premies 

én inkomensafhankelijke eigen betalingen en risico’s, zodat de zorg voor iedereen 

betaalbaar blijft.  

  

Dan onze woningmarkt. Als er een onderdeel van de samenleving is waar het inzakkend 

vertrouwen in de toekomst manifest is geworden, dan is het in de woningmarkt. Er wordt 

nauwelijks nog gebouwd, verhuisd, gekocht of verkocht. Dit heeft de bouwsector – met een 

omzet van tegen de 100 miljard euro van onschatbare waarde voor onze economie – in grote 

problemen gebracht. Maar belangrijker: het bezorgt mensen grote problemen: ze zitten vast 

in hun huurwoning, vinden geen woning of raken verstrikt in de hypotheekval omdat de 

woning minder waard is dan de uitstaande hypotheek. 

  

Om dat op te lossen is er één ding nodig: zekerheid. Zekerheid over wat er gaat gebeuren 

met de hypotheekrenteaftrek. Zet een stip op de horizon, 30 jaar vanaf nu, en vertel 

Nederland waar de hypotheekrenteaftrek dan staat.  

 

Onze keuze: hervorm de hypotheekrenteaftrek weer tot waar die voor bedoeld was: een 

stimulans voor huizenbezit. Geen subsidie op rijkdom. We bouwen daarvoor langzaam af 

naar een systeem waarin over 30 jaar de rente tegen een uniform tarief van 30% aftrekbaar 

is voor de waarde van een modale woning. Bovendien willen we dat hypotheken worden 

afgelost en zal de toegestane renteaftrek bij nieuwe hypotheken dus gedurende de looptijd 

verminderen. Tegelijkertijd verlagen we de overdrachtsbelasting.  

 

Ook de huurmarkt moet van het slot. Gematigde huurstijging blijft de norm voor lage 

inkomens, maar iets meer huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen is 

gerechtvaardigd.  

 

Op deze manier trekken we een totaal vastgelopen woningmarkt weer los; gaan mensen 

weer woningen kopen, worden er weer woningen gebouwd, verhuurd en opgeknapt. Alleen 

door een gedurfde stap in de toekomst te zetten, realiseren we een van de belangrijkste 
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basisvoorwaarden voor een krachtige samenleving: de mogelijkheid voor iedereen om in een 

goede en betaalbare woning te wonen en te leven. 

  

Arbeid, zorg en wonen dus. En wat doet veiligheid dan tussen alle thema’s waar we keuzes 

op maken? Dat heeft toch niks met de begroting te maken? 

 

Nee, maar alles met het herstel van vertrouwen in de kracht van Nederland, met mensen 

weer grip geven op hun omgeving. Veiligheid is daarvoor de eerste voorwaarde.  Wie in 

angst leeft kan zichzelf niet zijn, niet voluit werken, zich niet ontwikkelen. Juist de PvdA, die 

zich in alles verzet tegen een samenleving waarin het recht van de sterkste heerst, moet 

opkomen voor veiligheid.  

 

Om veiligheid effectiever aan te pakken moeten we af van de ideologische schijngevechten 

tussen harde repressie en softe preventie. Die ideologische twist heeft in de dagelijkse 

praktijk geen enkele waarde. Beiden zijn nodig. Preventie moet harder, repressie moet 

slimmer. Minder hulpverlening, meer correctie in gezinnen, eerder ingrijpen enmeer ogen en 

handen op straat tegen de overlast - de gemeentebrigadier. Maar ook een effectievere 

bestrijding van misdaad door meer inzet op recherche.  

 

En wat voor zorg en onderwijs geldt, geldt ook voor veiligheid. We hebben onze beste 

mensen nodig in de frontlinie. Houd ze daar dan ook.  

 

Ik zag mijn beste straatcoachcollega’s van straat verdwijnen omdat ze coördinator konden 

worden. Minder zwaar werk voor een beter salaris. Maak een einde aan het 

beloningssysteem waardoor goede agenten of toezichthouders van straat verdwijnen omdat 

ze in een managementbaan meer kunnen verdienen. Het ondermijnt de kracht van onze 

aanpak. En juist bij veiligheid moeten we met niks minder genoegen nemen dan de beste 

mogelijke aanpak.  

  

Best aanwezigen, 

 

Onze eerste opdracht ligt dus aan de basis, bij de voorzieningen als zorg, veiligheid, wonen 

en arbeid. Politiek is als de piramide van Maslow. Wie de basis niet op orde heeft, kan de 

rest vergeten.  

 

Maar we moeten onze blik ook op de verdere toekomst richten. Politiek gaat niet alleen over 

vandaag en morgen, het gaat net zo goed - zeker voor mij - over de volgende generaties. 
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Over hun toekomst. Ik wil ze recht in de ogen kunnen kijken. En dus is er werk aan de 

winkel. Oprakende energievoorraden, grondstoffenschaarste en klimaatverandering dreigen 

komende generaties voor grote problemen te plaatsen. Er zijn drastische keuzes nodig om 

daar verandering in aan te brengen. Onze energievoorziening zal in enkele decennia volledig 

moeten verduurzamen 

  

Die opdracht wordt ons niet alleen ingegeven door verantwoordelijkheidsbesef, maar ook 

door vooruitgangsgeloof. Het is niet alleen nodig om onze economie te verduurzamen, het 

biedt ook grote kansen. 

 

Kansen op nieuwe groei, waar de oude stilvalt;  

Op nieuwe banen, waar de oude verdwijnen.  

Op nieuwe innovatie, waar Nederland in kan uitblinken.  

 

Nederland heeft de beste ingenieursbureaus, offshore bedrijven, waterbouwers en havens. 

Wij kunnen wereldspeler zijn op het gebied van offshore energiewinning. En met 

Wageningen ook op het gebied van biogrondstoffen. Laten we onszelf tot doel stellen om die 

kansen te grijpen. Door een meeslepende en ambitieuze opdracht te formuleren: in 2050 is 

Nederland geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Een 100% duurzame economie.  

 

Door een 100% duurzame energievoorziening te realiseren. 

Door van Rotterdam het centrum te maken van de groene grondstoffenchemie.  

Door onze mobiliteit te vergroenen.  

  

Met concrete maatregelen zoals een verplichte levering van duurzame elektriciteit en de 

aanleg van een hoogspanningsnet op zee bieden we lange termijn zekerheid voor bedrijven 

en stimuleren we innovatie en investeringen zonder de geplaagde staatskas te belasten.  

  

Als we in deze tijden ergens behoefte aan hebben is, dan is het aan inspiratie, aan 

optimisme. Nederland kan zijn optimisme hervinden met deze opdracht voor een nieuwe 

krachtige duurzame economie. 100% duurzaam in 2050.  

  

En dames en heren, 

 

Die duurzame economie komt er niet zonder investeringen in...onderwijs. Lange tijd meende 

ik dat de beste investering in het milieu een zonnepaneel of een windmolen was. Mis. De 

best best renderende euro voor het milieu is een euro investeren in onderwijs. Omdat onze 
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kinderen nieuwe technologie kunnen uitvinden waar wij nog niet op konden komen. Wie 

vooruitgang mogelijk wil maken, moet in onderwijs investeren. Ook als het financieel 

tegenzit. 

  

Maar er is meer dan alleen geld nodig in het onderwijs. Er is een cultuuromslag nodig.  

 

Eerder starten met onderwijs 

Meer inzet op rekenen en taal 

De beste mensen voor de klas;  

Meer vakopleidingen 

Minder marktwerking op het MBO en HBO, om de wildgroei aan diploma’s te stoppen 

En vooral: een halt aan de schaalgrootte.  

 

Één bestuur voor 60 lagere scholen is vast efficiënt in managementtermen, maar maakt van 

ouders, docenten en leerlingen een nummer. De fonkelende gebouwen van de ROC’s 

waarin 5000 leerlingen zitten geven vast veel prestige, maar er blijft weinig over van de 

onderwijsmoraal. Wanneer we de ontwikkelingen gewoon aan ons voorbij laten trekken zal 

de schaalvergroting almaar doorgaan. Tijd om echt grenzen te trekken. Grenzen aan de 

omvang van besturen, lokaties en klassen. . 

  

Rest ons nog één belangrijk thema voor de toekomst.  

 

De financiële sector.  

 

Niet een sector waar je als eerste aan denkt als het gaat om publieke voorzieningen. Maar 

wel eentje die, zo heeft ze bewezen, een directe bedreiging vormt voor onze voorzieningen 

en daarmee voor onze toekomst. Er zijn legio ingrepen mogelijk en nodig. Aanpakken van de 

bonussen, splitsen van banken, versterken kapitaal, Europees bankentoezicht, een 

bankenbelasting in enigerlei vorm. De PvdA zal elk middel inzetten en niet rusten voordat 

deze sector ophoudt om met haar roekeloze gedrag onze gezamenlijke welvaart op het spel 

te zetten.  

  

Dames en heren, 

 

Dit zijn de keuzes die de PvdA voor de toekomst van het land maakt.  
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Een zekerder arbeidsmarkt, solidaire zorg, een woningmarkt in beweging, een veilige 

omgeving, een duurzame energievoorziening, het best denkbare onderwijs en een 

beteugelde financiële sector.  

 

Zeven thema’s, tientallen voorstellen. Verdere uitwerking staat in de stukken die vandaag 

worden gepubliceerd. 

  

En ja, nu vraagt u zich af: wat levert dat allemaal op? Een sterker fundament onder de 

samenleving is mijn belangrijkste antwoord.  

 

En daarmee ook een steviger fundament onder de staatsfinanciën. Structurele hervormingen 

zorgen uiteindelijk - structureel zoals dat heet - voor een verbetering van het overheidssaldo, 

door meer inkomsten en minder uitgaven. Onze voorstellen zullen het saldo op termijn met 

ongeveer 20 miljard verbeteren. Ruim voldoende om het ‘houdbaarheidstekort’ van ongeveer 

17 miljard te dekken. Maar ook op middellange termijn verbetert het structurele saldo, dus 

ontdaan van de economische conjunctuur, volgens een pad dat gestaag naar 0 beweegt. In 

2015 is er nog een tekort van ongeveer 1%. Daarmee houden we ons aan dit deel van de 

afspraken uit het Stabiliteit- en Groei- Pact.  

  

We richten ons niet op 3% feitelijk tekort in 2013. Om dat te halen zouden we zoveel moeten 

snijden in de samenleving dat het fundament juist wordt verzwakt. Er is ook geen zinnige 

economische of financiële reden voor een dergelijke korte termijndoel. De economie is 

gebaat bij structurele versterking en financiële markten kijken naar structurele verbeteringen 

in de begroting. De PvdA realiseert beiden met haar voorstellen.  

  

Om de begroting in evenwicht te brengen en tegelijkertijd publieke voorzieningen te 

versterken zullen we ook van mensen die dat kunnen dragen een extra bijdrage vragen. De 

basis onder een sterke economie wordt gevormd door een eerlijker inkomensverdeling. Door 

de crisis is ons gezamenlijke inkomen – wat we met zijn allen verdienen – afgenomen. Wie 

de rekeningen daarvoor eenzijdig door mensen met lage en middeninkomen laat betalen, 

verzwakt de samenleving. Daarom kiezen we er onder andere voor om grote vermogens – 

60% van het vermogen in NL zit bij 10% van de mensen - zwaarder te belasten. En we 

draaien een reeks aan bezuinigingen die dit kabinet nam en die zich opstapelden bij juist de 

mensen die dat niet kunnen hebben, terug.  

  

Hoe alle begrotingsposten precies uitpakken in 2013, 2014 en 2015, dat rekent het Centraal 

Planbureau nu voor ons uit. De grote lijnen gaf ik u zojuist. 
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Die doorrekening van het CPB komt over enkele weken. Maar die hebben we niet nodig om 

vandaag onze keuzes voor de toekomst van Nederland te presenteren. Onze keuzes gaan 

niet over een begrotingspost of een financieringsschuif. Onze plannen gaan over het 

Nederland dat wij willen veranderen.  

 

Van een land vol onzekerheid en onbehagen naar een land van optimisme en vertrouwen.  

Van een land waarin mensen het steeds meer ieder voor zich is naar een land waarin we 

samen elkaar sterker maken.  

Van een land dat milieu en natuur veronachtzaamt, naar een land dat een duurzame 

toekomst als zijn grootste uitdaging ziet en daar economisch van profiteert.   

 

Een land waarin we eerlijk delen, kansen bieden en vooruitgang creeren.  

 

Dat is het Nederland waar wij voor kiezen. Met overtuiging. En vanaf vandaag gaan we 

zoveel mogelijk mensen overtuigen om die keuze met ons te maken.  

 

Dank u wel.  
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2 In hoofdlijnen: keuzes voor de toekomst van Nederland 
 
 

 

7 hervormingen die erop gericht zijn de kracht van Nederland en het vertrouwen van de 
Nederlanders te herstellen. Keuzes die de samenleving sterker maken, de economie 
aanjagen en de financiën op orde brengen. 
 
 
Arbeidsmarkt 
De PvdA stopt de hyperflexibiliteit op de arbeidsmarkt, mensen gaan sneller van baan naar 
baan en meer werk voor arbeidsgehandicapten. 

• Versteviging van de positie van flexwerkers 
• Loondoorbetaling in de WW door de werkgever voor maximaal 6 maanden 
• Ontslagvergoeding inzetten voor van werk-naar-werkbudget 
• Een quotum en begeleiding op werk voor arbeidsgehandicapten  

 
 
Zorg 
De PvdA wil het zorgstelsel hervormen zodat zorg dichter bij de mensen wordt 
georganiseerd, de overheid de regie neemt en verspilling wordt tegengegaan.  

• De overheid werkt met burgers en zorgaanbieders een optimale indeling van de 
Basiszorgvoorziening per regio uit. De concurrentie tussen zorgverzekeraars wordt 
gestopt.  

• Specialisten komen in loondienst. Zorginstellingen worden coöperaties. 
• Er komt een inkomensafhankelijke premie en inkomensafhankelijke eigen bijdragen 

en risico’s. 
• Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor relatief eenvoudige langdurige zorg 

en ondersteuning. 
 
 
Wonen 
De woningmarkt gaat van het slot zodat er weer gebouwd wordt en mensen kunnen kopen 
en verhuizen. Er komt zekerheid, de hypotheekrenteaftrek wordt eerlijker en efficiënter, 
schulden beperkt en huren stijgen gematigd. 

• De hypotheekrenteaftrek wordt in 30 jaar afgebouwd tot een voor iedereen geldend 
tarief van 30% voor maximaal de gemiddelde huizenprijs. Voor nieuwe hypotheken 
geldt een forfaitair annuïtaire hypotheek 

• De overdrachtbelasting wordt verlaagd naar 2% en voor starters afgeschaft.  
• De gemiddelde huurverhoging mag één procent boven inflatie zijn, met ruimte voor 

maatwerk. De verhuisboete in schaarstegebieden wordt teruggedraaid.  
• Er komt een stads- en dorpsvernieuwingsfonds om te investeren in leefbaarheid 

 
 
Veiligheid 
Wie zich niet veilig voelt, kan niet voluit werken, naar school gaan, opvoeden en leven. 
Veiligheid is daarom een prioriteit. De PvdA wil geen schijndiscussie tussen softe preventie 
en harde repressie. Beide moet beter.  

• Eerder ingrijpen, minder hulpverlening en meer correctie 
• Houd de beste mensen in de frontlinie. Betaal hen beter. 
• De pakkans omhoog door beter opgeleide rechercheurs. 
• Gemeentebrigadiers voor toezicht op straat naast de wijkagent 
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Onderwijs 
De PvdA investeert in het onderwijs zodat meer tijd van beter opgeleide docenten ten goede 
komt aan leerlingen die daardoor verder komen in hun ontwikkeling en Nederland sterker 
maken voor de toekomst. 

• De uniforme norm van 1040 uur gaat van tafel. Er komt ruimte voor maatwerk. 
• Meer inzet op taal- en reken onderwijs 
• Meer ruimte en middelen voor initiatieven als de werkschool en Vakscholen 
• Grenzen stellen aan de omvang van klassen, lokaties en besturen 
• Een sociaal leenstelsel in het Hoger Onderwijs tbv investeringen in het onderwijs 

 
 
Duurzaamheid 
Het is niet alleen nodig om onze energievoorziening te veranderen voor komende generaties 
door oprakende energievoorraden, het biedt ook grote kansen. De PvdA wil onze 
energievoorziening hervormen zodat Nederland vanaf 2050 geheel onafhankelijk zal zijn van 
fossiele brandstoffen. 

• Verplicht aandeel hernieuwbare elektriciteit en groen gas voor energieleveranciers  
• Aanleg van een Net op Zee voor windparken 
• Vergroening van het belastingsstelsel 

 
 
Financiële sector 
Een hervorming van de Financiële Sector is noodzakelijk om te voorkomen dat we in de 
toekomst opnieuw met een crisis te maken krijgen die voor rekening komt van de 
belastingbetaler. De financiële sector moet weer dienstbaar worden aan mensen en aan de 
reële economie. 

• Streng Europees toezicht op de bankensector 
• Scheiden van nuts- en zakenbankieren 
• Een bijdrage van de banken door een bankenbelasting en een belasting op financiële 

transacties 
• Een einde aan de bonussen 
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3 De 7 voorstellen 
 
 

 
5 opgaven voor de ARBEIDSMARKT 
 
Inleidend 
 
Het belang van werk en banen kan voor de PvdA niet genoeg worden benadrukt. Werk 
emancipeert en geeft zelfrespect. Een baan betekent economische zelfstandigheid. Met werk 
dragen mensen bij aan de samenleving. Het is daarom van het grootste belang dat zoveel 
mogelijk mensen aan de slag zijn. Wij streven daarom naar volledige werkgelegenheid.  
 
Economische groei en voldoende werkgelegenheid zijn voorwaarden voor een gezonde 
arbeidsmarkt: de basis van het recht op werk. Maar 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. Of ze zich betrokken voelen bij hun bedrijf en fluitend naar hun 
werk gaan. Of ze fatsoenlijk betaald worden, zicht hebben op een vast contract en de 
verschillen tussen het salaris van de top en van de werknemer niet uit het lood lopen. Of de 
korte termijn belangen van aandeelhouders het niet winnen van het lange termijn belang van 
een gezonde bedrijfsvoering. Of mensen niet tegen wil en dank baantje aan baantje 
koppelen zonder zicht op zekerheid.  
 
Steeds meer werknemers hebben het zwaar in hun baan. Verpleegsters die met looplijsten 
de werkvloer op moeten, mensen in de thuiszorg met 0-urencontracten, schoonmakers die 
voor een schamel bedrag per 100 meter door de gangen van kantoorgebouwen gejaagd 
worden, postbodes die hun eigen ontslagbrief mogen bezorgen, agenten en 
ambulancebroeders die in toenemende mate te maken krijgen met agressie: we zagen het 
de afgelopen jaren allemaal gebeuren. De kwaliteit van arbeid en de bescherming van 
werknemers moet daarom weer hoog op de agenda komen, te beginnen met de positie van 
flexwerkers en Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). 
 
De arbeidsmarkt van enkele decennia terug waarbij mensen een baan voor het leven 
hadden, komt nooit meer terug. Uitzendwerk, flexwerk en deeltijdwerk horen bij de 
hedendaagse arbeidsmarkt. Maar de manier waarop dit zich nu ontwikkelt levert een nieuwe 
tweedeling op tussen flexibel en vast werk, tussen hoog en laag betaalde banen. Deze 
tweedeling op de arbeidsmarkt vraagt om oplossingen.  
 
Een groeiende groep werknemers kampt met voortdurende onzekerheid over werk en 
inkomen. Zij weten soms nauwelijks hoe lang ze nog werk hebben. De doorstroming vanuit 
tijdelijk werk naar vaste banen stagneert waardoor er voor deze groep ook nauwelijks 
perspectief is op een toekomst met noodzakelijke en gewenste zekerheden. 
 
Daarnaast kiest een groeiende groep mensen bewust voor een bestaan als zzp'er waarmee 
ze individuele vrijheid en ondernemerschap verkiezen boven een dienstverband. De PvdA 
waardeert de inzet van deze groeiende groep zzp'ers op de arbeidsmarkt. Maar er doet zich 
ook iets anders voor. Er komen steeds meer mensen in vergelijkbare constructies terecht die 
dat helemaal niet willen. In het afgelopen jaar zijn bijna geen vaste contracten meer 
aangeboden. Flexwerk en Zzp’ers worden ook steeds vaker op één hoop gegooid. Niet 
zelden gaat het hierbij om schijnconstructies bijvoorbeeld om premies en andere 
verplichtingen te ontlopen. Dit is schadelijk voor de economie, vergroot de 
bestaansonzekerheid van mensen en holt het collectieve stelsel uit. Dit is de 
veramerikanisering van onze samenleving. 
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De snelheid waarmee banen ontstaan en vervolgens weer verdwijnen neemt toe. Bedrijven 
verplaatsen zich makkelijker over de landsgrenzen heen. Overheden en bedrijven 
verminderen hun risico's door taken aan- en/of uit te besteden waarmee risico's die gepaard 
gaan met het uitvoeren van deze taken worden afgewenteld op de werknemers, de sociale 
zekerheid of de samenleving.  
 
 
De PvdA wil ondernemerschap stimuleren en ambities van mensen ondersteunen, in vast en 
in flexibel werk, in traditionele en nieuwe vormen van werk, maar wel met behoud van de 
sociale zekerheid en de solidariteit in ons collectieve stelsel. Tegenover het verdwijnen van 
baanzekerheid en de toenemende continue verplaatsing van bedrijfsactiviteiten horen 
werkzekerheid, inkomenszekerheid, permanente scholing en een activerend 
arbeidsmarktbeleid te staan. 
 
De PvdA kiest er daarom voor om flexcontracten en vaste contracten weer dichter bij elkaar 
te brengen. Dit doen we onder andere door flexwerkers meer zekerheid te bieden en zowel 
hen als mensen met vaste contracten na ontslag sneller aan het werk te krijgen. De 
overgang van baan naar baan wordt makkelijker gemaakt en de verantwoordelijkheid om na 
ontslag weer aan het werk te komen ligt bij werkgevers en werknemers gezamenlijk. Hierbij 
wordt ook de fiscale ongelijkheid tussen vast en flexibel werk aangepakt.  
 
Tot slot komen we op voor al die mensen die niet zomaar meekomen op de werkvloer. 
Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen meestal prima werken maar er 
moet rekening worden gehouden met hun bijzondere omstandigheden. Zij horen niet thuis op 
de bank maar willen aan de bak. De extra inzet om hen aan het werk te helpen, is niets 
minder dan een kwestie van beschaving. Dat vraagt om een intensief activerende aanpak. 
 
Zo vergroten we de kwaliteit van de Arbeid! 
 
 
1. Versterking van de positie van flexwerkers 
 
Een groeiende groep werknemers met een tijdelijk contract heeft te maken met continue 
onzekerheid over werk en inkomen. Hun economische zelfstandigheid staat op het spel. De 
kans om door te stromen naar een vaste baan is de afgelopen jaren fors afgenomen 
waardoor het perspectief om uit deze onzekerheid te ontsnappen voor hen veelal ontbreekt. 
Dit vertaalt zich in een viermaal groter ‘instroomrisico’ in de WW. Werkgevers wentelen hun 
ondernemersrisico’s nu af op de samenleving en hebben geen enkele financiële prikkel om 
hun behoefte aan flexibiliteit anders in te vullen. Dat moet echt anders.  
 
En dat kan ook anders. Voor zowel de werkgever als de werknemer is een andere aanpak 
lonend. Conjunctuurgevoelige sectoren hoeven niet alleen maar tijdelijke contracten in de 
aanbieding te doen. Zij kunnen door werkpools en in- en uitleenbedrijven hun behoefte aan 
flexibiliteit ook anders inrichten. Daarbij zijn de sociale partners zelf aan zet. Voorbeelden 
tonen aan dat dit werkt: voor metaalbewerkers die bij het ene bedrijf nu niet meer aan het 
werk kunnen is er nog wel plaats in de scheepsbouw (het bouwen van een schip duurt 
immers lang).  
 
De PvdA wil werkgevers stimuleren om zoveel mogelijk stabiele arbeidsrelaties aan te gaan 
door hen direct te confronteren met de kosten van werkloosheid. De rekening van de sociale 
kosten van het werken met flexibele schil wordt daar gelegd waar deze hoort namelijk bij de 
werkgevers.  
 
De PvdA wil de positie van Flexwerkers versterken met de volgende voorstellen: 
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• De ketenbepaling in de Flexwet wordt aangepast. Na een tijdelijk contract van een 

jaar krijgen werknemers in principe een vast contract. Slechts voor bijzondere 
situaties kan gelden dat er twee tijdelijke contracten volgen met een maximum van 
twee jaar. In de CAO's kunnen afwijkingen opgenomen worden voor specifieke 
sectoren zoals uitzendwerk, de voetbalwereld of de media. Bij aanbieding van een 
tijdelijk contract korter dan 6 maanden vervalt de proeftijdregeling.  

 
• De oude bepaling dat uitzendkrachten maximaal een half jaar bij één werkgever 

mogen werken moet weer van kracht worden. Het fenomeen payrolling is mogelijk 
gemaakt doordat de halfjaarbepaling is komen te vervallen.  

 
• Mensen met tijdelijke contracten bouwen nu te weinig WW rechten op. We stellen 

daarom voor om iemand die 13 weken (3 maanden) heeft gewerkt, recht te geven op 
4 weken WW. Op dit moment heb je pas recht op 3 maanden WW na 26 weken 
werken. 

 
• Er moet een verbod komen op concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Een 

concurrentiebeding beperkt het perspectief van een werknemer op de arbeidsmarkt. 
Als de werkgever niet wil dat werknemers bij een ander bedrijf gaan werken, moet hij 
ze zelf vast in dienst nemen.  

 
• De sluiproute voor Zzp’ers in het Ontslagbesluit wordt afgeschaft. Als het UWV een 

ontslagvergunning verleent, gaat een wederindiensttredingsvoorwaarde voor Zzp’ers 
gelden. Dit betekent dat de werkgever in het half jaar na het ontslag geen werknemer 
maar ook geen Zzp’er mag aannemen voor dezelfde werkzaamheden, zonder de 
oude werknemer de gelegenheid te geven zijn werkzaamheden te hervatten.  

 
• De PvdA wil het werken met overeenkomsten-van-opdacht (zgn. OvO's)  in de laagst 

betaalde loonschalen drastisch verminderen. Postbezorgers, thuiszorgmedewerkers, 
schoonmakers behoren gewoon een dienstbetrekking te krijgen. Specifieke OvO-
constructies horen in de CAO geregeld te worden met de daarbij behorende 
randvoorwaarden. De OvO hoort onder het wettelijk minimumloon te vallen. De 
opdrachtgever wordt verplicht tot een urenregistratie en de arbeidsinspectie moet de 
bevoegdheid en de capaciteit krijgen te controleren, te handhaven en te beboeten. 

 
• Het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst moet veel beter worden 

gehandhaafd. Iedereen die drie maanden lang elke week of tenminste twintig uur 
heeft gewerkt, heeft recht op een arbeidsovereenkomst. Een boete volgt indien de 
werkgever zich hier niet aan houdt. De arbeidsinspectie krijgt ook een meldingsplicht.  

 
• De PvdA wil minimumtarieven invoeren voor zzp’ers in de sectoren waar de 

problemen zich het meeste voordoen. Het minimumtarief moet zo zijn opgebouwd dat 
verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en pensioenopbouw 
gerealiseerd kan worden. Zo wordt oneerlijke concurrentie op minimumloonwerk 
tussen de arbeidsovereenkomst en zelfstandigen verhinderd. 

 
• De PvdA vindt dat de keuze voor inschakeling van Zzp’ers zo min mogelijk moet 

worden beïnvloed door fiscale aspecten. Er moet sprake zijn van eerlijk evenwicht. 
Dit betekent dat zowel rekening wordt gehouden met de risico's en hoge kosten die 
Zzp’ers maken om zichzelf bijvoorbeeld te verzekeren tegen ziekte en ouderdom. 
Anderzijds moet er oog zijn voor de relatief hoge belastingen en premies die 
opgebracht worden door werknemers in loondienst. Werknemers betalen nu - zonder 
dat daar een goede reden voor is - een hogere inkomensafhankelijke premie. De 
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PvdA wil in ieder geval die premie voor de Zorgverzekering voor iedereen gelijk 
trekken.  

 
 
2.  Van baan naar baan: loondoorbetaling bij werkloosheid 
 
De inkomensgerelateerde WW levert een belangrijke bijdrage aan de bestaanszekerheid van 
mensen. Het stelt hen in staat in hun huis te blijven wonen als zij hun baan verliezen. Maar 
het voorkomen van werkloosheid en mensen van werk naar werk begeleiden zijn nog 
ondergeschoven kindjes. Ook valt er nog veel winst te halen door te investeren in 
werknemers en zo hun inzetbaarheid te vergroten. 
 
Zodra mensen daadwerkelijk hun baan verliezen zijn de sociale partners uit beeld en is de 
overheid aan zet. Werkgevers worden momenteel niet geprikkeld om ervoor te zorgen dat 
werknemers snel weer aan het werk zijn. Ook werknemers kunnen te lang genieten van 
inkomen zonder dat ze daadwerkelijk werk moeten maken van het vinden van een nieuwe 
baan. Het meest schrijnend gevolg hiervan is dat wanneer oudere werknemers hun baan 
verliezen, ze bijna niet meer aan het werk komen. Ook niet aan een tijdelijk contract.  
 
De belangrijkste verandering in de WW die wij daarom voorstellen is de loondoorbetaling. De 
loondoorbetaling-bij-ziekte heeft laten zien dat met de juiste prikkels en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zeer goede resultaten zijn te boeken. 
Het ziekteverzuim is spectaculair gedaald en er kloppen veel minder mensen aan bij de 
poorten van de WIA, omdat de reïntegratie is geslaagd. Bij de invoering van een 
loondoorbetalingperiode in het geval van werkloosheid proberen we zoveel mogelijk de 
succesfactoren van loondoorbetaling-bij-ziekte over te nemen. De werkgever en werknemer 
zijn samen verantwoordelijk voor de terugkeer naar werk.  
 
In het nieuwe WW stelsel zal meer dan nu het geval is de nadruk komen te liggen op brede 
inzetbaarheid en werkzekerheid. We bouwen sterke prikkels in voor de werkgever en de 
werknemer om daarin te investeren. De loondoorbetaling gaat gelden voor de eerste zes 
maanden van de WW. In deze periode is het het meest kansrijk en effectief om mensen weer 
snel aan het werk te helpen. De loondoorbetaling geldt ook voor de flexibele schil van het 
bedrijf, dus voor mensen met tijdelijke contracten. Voor uitzendkrachten geldt dat het 
uitzendbureau het loon moet doorbetalen. Voor werkgevers wordt het zo kostenneutraal of 
ze met vaste krachten of flexibele krachten werken. De perverse financiële prikkels van het 
huidige stelsel horen daarmee tot het verleden. Werkgevers zullen eerder een vast contract 
aanbieden, waardoor de doorstroom van tijdelijke contracten naar vaste contracten zal 
toenemen. 
 

De loondoorbetaling bij werkloosheid kent een werk-naar-werk plan, gezamenlijk opgesteld 
door de werkgever en werknemer. Over van werk-naar-werk plannen kunnen afspraken 
worden gemaakt op CAO-niveau, bv. voor het mede inzetten van opleiding- en 
ontwikkelingsgelden (O&O). Deze O&O gelden, nu ondergebracht in sectorgebonden 
fondsen zoals bouw of zorg, moeten sectoroverstijgend ingezet kunnen worden. 
Werknemers in een sector waarin weinig werk is kunnen zich zo omscholen om aan de slag 
te gaan in een andere sector waar wel dringend extra personeel nodig is.  
 
De inspanning van beide partijen wordt aan het einde van de loondoorbetalingperiode 
getoetst door het UWV, de zogeheten poortwachtertoets. Deze poortwachtertoets kennen wij 
van de loondoorbetaling bij ziekte. Wanneer op het einde van de loondoorbetalingperiode 
van een half jaar de werknemer nog geen nieuwe baan heeft gevonden zal er worden 
getoetst of echt alles op alles is gezet om de werknemer te begeleiden van werk naar werk. 
Bij de poortwachterstoets wordt ook gekeken of de werkgever een goed personeelsbeleid 
voert en investeert in de inzetbaarheid van het personeel. Zo niet, dan kan de werkgever een 
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boete tegemoet zien door een verlengde loondoorbetalingsplicht en een extra 
werkzekerheidsbudget voor de werknemer. Ook wordt gekeken of werknemers de kansen 
hebben gegrepen die de werkgever ze heeft geboden.  
Wanneer de werknemer zich onvoldoende inspant om een nieuwe baan te vinden, wordt 
deze gekort op de hoogte van de uitkering. Bij grove opzettelijke nalatigheid wordt de 
loondoorbetalingperiode gestopt of verhaald op de werknemer.  
 
Na de loondoorbetalingsplicht van 6 maanden is voor een groep werklozen de maximale 
uitkeringsduur verstreken. Andere werklozen zullen nog recht hebben op een WW-uitkering 
met een maximum van 32 maanden (38 -6). Een aantal sectoren is al heel actief met van-
werk-naar-werk trajecten, loopbaan- en scholingsbeleid en kennen bv. eigen 
mobiliteitscentra. Het gaat bijvoorbeeld om de vervoerssector, de bouwnijverheid en de 
timmerindustrie. Sectoren krijgen de keuze om na de periode van loondoorbetaling de 
resterende WW sectoraal uit te voeren en te financieren. Wanneer sectoren deze keuze niet 
willen maken vallen ze onder de publiek uitgevoerde WW door het UWV.  
 
Wanneer een oud-werknemer gedurende zijn WW start met een (kleine) baan, gaan we bij 
het verrekenen met de WW-uitkering uit van het daadwerkelijk verdiende loon in plaats van 
de gewerkte uren. Hierdoor gaat het ook lonen om een baan te accepteren die minder 
opbrengt dan de vorige baan. Werk gaat daarbij boven inkomen, uiteraard met handhaving 
van het wettelijk minimumloon. Ook gaan we uit van de gedachte dat in beginsel werk nooit 
te min is, waarbij voorgeschiedenis en individuele omstandigheden, zoals fysieke 
beperkingen natuurlijk een rol blijven spelen. Belemmeringen om een baan te kunnen 
accepteren moeten zoveel als mogelijk worden weggenomen.  
 
Voor het MKB wordt sectorale en of regionale samenwerking nog belangrijker. Bij de 
loondoorbetalingsplicht-bij-ziekte zijn goede sectorale en regionale 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Er ontstaan mogelijkheden om het werkloosheidsrisico 
sectoraal her te verzekeren, daarbij wordt nog gekeken naar de conjuncturele component 
van het werkloosheidsrisico. 
 
Het introduceren van een loondoorbetalingsperiode in WW vergt een collectief vangnet voor 
werknemers van wie de werkgever failliet dreigt te gaan. Uiteraard wordt dit zorgvuldig 
getoetst zodat er geen sprake kan zijn van misbruik van het collectieve vangnet. 
 
Bovenwettelijke aanvullingen van de WW worden voor ambtenaren omgezet in een van 
werk-naar-werkbudget. Het administratieve lastendeel in het ambtenarenrecht wordt 
teruggedrongen door vereenvoudiging van bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast 
versoberen we de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).  
 
 
3. Van baan naar baan met een verbeterd ontslagrecht 
  
De PvdA wil een beter ontslagstelsel. Dat betekent dat bij noodzakelijk ontslag alles er op 
gericht moet zijn om mensen van baan naar baan te helpen. Inmiddels wordt het 
ontslagstelsel door steeds meer werkgevers omzeild. Hoogopgeleide werknemers met 
goede arbeidsmarktperspectieven zijn vaak goed beschermd tegen tegenslag en krijgen ook 
een behoorlijke ontslagvergoeding mee. De lageropgeleide werknemers die noodgedwongen 
tijdelijk baantjes aan tijdelijk baantjes knopen krijgen helemaal geen ontslagvergoedingen. 
En ook de bouwvakker die via de UWV route wordt ontslagen staat met lege handen. 
Verbeteringen zijn daarom noodzakelijk. Het ontslagstel moet niet gevoelig zijn voor de 
conjunctuur. Juist in economisch slechte tijden hebben mensen recht op zekerheid. Nu 
moeten werknemers te veel maar uitzoeken hoe ze weer aan het werk komen. 
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De preventieve ontslagtoets is cruciaal voor de ontslagbescherming van werknemers. Deze 
toetsing dwingt immers tot motivering van de reden van ontslag, de opbouw van 
personeelsdossiers en daarmee tot een zorgvuldig personeelsbeleid. Wij kiezen voor een 
veel activerender arbeidsmarktbeleid met behoud van het recht van werknemers op een 
preventieve ontslagtoets. 
  
De PvdA wil de preventieve toets inbouwen in de route naar de Kantonrechter en schrapt de 
UWV route. Werkgever en werknemer kunnen net als nu met wederzijds goedvinden uit 
elkaar gaan. Het aantal ontslagzaken is daardoor al fors afgenomen. Als er echter geen 
overeenstemming is over het ontslag, dan blijft de arbeidsovereenkomst in tact en kan de 
werkgever en de werknemer de ontslagaanvraag voor (preventieve) toetsing aan de rechter 
voorleggen. De rechter toetst of er een gegronde reden is voor het ontslag. Gegronde 
redenen kunnen zoals nu gelegen zijn in gedrag en functioneren van de werknemer of in 
bedrijfseconomische redenen. De opzegverboden zoals ontslag tijdens ziekte, en de 
discriminatieverboden blijven natuurlijk gelden. Tijdelijke contracten kunnen net als nu van 
rechtswege aflopen. In geval van collectief ontslag blijft het sociaal plan leidend.  
  
De ontslagvergoeding die wordt ontvangen dient veel meer dan nu te worden ingezet voor 
een werk-naar-werk budget. Met het individuele van werk-naar-werkbudget wordt alles op 
alles gezet om, bijvoorbeeld door om- of bijscholing, betrokkene snel mogelijk weer aan het 
werk te krijgen. De werknemer krijgt een extra prikkel om ander werk te zoeken, want 
wanneer hij/zij snel een baan vindt dan mag hij/zij een deel van het resterende werkbudget 
houden.  
  
Het verschil tussen vast en flexibel werk wordt verminderd door zoveel mogelijk uit te gaan 
van dezelfde beprijzing en regels. Dat betekent dat dus ook flexwerkers recht kunnen krijgen 
op een van werk-naar-werk budget. 
  
De details van dit verbeterde systeem zouden bij voorkeur in overleg met sociale partners 
verder moeten worden uitgewerkt en ingevuld om te bevorderen dat er sprake is van een zo 
groot mogelijk draagvlak en optimale uitvoering. Daarbij kan worden gedacht aan het maken 
van een fonds voor de “van werk-naar-werk” budgetten, aan een aanpak die sectoren 
overstijgt en aan afspraken aan de CAO-tafel. 
 
 

4.  Opkomen voor arbeidsgehandicapten 
 
We moeten al het mogelijk te doen om te voorkomen dat mensen verkommeren in 
uitkeringsafhankelijkheid. Stimuleren, kansen bieden, mogelijkheden scheppen om mee te 
doen op de arbeidsmarkt, en daarmee aan de samenleving: dat vraagt om een scherpe blik 
op wat mensen kunnen. Zo’n samenleving ontstaat niet zomaar vanzelf en van vandaag op 
morgen. Het vraagt om initiatief van de mensen zelf. Het vraagt van werkgevers dat ze 
investeren in werknemers. De overheid dient het goede voorbeeld te geven. Daarom wil de 
PvdA dat bij aanbestedingen van de overheid (rijk en gemeenten) standaard de voorwaarde 
wordt dat 5% van de aannamesom ingezet moet worden om langdurig werkzoekenden en/of 
arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen.  
 
Om werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk aan te 
nemen, wordt een verplicht quotum geïntroduceerd voor middelgrote en grote bedrijven voor 
het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten. De boete bedraagt 5000 euro per  
arbeidsgehandicapte die een bedrijf te weinig in dienst heeft. Middelgrote bedrijven kunnen 
ook aan de quotum verplichting voldoen door bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan 
sociale ondernemingen, die voor het overgrote deel werken met mensen met beperkingen.  
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Naast het quotum stellen we het volgende voor: 
 

• De PvdA voegt de Wajong, de WSW en de WWB samen tot een regeling. De 
uitvoering van deze regeling willen wij in handen leggen van gemeenten. Zij hebben 
bij de uitvoering van de WWB laten zien mensen sneller aan het werk hebben te 
kunnen helpen. 

 
• Voor gehandicapten in de bijstand is deze regeling een verbetering. Zij krijgen 

ondersteuning van de gemeente om mee te kunnen doen in de samenleving via 
werk. Als zij daar om een of andere reden niet toe in staat zijn, kunnen zij rekenen op 
een uitkering van 75% van het minimumloon. Dat is even hoog als de huidige 
Wajong.  

 
• Het onderscheid tussen arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten blijft in 

de nieuwe regeling van groot belang. Arbeidsgehandicapten zijn mensen die 
vanwege een functionele beperking op korte termijn niet in staat zijn zelfstandig, 
zonder intensieve begeleiding, te werken in een reguliere omgeving. Het gaat om de 
groep Wajong’ers en mensen voor wie de sociale werkvoorziening is bedoeld. Maar 
ook om de groep meerderjarige jongeren die tijdens de eerste zes maanden van hun 
studie gehandicapt raken, of op een ander moment vóór of na hun studie, als ze nog 
niet zijn begonnen op de arbeidsmarkt. En om de groep Zzp’ers die te maken krijgen 
met een arbeidshandicap.  

 
• Een onafhankelijke instantie (UWV) beoordeelt of iemand arbeidsgehandicapt is. 

 
• Voor de mensen die een beroep doen op de regeling, zal het lonen om zo normaal 

mogelijk te werken, om talent te ontwikkelen en tot ontplooiing te brengen – door op 
te klimmen op de participatieladder. Het inkomen neemt toe naar mate iemand hoger 
op de ladder komt. Op trede 1 en 2 is het inkomen gelijk aan de uitkeringshoogte. Op 
trede 3 verdient iemand in beginsel het minimumloon. Wanneer iemand langdurig op 
deze trede blijft werken, zonder dat verder omhoog klimmen mogelijk is, kan het 
inkomen worden verhoogd. Het inkomen op trede 4 gaat uit van maatwerk, variërend 
van minimumloon tot het CAO-loon bij het inlenende bedrijf. Op treden 5, 6 en 7 is 
het inkomen gelijk aan het CAO-loon van de werkgever. 

 
• De PvdA verandert niets aan de huidige praktijk met betrekking tot 

arbeidsvoorwaarden van de mensen die nu werken voor de sociale werkvoorziening. 
Ook veranderen we niets aan de manier waarop deze mensen voor de sociale 
werkvoorziening worden geïndiceerd, ook niet voor de mensen die in 1998 zijn 
uitgezonderd van toekomstige herindicaties. 

 
• Voor werkgevers wordt de regeling zo vormgegeven, dat het financieel niet zal 

uitmaken of werk wordt uitgevoerd door een arbeidsgehandicapte, die minder 
productief is of extra begeleiding nodig heeft, of door een “normale” werknemer. Het 
verschil in productiviteit wordt gecompenseerd met een loonkostensubsidie. De extra 
en maatwerkbegeleiding kan worden gegeven door jobcoaches. Papierwerk wordt de 
werkgevers uit handen genomen. Voor werkgevers gaan ook plichten gelden, zodat 
zij ook bijdragen aan gelijke kansen en solidariteit. 

 
• Het participatieaanbod dat gemeenten doen aan arbeidsgehandicapten dient 

passend te zijn. Wanneer iemand een passend aanbod weigert, kan dat tot gevolg 
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hebben dat een sanctie wordt opgelegd. Dit kan ook gebeuren als iemand afspraken 
over het volgen van scholing, re-integratie of werk willens en wetens niet nakomt. 
Een sanctie kan dan de vorm hebben van tijdelijke verlaging van de uitkering, maar 
ook van opschorting van de vrijstelling van vermogens- en/of partnertoets en in het 
uiterste geval stopzetting van de uitkering.  

 
 
5. Combineren van arbeid en zorg 
 
Het goed combineren van werk en de zorg voor onze kinderen is van het grootste belang. 
Juist in deze tijden van economische crisis, waarin we iedereen nodig hebben, dienen 
stappen gezet te worden om de koopkracht op peil te houden en te bevorderen dat beide 
ouders actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. De overheid ondersteunt hen daarbij met 
een goed stelsel van kindregelingen en hoogwaardige kinderopvang.  
 
De PvdA wil het hele palet aan kindregelingen en kinderbijslag hervormen. In plaats van het 
huidige complexe en onoverzichtelijke pallet aan regelingen, willen we naar een stelsel wat 
duidelijker gestoeld is op de twee hoofddoelen: het ondersteunen van de koopkracht van 
ouders met kinderen of  het stimuleren van participatie op de arbeidsmarkt. De effectiviteit 
van alle middelen moet beter, zeker gelet op de crisis. 
 
Teneinde de koopkracht van ouders van kinderen gericht te ondersteunen maken we de 
kinderbijslag inkomensafhankelijk. Ouders met een hoog salaris zullen hierdoor minder 
kinderbijslag ontvangen dan ouders met een kleinere portemonnee. Ook hier brengen we het 
uitgangspunt van eerlijk delen in praktijk. Vereenvoudiging van kindregelingen is een andere 
prioriteit. Een aantal van de huidige regelingen voegen we hiertoe samen. 
 
De PvdA hecht zeer aan kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang. Kinderopvang vervult 
zowel een rol bij de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen als bij de educatieve 
ontwikkeling van het kind. Samenwerking en samenhang met onderwijs en voor- en 
vroegsschoolse educatie is van groot belang. Het is zeer zorgwekkend dat juist in wijken 
waar kinderen groot belang hebben bij beide aspecten, de kinderopvang op dit moment 
onder grote druk staat en dreigt te verdwijnen. De betaalbaarheid van kinderopvang dient 
dan ook gewaarborgd te zijn. Daarnaast hecht de PvdA sterk aan het waarborgen van de 
kwaliteit van de kinderopvang. Er is in de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt, 
maar nu dreigen ook doelen als een goede huisvesting, betere veiligheid en voldoende 
opgeleid personeel door de bezuinigingen uit beeld te raken. De Partij van de Arbeid wil 
deze tendens keren.  
 
Op diverse momenten in het leven hebben mensen behoefte aan verlof, bijvoorbeeld 
vanwege ziekte van een naaste of opvoeding van een kind. De PvdA wil het stelsel van 
verlofregelingen hervormen. Ook hier is sprake van een onoverzichtelijk systeem met een 
groot aantal regelingen. Dat grote aantal regelingen willen we terugdringen om het systeem 
toekomstbestendig te maken. Door flexibilisering van arbeidstijden en arbeidsplaatsen valt 
ook grote winst te behalen. Werknemers moeten daar zelf veel meer invloed op krijgen.  
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10 opgaven voor de ZORG 
 
 
Inleidend 
 
We kunnen in Nederland nog altijd trots zijn op de goede zorg die vele werkers in de 
zorgsector dag in dag uit verlenen. Er gaat veel goed. Maar het kan nog veel beter. 
Internationaal gezien dreigen we onze koppositie kwijt te raken. Onze levensverwachting is 
in vergelijking met andere Europese landen naar de middenmoot gezakt. De betaalbaarheid 
en kwaliteit staan onder druk door de snelle stijging van de kosten. Door de marktwerking 
verliezen mensen hun grip op de zorg. Fusies en schaalvergroting dragen bij tot verdere 
vervreemding. En werknemers in de zorg komen steeds verder klem te zitten tussen de 
efficiencyeisen en de aandacht die de patiënt verdient.  
 
Ons zorgsysteem legt het accent sterk op behandeling achteraf en veel minder op preventie. 
Daarmee gaat veel gezondheid verloren. Zo maakt het in ons land voor de kans om gezond 
oud te worden veel uit of je hoog- of laagopgeleid, arm of rijk bent. Gezondheid is natuurlijk 
ook afhankelijk van levensstijl en daarvoor dragen mensen primair zelf verantwoordelijkheid. 
Net zoals mensen die ziek worden zoveel mogelijk door hun omgeving worden opgevangen. 
De overheid is uiteindelijk verantwoordelijk voor de volksgezondheid in Nederland en zorgt 
waar nodig voor extra hulp en ondersteuning. 
 
De PvdA staat pal voor een toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen. Een zorg 
die dichtbij mensen is georganiseerd en die in al zijn verscheidenheid, van preventie tot 
langdurige zorg, samenhangend is georganiseerd. Waar een eerlijke verdeling van schaarse 
middelen en doelmatige besteding voorop staat en zorgverleners met plezier hun vak 
kunnen uitoefenen 
 
Marktwerking kan onmogelijk de ordening van de zorg bepalen. Patiënten zijn geen rationele 
consumenten en behandelingen zijn geen ‘producten’. Voor de PvdA vormt de zorg een 
gezamenlijke, publieke verantwoordelijkheid, waarin zorgzaamheid en betrokkenheid 
minstens even belangrijk zijn als efficiency en afrekenbaarheid. Geen uurtje factuurtje, maar 
zorg waar kwaliteit voorop staat en waar zorgverleners waardering en loon naar werken 
krijgen. De PvdA wil deze uitgangspunten weer terugbrengen in de zorg in Nederland, met 
behoud van de goede punten van ons huidige systeem. Daarvoor doen we hieronder 
voorstellen voor hervormingen binnen zowel de curatieve als de langdurige zorg. 
 
 
1. Niet de markt maar de mensen 
 
Met de stelselherziening in de curatieve zorg van 2006 is marktwerking centraal komen te 
staan in de aansturing van de zorg. Het idee was dat de patiënt als zorgconsument een 
zorgverzekeraar kiest die voor hem de beste zorg inkoopt tegen de beste prijs. 
Zorgverzekeraars kunnen met hun inkoopmacht op hun beurt de ziekenhuizen, klinieken en 
instellingen aanzetten tot efficiënter gedrag. Zo zou de beste kwaliteit tegen de laagste 
kosten worden bereikt. Tot zover de theorie.  
  
De praktijk is anders. Consumenten veranderen nauwelijks van zorgverzekeraar. Ondanks 
het vele geld dat zorgverzekeraars in reclame stoppen, stapt jaarlijks slechts drie procent 
van de verzekerden over. De concurrentie van zorgverzekeraars komt niet van de grond. 
Mede omdat vier concerns 90 procent van de markt in handen hebben en daardoor min of 
meer regionale monopolies in handen hebben. Zij hebben wel heel veel macht in handen 
gekregen bijvoorbeeld over de vraag welk ziekenhuis nog welke zorg mag aanbieden.  
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De zorguitgaven zijn met de marktwerking verder gestegen. Daar zit ook veel verspilling bij. 
Ziekenhuizen en medisch specialisten krijgen met meer handelingen meer omzet en dus 
meer inkomsten. Lang niet altijd gaat het daarbij om wat medisch noodzakelijk en efficiënt is. 
Er kan veel worden bespaard door overbehandeling tegen te gaan. Hoe je het wendt of 
keert: de onnodige extra uitgaven worden altijd gedragen door ons allemaal als 
premiebetaler. Verzekeraars slagen er niet in met hun zorginkoop dit tegen te gaan. De 
bureaucratie van de Diagnose-Behandel-Combinaties (DBC) ten spijt.  
 
De PvdA heeft zich al in 2006 verzet tegen de marktmacht voor particuliere verzekeraars. 
Met de ervaring van de afgelopen jaren, kiezen wij opnieuw voor een publieke sturing op de 
inrichting van de zorg in Nederland. De vraag wie waar welke zorg mag aanbieden, is zeer 
bepalend voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. Beslissingen daarover moeten in 
handen liggen van de overheid, omgeven met democratische verantwoording. Dat betekent 
dat de rol van de verzekeraars drastisch zal veranderen.  
 
 
2. Basiszorg in elke regio 
 
Burgers, zorgaanbieders en lokale overheden willen betrokken zijn bij de organisatie van de 
zorg in hun regio. Dat blijkt overal in het land waar sprake is van forse veranderingen zoals 
het sluiten van een ziekenhuis. En langzaam maar zeker zien we ook steeds meer 
experimenten ontstaan waarbij de nadruk ligt op regionale ordening en budgettering. Zo is er 
in Limburg sprake van een project waar huisartsen en ziekenhuisbudgetten worden 
gecombineerd. In Zeeland, gestimuleerd door de provincie, wordt gewerkt aan een 
provinciaal plan voor de zorg. En dat is begrijpelijk. In de regio weet men het beste welke 
zorg in welke omvang nodig is.  
 
Er is in Nederland per regio - op basis van de zorgbehoefte - een optimale indeling te maken 
voor bijvoorbeeld het aantal eerstelijns organisaties als gezondheidscentra en 
huisartsen(posten), algemene ziekenhuizen, spoedeisende eerste hulpdiensten en de 
diensten van de openbare gezondheidszorg. Bij een optimale indeling wordt evenwicht 
bereikt tussen spreiding, waardoor alles goed bereikbaar blijft, en concentratie, waardoor 
kwaliteit én doelmatigheid toenemen. Als een arts veel dezelfde behandelingen uitvoert zal 
immers zowel de kwaliteit als de efficiëntie van zijn werk toenemen.  
 
De overheid moet hierbij de regie nemen en met burgers en zorgaanbieders de 
Basiszorgvoorziening voor de regio uitwerken. Uiteraard op basis van de kennis en ervaring 
bij CVZ, RVZ, RIVM en anderen en gelegitimeerd door een democratisch besluit. De 
overheid stelt traditioneel al het basispakket vast. Daar komt de vaststelling van het 
zorgaanbod bij binnen het voor de regio beschikbare budget en passend bij de specifieke 
situatie in een regio.  
 
Een regio moet een dusdanige omvang hebben dat een compleet zorgpakket mogelijk is. De 
uitvoering van de organisatie van de regionale zorg kan in handen worden gelegd van 
regionaal werkende zorgverzekeraars. Aangesloten kan worden bij de huidige indeling in 25 
regio’s voor de openbare gezondheidszorg (GGD’s). 
 
 
3. Landelijke top-zorg 
 
In het voorgaande is aangegeven hoe in de toekomst het basiszorgaanbod in een regio tot 
stand komt. Bovenregionale voorzieningen zoals specialistische klinieken, topziekenhuizen 
en Academische Medische Centra vallen daarbuiten. Ook voor deze voorzieningen geldt dat 
een optimale indeling te maken is. De landelijke overheid neemt de regie om tot een goede 
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landelijke spreiding en een dekkend hoogwaardig aanbod te komen. Eerdere onderzoeken 
hebben laten zien dat ook hier nog veel winst te behalen valt. Wanneer je ernstig ziek bent 
en zeer specialistische onderzoek en behandeling nodig hebt, ben je als patiënt eerder 
bereid die zorg te zoeken buiten je regio. Wanneer deze ziekenhuizen hun zeer 
gespecialiseerde en zeer dure zorgaanbod beter zouden afstemmen, zou niet alleen de 
kwaliteit van die zorg fors kunnen worden verbeterd maar zouden tevens aanmerkelijke 
besparingen kunnen worden bereikt.  
 
 

4. Van wie is de zorg? 
 
De vervreemding tussen burgers en onze publieke instellingen doet zich ook voor in de zorg. 
Grote anonieme instellingen waar patiënten in vertrouwen van afhankelijk zijn, roepen de 
vraag op “van wie is het ziekenhuis of verpleeghuis eigenlijk?” Wie bepaalt eigenlijk wat er 
gebeurt? De PvdA wil die vraag hoog op de agenda krijgen. Het zijn geen autonome 
bedrijven maar maatschappelijke organisaties met een grote verantwoordelijkheid jegens 
burgers, patiënten en hun familie, en partner in de regio. Een interessant model voor 
publieke instellingen als ziekenhuizen is de coöperatie, waarvan burgers lid kunnen worden 
en via de coöperatieve bestuursvorm invloed op kunnen uitoefenen. 
 
Specialisten zijn in onze visie niet langer zelfstandige ondernemers binnen ziekenhuizen 
maar komen gewoon bij het ziekenhuis in dienst. Veel geld gaat verloren door de huidige 
manier van werken. Om binnen een ziekenhuis tot een veel betere samenhang te komen van 
de (keten)zorg en om investeringen en omzet veel beter te kunnen coördineren en 
beheersen, is het noodzakelijk dat zij onderdeel worden van de organisatie van het 
ziekenhuis.  
 
 

5. Eerlijke verdeling van de kosten 
 
Ook de geldstromen moeten we eenvoudiger en eerlijker vorm geven. De PvdA kiest – naast 
het handhaven van de rijksbijdragen – voor een geheel inkomensafhankelijke premie voor 
het basispakket. Door de wijze van vaststelling van de grondslag van de premieheffing, de 
franchise, de hoogte van de premie en een aanvulling voor zeer specifieke groepen als 
chronisch zieken en gehandicapten zorgen we dat de lasten eerlijk worden verdeeld. Voor 
extra’s kan iedereen zich bijverzekeren volgens het huidige systeem. 
 
De Partij van de Arbeid kiest tevens voor inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen 
risico. Voor de intramurale AWBZ wordt een vermogenstoets geïntroduceerd.  
 
Voor de financiering van de (basis)zorg blijven in onze voorstellen maar twee geldstromen 
over: de landelijk gefinancierde Basiszorg en de lokaal gefinancierde WMO. Voor de burger 
betekent dat een vereenvoudiging. De bureaucratie rond de zorgtoeslag komt geheel te 
vervallen. Voor de zorgaanbieder haalt het de laatste drempels weg voor werkelijke 
samenwerking in de zorg. Ook hier kan geld mee worden bespaard.  
 
 
6. Langdurige zorg dichtbij 
 
Ook de manier waarop de langdurige zorg is georganiseerd, is aan herziening toe. Veel van 
deze zorg is nog via de AWBZ georganiseerd, te veraf om maatwerk aan mensen te kunnen 
leveren en te versnipperd om goed aan te sluiten op de rest van het leven van mensen die 
zorg nodig hebben. De samenloop met de WMO van gemeenten, de AWBZ en de ZVW van 
verzekeraars zorgt bovendien voor een ongekende complexiteit. Mensen weten vaak niet 
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waar ze heen kunnen met hun vragen en komen vast te zitten in drie financieringsstromen 
met toeslagen en eigen bijdrageverrekeningen.  
 
En ook in de langdurige zorg laat marktwerking haar sporen na. Zo zijn instellingen steeds 
groter geworden. Instellingen zijn gaan concurreren om de aanbestedingen van gemeenten 
en zorgkantoren met in de thuiszorg slechtere arbeidsvoorwaarden als gevolg. Ook krijgen 
ouderen en chronisch zieken steeds verschillende gezichten thuis aan het bed. De 
verschraling van de zorg neemt hierdoor soms onacceptabele vormen aan.  
 
In de langdurige zorg wil het kabinet het probleem van de te grote en afstandelijke AWBZ 
verkleinen door een aantal taken naar de WMO van de gemeenten te brengen. Dat is een 
nobele, maar slechts een halve maatregel. Allereerst gaat het maar om een paar onderdelen 
van de langdurige zorg, zodat veel mensen alsnog met zowel de gemeente als het 
zorgkantoor (en vaak ook de zorgverzekeraar) te maken krijgen. Ten tweede is het kabinet 
voornemens om de overblijvende AWBZ grotendeels bij de zorgverzekeraars onder te 
brengen zodat de marktwerking daar alleen maar toeneemt in plaats van afneemt. 
 
De PvdA wil dat alles wat patiënten aan relatief eenvoudige langdurige zorg en 
ondersteuning nodig hebben de verantwoordelijkheid wordt van de gemeenten, inclusief 
verpleging en verzorging. Zo krijgt ook de terugkeer van de wijkverpleegkundige, waar wij in 
de vorige kabinetsperiode mee zijn begonnen, een extra impuls. Zo brengen we zorg 
dichterbij. Gemeenten kunnen beter maatwerk bieden. We omschrijven alleen wettelijk wat 
gemeenten voor zorg moeten aanbieden voor hun burgers, het hoe mag en kan van 
gemeente tot gemeente verschillen. Gemeenten kunnen uitgaan van wat mensen en hun 
omgeving nog wél kunnen en bij het compenseren van beperkingen beter gebruik maken 
van informele zorg en lokaal aanwezige voorzieningen. Ze kunnen daarnaast het 
huisvestingsbeleid optimaal afstemmen op de steun- en zorgbehoefte.  
 
Als we het zo organiseren hebben gemeenten er belang bij te investeren in wonen en 
welzijn, omdat hiermee onnodige zorgkosten kunnen worden vermeden. Ook de voordelen 
van de inzet van het persoonsgebonden budget (PGB), dat wij willen behouden, kunnen op 
lokaal niveau ten volle worden benut. Het scheiden van wonen en zorg maakt het 
makkelijker om zorg-op-maat te organiseren rond de woonplek. Mensen met dementie, een 
ziekte die steeds meer mensen in Nederland treft, worden bijvoorbeeld sneller bijgestaan, 
zodat ook zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  
 
Op termijn brengen we de zeer intensieve instellingszorg - de intramurale verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg, de intramurale zorg voor mensen met een beperking en voor 
psychiatrische patiënten - onder in de regionale Basiszorg zoals eerder beschreven. 
Hiermee houden we marktwerking buiten de deur.  
 
Uitbreiding van de taken van de gemeenten maakt op veel plekken verdere samenwerking 
tussen gemeenten nodig om voldoende kennis in huis te halen en schaalgrootte te creëren. 
Het is gewenst dat de samenwerkingsverbanden van gemeenten in de WMO zoveel mogelijk 
samenvallen met de Basiszorgregio’s.  
 
 
7. De positie van patiënten versterkt 
 
We willen dat de financiering en de kwaliteit van de zorg voor iedereen inzichtelijk is. Er is 
behoefte aan een goede informatievoorziening, noodzakelijk om de kwaliteit in de zorg te 
kunnen meten en te verbeteren. Nu heeft de burger nog onvoldoende inzicht in de kwaliteit 
van zorg. We willen dat zorginstellingen verplicht worden hun resultaten openbaar te maken. 
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Patiënten weten niet waar ze niet toe kunnen als het mis gaat. Klachtenprocedures zijn te 
traag en te log en patiënten voelen zich niet serieus genomen. Daarom pleiten wij ook voor 
een Ombudsman voor de zorg.  
 
8. Preventie loont 
 
Een nieuwe inrichting van de zorg moet niet alleen bijdragen aan een betere aansluiting van 
de zorg op de wensen van patiënten en zorgverleners en de langdurige zorg dichterbij 
brengen, maar ook gezondheidswinst verzilveren die mogelijk is door een verschuiving van 
behandeling naar preventie. 
 
Die verschuiving is cruciaal voor het aanpakken van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen tussen arm en rijk of tussen hoog- en laagopgeleid. Waar we wonen 
en werken, welke opleiding we hebben genoten en hoeveel geld we te besteden hebben, al 
deze factoren spelen een grote rol in onze gezondheid. Laagopgeleiden leven ongeveer 61 
jaar zonder echte gezondheidsproblemen, hoogopgeleiden ruim 75 jaar. Dit enorme verschil 
is in de afgelopen twintig jaar alleen maar toegenomen. We kunnen ons daar niet bij 
neerleggen. 
 
Door zorg op regionaal en lokaal niveau met openbare gezondheidszorg, welzijnswerk, 
onderwijs, werk en wonen te verbinden kunnen we dit grote verschil kleiner maken. Binnen 
de zorg moet het accent verschuiven van behandeling achteraf naar preventie vooraf. 
Daarom brengen we effectieve preventie maatregelen weer terug in het basispakket. 
Daarnaast willen wij dat er geïnvesteerd wordt in een systeem van selectieve preventie, 
waarbij bevolkingsgroepen die een hoog risico hebben op het krijgen van bepaalde 
aandoeningen gericht worden benaderd. 
 
Wanneer er in een Basiszorgregio budget over blijft, blijft dit in de regio. Daardoor is 
investeren in gezondheid op de langere termijn (preventie) lonend. Dit in tegenstelling tot het 
huidige concurrentiemodel, waar verzekeraars hun klanten zo weer kunnen zien vertrekken. 
Ook voor gemeenten wordt het financieel interessant te investeren in voorzieningen 
waarmee (later) zorg kan worden voorkomen of uitgesteld. 
  
 
9. Voldoende handen aan het bed 
 
Investeren in preventie helpt ook om het vraagstuk van de arbeidsmarkt in de zorg het hoofd 
te bieden. Bij ongewijzigd beleid heeft straks een op de drie mensen zorg nodig. Veel 
zorgaanbieders zijn hierop niet voorbereid: In 2025 dreigt een tekort van 450.000 
zorgverleners. Investeren in opleidingen, eerlijk loon voor de professionals, het tegengaan 
van bureaucratie en aantrekkelijk werk zijn belangrijk om extra personeel aan te trekken, 
maar ook preventie en innovatie kunnen een deel van de extra vraag naar personeel 
voorkomen. 
 
 
10. Zorgkosten een blijvende zorg 
 
Hoewel financiële overwegingen niet het belangrijkste motief vormen voor deze voorstellen, 
speelt ook de noodzaak om de kosten in de zorg te beteugelen in bovenstaande voorstellen 
een rol. Exploderende zorgkosten drukken op de budgetten van burgers en overheden en 
ondermijnen de solidariteit in de zorg. Burgers vragen terecht om doelmatige besteding van 
belastingen en premies.  
 
Een deel van de verwachte stijgingen van de zorgkosten is onvermijdelijk, het gevolg van 
vergrijzing en toenemende mogelijkheden in de zorg. Maar een ander deel van de stijging 
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kan wel degelijk worden voorkomen. De voorgaande voorstellen dragen daaraan bij. 
Investeren in preventie verbetert niet alleen de kwaliteit van leven maar bespaart later ook 
kosten. Concentratie van zorg leidt tot kwalitatief betere zorg en tegen minder kosten.  
 
Door te kiezen voor zorg dichtbij en betere samenwerking tussen diverse disciplines in de 
zorg wordt geld bespaard. Ook de synergie tussen wonen, welzijn, arbeid en zorg kan op 
middellange termijn tot beteugeling van de stijgende uitgaven leiden.  
 
Het voorstel om af te stappen van een verzekeringsmarkt in de basiszorg leidt zeker tot 
besparingen: minder overbodig aanbod in ziekenhuisvoorzieningen, geen dood geld in de 
vorm van grote solvabiliteit en efficiënter gebruik van de zorgvoorziening. In de Brede 
Heroverwegingen van 2010 werd, afhankelijk van de omvang van de basiszorg, een 
mogelijke besparing van ongeveer anderhalf miljard euro berekend. In de langdurige zorg 
gaat het, afhankelijk van omvang van de geboden voorzieningen, om besparingen van één 
tot twee miljard euro in 2015. 
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5 opgaven voor de WONINGMARKT 
 
 
Inleidend 
 
De Nederlandse woningmarkt zit volledig op slot en is dringend aan verbouwing toe. Er 
worden nauwelijks meer huizen gebouwd en huizen staan steeds langer te koop. Voor 
huurders en nieuwkomers op de woningmarkt zijn geen betaalbare woningen beschikbaar. 
Steeds meer mensen komen in de problemen door een combinatie van hoge schulden en 
dalende woningprijzen. De schuldenlast van huiseigenaren is dankzij de onbeperkte 
hypotheekrenteaftrek tot recordhoogte gestegen en de kosten daarvan voor de schatkist 
lopen steeds verder op. Mede door deze problemen op de woningmarkt verkeert onze 
economie nu in een recessie. En nog steeds heerst er een politiek taboe bij rechts om in te 
grijpen. Tot slot vragen ook ontsporende woningbouwcorporaties om een overheid die 
optreedt.  
 
De urgentie van een samenhangende aanpak is nog nooit zo groot geweest. Het gaat daarbij 
in de kern nog steeds om een heel basale sociaal-democratische opdracht: kansen bieden 
en vooruitgang creëeren. Een goed en betaalbaar huis in een leuke wijk, want zo simpel is 
het, is dus meer dan een stapeling van stenen en cement met een dak erbovenop. Dit vergt 
een aantal hervormingen die gelijktijdig worden ingezet. 
 
 
1. De hypotheekrenteaftrek wordt hervormd  

 
In de afgelopen jaren is de hypotheekrentaftrek verworden tot een middel dat z'n doel al lang 
voorbij is geschoten. Aanvankelijk bedoeld om eigen woningbezit te bevorderen, is het nu 
een miljarden verslindende, oneerlijke en inefficiënte maatregel geworden.  
 
In de eerste plaats is de hypotheekrenteaftrek onbetaalbaar geworden. De kosten zijn 
opgelopen van 7,3 miljard in 2004 naar bijna 12 miljard in 2011. Ook heeft de aftrek het 
aangaan van schulden enorm bevorderd. De totale schuldenlast van woningeigenaren in 
Nederland bedraagt inmiddels ruim 600 miljard euro. Zeker nu de woningprijzen voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar dalen, is dit een groot risico voor betrokkenen en een groot 
risico voor de Nederlandse economie als geheel. 
 
In de tweede plaats is het een buitengewoon oneerlijk systeem. De helft van het 
belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20% huishoudens met de 
hoogste inkomens. Dat is niet alleen een gevolg van het feit dat hogere inkomens gemiddeld 
een hogere hypotheek hebben, zij mogen het ook nog tegen een hoger tarief aftrekken en 
hebben dus relatief meer voordeel. 
 
Ten derde wordt de woningmarkt ernstig verstoord door de ruimhartige aftrek. De prijzen 
worden opgestuwd; eengezinswoningen zijn sinds 1996 gemiddeld drie keer zo duur 
geworden. De woningmarkt is voor steeds meer mensen daardoor ontoegankelijk geworden.  
 
De PvdA wil dit dure en inefficiënte systeem geleidelijk aanpassen. Geleidelijk, want 
verstoring van de woningmarkt moet in deze overgangsperiode zoveel mogelijk worden 
voorkomen en woningeigenaren moeten zich kunnen aanpassen aan de noodzakelijke 
veranderingen. Vanaf 2013 zal geleidelijk een nieuw stelsel worden ingevoerd waarbij 
uiteindelijk iedereen tegen hetzelfde tarief aftrekt en het schuldenbedrag waarover de rente 
wordt afgetrokken wordt begrensd. Vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% 
waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief 
van 30%. In 2013 wordt de woningschuld waarover rente mag worden afgetrokken bevroren 
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op maximaal 1 miljoen euro. Vervolgens wordt dit maximum jaarlijks verlaagd, tot de 
gemiddelde huizenprijs (nu 233.000 euro). Over dertig jaar kan iedereen dus nog steeds zijn 
rente aftrekken maar voor een schuld van maximaal de dan geldende gemiddelde 
woningprijs en allemaal tegen 30%. 
 
 
Voor nieuwe hypotheken zal verder gaan gelden dat de fiscus voortaan uitgaat van een 
forfaitair annuïtaire hypotheek. Dat betekent dat de toegestane aftrek gedurende de looptijd 
van 30 jaar afneemt, doordat de fiscus er van uit gaat dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt 
afgelost.  
Tegelijkertijd zetten we de overdrachtsbelasting op de helling. Deze boete op verhuizen 
verstoort de woningmarkt. Voor starters op de woningmarkt schaffen we de 
overdrachtsbelasting direct af. Voor alle andere kopers verlagen we hem naar 2% (was 6%). 
 
Regering en banken moeten tot gezamenlijke voorstellen komen om de financiering van 
eigen woningbezit voor zelfstandigen-zonder-personeel (zzp’ers) te verbeteren. Tevens roept 
de PvdA de banken op om barrières weg te nemen die extra tussentijdse aflossingen 
bemoeilijken. 
 
 
2. Voldoende en goede sociale woningen 
 
De vraag naar huurwoningen zal alleen maar toenemen. Gezinsverdunning, vergrijzing, 
afgestudeerde studenten met hogere schulden en strengere hypotheeknormen werpen hun 
schaduw vooruit. Er is een groeiende groep ZZP’ers en flexwerkers zonder vast inkomen 
voor wie een hypotheek te riskant is, als ze die al van de bank kunnen krijgen. Steeds meer 
ouderen met een koopwoning zullen hun laatste levensjaren in een huurwoning willen 
doorbrengen. Die huurwoningen zijn er nu niet. De groeiende behoefte aan betaalbare 
huurwoningen is dus een grote maatschappelijke uitdaging. 
 
Er wordt niet alleen te weinig gebouwd maar wat er wordt gebouwd is veelal te duur. In 2003 
kostte een nieuwbouwhuis gemiddeld 230.000 euro. Nu is dat een ton meer. Dit is onder 
meer een gevolg van te hoge grondprijzen, grondspeculatie en onnodige kosten in het 
bouwproces. Hier is veel winst te behalen. Mede op initiatief van de PvdA voert de Tweede 
Kamer de komende maanden een onderzoek uit naar de prijsvorming van 
nieuwbouwwoningen.  

Het voornemen van het kabinet om woningbouwcorporaties tot 75% van hun sociale 
woningbezit te laten verkopen, moet van tafel. Deze plannen hebben slechts ten doel de 
sociale woningsector uit te kleden en ook hier marktwerking het over te laten nemen. 
Bedrijven willen grote delen van de corporatiewoningen, bij voorkeur de beste, opkopen en 
bedrijfsmatig gaan verhuren. Aandeelhouders gaan de hoogte van de huren bepalen. Uit de 
ervaringen in Engeland waar dit Thatcheriaanse beleid is doorgevoerd weten we waar dit toe 
leidt. Corporaties worden met hun overblijvende slechte woningen veroordeeld tot 
armenzorg, geconcentreerd en weggestopt in achterstandswijken en krimpgebieden. Geld 
voor opknappen om het overblijvende bezit zal er niet meer zijn. De PvdA vindt juist dat een 
vitale sociale woningbouw meer dan ooit nodig is. 
 
 
3. Huurbeleid 
 
Als onderdeel van de totale aanpak van de woningmarkt, zal ook in de huurmarkt het nodige 
moeten gebeuren. Om te beginnen draait de PvdA  de kabinetsmaatregel ten aanzien van de 
huurverhoging in de zogenoemde schaarstegebieden (de corop-gebieden) terug. Deze 
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maatregel kan bij vrijgekomen huurwoningen leiden tot huurverhogingen tot €120,- per 
maand. Een absurde stijging voor mensen met een gemiddeld of een laag inkomen. Deze 
maatregel is niets minder dan een verhuisboete omdat het huurders dwingt te blijven zitten 
waar ze zitten. Een verhuizing kan immers een flinke huurstijging opleveren. Deze maatregel 
moet van tafel.  
 
De PvdA kiest voor een gemiddelde huurverhoging van één procent boven inflatie, waarbij 
de verhuurders met de zogenaamde huursombenadering de ruimte krijgen maatwerk te 
leveren binnen hun woningbestand.  
 
In de aanpak van scheefwonen heeft de PvdA al eerder onder voorwaarden een extra 
verhoging van de huur voor mensen met een wat hoger inkomen bepleit. Deze maatregel 
werkt alleen als onderdeel van een hervorming van de gehele woningmarkt. Alleen als 
bijvoorbeeld tegelijkertijd de koopmarkt weer op gang wordt gebracht krijgen mensen de 
mogelijkheid om te verhuizen naar een betaalbare koopwoning. Voor bewoners van 
corporatiewoningen met een huishoudinkomen boven €43.000 mag de huur stijgen met 
maximaal 5% (boven inflatie) per jaar. Echter, de huren mogen niet verder dan de feitelijke 
woningwaarde (volgens het woningwaarderingsstelsel) buiten de zogenaamde 
schaarstegebieden en tot maximaal de liberalisatiegrens binnen de schaarstegebieden. De 
PvdA is er voorstander van dat mensen in overleg met de verhuurder ook de mogelijkheid tot 
koop van deze of een vergelijkbare woning in de buurt krijgen. 
 
Door Europese regelgeving dreigen mensen met een inkomen boven circa €34.000,- niet 
meer in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Natuurlijk moeten de sociale 
woningen ten goede komen aan de doelgroep maar een starre inkomensgrens sluit volstrekt 
niet aan bij regionale verschillen en de dynamiek van de woningbouw. Er moet dus een 
nieuw besluit komen. 
 
Cruciaal voor de betaalbaarheid van huurwoningen in de bestaande woningvoorraad is het 
terugdringen van de energielasten. Deze vormen een steeds groter onderdeel van de totale 
woonlasten. De PvdA wil zonodig de wetgeving en afspraken tussen woningcorporaties en 
de Woonbond herzien om de verduurzaming van de woonvoorraad te versnellen. 
 
 
4. Wijkaanpak 
 
De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd in termen van 
leefbaarheid, kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. Hoewel het kabinet de 
wijkaanpak stopzet, is het werk nog lang niet klaar. Sterker nog: het blijft essentieel dat we 
investeren in dorpen en steden om de leefbaarheid te vergroten. Daarom pleit de PvdA voor 
een stads- en dorpsvernieuwingsfonds en maakt hier ook geld voor vrij.  
 
Het nieuwe beleid voor Stads- en Dorpsvernieuwing heeft de komende jaren als belangrijk 
aandachtsgebied de krimpproblematiek. Krimp vergt tijdige aapassing. Woningen moeten 
worden aangepast aan de nieuwe bevolkingssamenstelling, bijvoorbeeld ouderen. Te veel 
leegstaande woningen betekent onvermijdelijk sloop. Nieuwe, slimme oplossingen moeten 
worden ontwikkeld om voorzieningen, bijvoorbeeld gebundeld, te behouden. 
 
Ook de aanpak van huisjesmelkers is daarbij onmisbaar. De PvdA staat voor een strakke 
aanpak van huisjesmelkers. Na een eerste overtreding volgt een bestuurlijke boete, daarna 
een verhuurverbod en bij de derde overtreding wordt de verhuurder gedwongen zijn panden 
te verkopen. Ook willen we dat een gemeente een prefentiepositie krijgt om de kosten van 
onderhoud en beheer van verkrotte woningen direct te verhalen op huisjesmelkers. 
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5. Corporaties oude stijl  
 
De grootste woningcorporatie van ons land zit in zwaar weer. De analogie met de 
bankencrisis dringt zich op: ‘too big to fail’. Andere corporaties en wellicht overheden moeten 
te hulp schieten om een faillissement en daarmee verspreiding van het probleem te 
voorkomen. En net als bij de banken komt de rekening voor slecht bestuur bij de 
samenleving te liggen. Voor de PvdA is het duidelijk. De corporaties moet weer gaan doen 
waar ze voor zijn opgericht: het bouwen, beheren en verhuren van goede betaalbare 
woningen. De overheid moet daar op toezien.  
 
Corporaties moeten terug naar hun kerntaken. Commerciële avonturen met campussen, 
boten en oncontroleerbare swapposities horen niet in de corporatiesector thuis. Wel 
investeren in mooie en leefbare buurten en in maatschappelijk vastgoed. Dat is goed voor de 
waarde van het bezit en de bewoners. Ook de bedrijfslasten van veel corporaties zijn te 
hoog. Die moeten normstellend naar beneden. Daarmee is er ruimte om de huren niet 
onnodig te laten stijgen of om meer ruimte vrij te maken voor investeringen. 
 
Meerdere grote corporaties hebben onacceptabele risico’s genomen met het sociale kapitaal 
dat zij beheren. Dit moet aan banden worden gelegd. Corporaties kunnen voortaan hun 
leningen aangaan via de overheid door middel van zogenaamd schatkistbankieren. Tegelijk 
moet het unieke onderlinge garantiestelsel behouden blijven. Zo kan de sector tegen lagere 
rente lenen en dat betekent lagere bouwkosten en lagere huren. 
 
De beloning van bestuurders en directeuren van corporaties moet aan banden worden 
gelegd. De Wet normering topinkomens ligt nu in de Eerste Kamer en moet snel worden 
ingevoerd. Op voorstel van de PvdA is daarin ook een verbod op bonussen geregeld. 
Directeur-bestuurders moeten in dienst zijn van de corporatie en mogen zich niet laten 
inhuren door een eigen bv.  
De grotere corporaties moeten worden opgesplitst. Hoe groter de corporatie, hoe groter de 
afstand tot de huurder en hoe groter de kans op zonnekoningengedrag van bestuurders. 
Corporaties moeten weer terug naar de menselijke maat, zich richten op hun natuurlijke 
omgeving en de betrokkenheid van huurders centraal stellen. Het moet corporaties alleen 
nog worden toegestaan om binnen de grenzen van een regio te werken.  
 
Het interne en externe toezicht bij corporaties moet aanmerkelijk beter. Veel toezichthouders 
hebben de afgelopen jaren opzichtig gefaald. De kwaliteit van toezichthouders moet worden 
bewaakt, de procedure van werving wordt opengebroken en het aantal nevenfuncties onder 
toezichthouders wordt stringent aan banden gelegd. Het externe toezicht moet worden 
versterkt en de toezichthouder van de minister, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, 
beter bewerktuigd. De PvdA heeft al een initiatiefwet ingediend om de advies en de controle 
taak van accountants te scheiden.  
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12 opgaven voor VEILIGHEID 
 
 
 

Inleidend 
 
Veiligheid is de basisvoorwaarde van verheffing en emancipatie. Mensen gedijen niet als het 
recht van de sterkste heerst. Wie zich niet veilig voelt, kan niet voluit werken, naar school 
gaan, opvoeden en leven. Wie in angst leeft, kan zichzelf niet zijn. Dat geldt voor slachtoffers 
van huiselijk geweld, voor beroofde winkeliers, voor geïntimideerde homoseksuelen en voor 
alle andere burgers die zich bij tijd en wijle onveilig voelen op straat. De onvrede over de 
onveiligheid groeit en het chagrijn hierover is terecht. Het aantal delicten is dankzij het goede 
werk van politie en justitie de laatste jaren op sommige terreinen tot staan gebracht, maar 
het karakter verandert, de overlast wordt crimineler en criminaliteit gewelddadiger. Reden 
dus om meer werk te maken van de veiligheid van onze straten en buurten. 
 
Het begint op straat. Het gezagsvacuüm is voelbaar wanneer zichzelf onaantastbaar 
wanende groepen jongeren schijnbaar ongestoord kunnen jennen, bedreigen, mishandelen 
en treiteren. De hele omgeving leidt eronder. De rest van Nederland ziet het via de media. 
En dat is wat mensen, ook degenen die geen overlast ervaren, ongerust maakt. Het 
vertrouwen in politie en justitie komt onder druk te staan als we niet laten zien dat 
criminaliteit en wangedrag op straat niet wordt getolereerd. Risico’s van escalatie en 
eigenrichting liggen op de loer. Veiligheid is daarom topprioriteit. We mogen met niets minder 
genoegen nemen dan met de meest effectieve aanpak. Daarvoor moeten we bereid zijn om 
oude scheidslijnen en taboes te doorbreken daar waar ze die aanpak in de weg staan.  
 
Veiligheid is oneerlijk verdeeld in Nederland. Wat de PvdA betreft wordt alle misdaad stevig 
aangepakt. Tasjesdief en miljoenenfraudeur. Nu kun je straffeloos witte boordencriminaliteit 
plegen omdat de strafkans extreem laag is. Door in alle zaken ook het criminele geld af te 
nemen verdient de aanpak van witte boordencriminaliteit zich voor een groot deel zelf terug.  
 
 
1. Repressie en preventie moeten samenwerken 
 
Ideologische schijngevechten tussen 'harde repressie' en 'softe preventie' hebben in de 
dagelijkse praktijk geen enkele waarde. Repressie en preventie sluiten elkaar niet uit maar 
gaan juist samen: we kunnen niet wachten met repressie omdat de preventie niet op orde is. 
En we kunnen niet beginnen met preventie als de repressie niet de basis daarvoor heeft 
gelegd. De veiligheid op straat is gebaat bij beide. Maar om die veiligheid beter dan nu te 
kunnen waarmaken moet zowel de repressie als de preventie veel beter. Er is zowel bij 
politie, de traditionele uitvoerders van repressie, als bij de 'preventieve' sectoren als het 
welzijnswerk en jeugdzorg een cultuuromslag nodig.  
 
 
2. Van hulpverlening naar correctie 
 
Jongerencentra die criminelen van de straat houden, dat is geen preventie. Preventie is 
vooral zorgen dat onze kinderen goed opgevoed worden, dat ze überhaupt opgevoed 
worden. Als kinderen voor galg en rad opgroeien, moet de overheid corrigeren.  
 
Als je er vroeg bij bent is correctie effectief. Er moet meer ‘gecorrigeerd’ worden, en minder 
‘hulp verleend’. Vaak beginnen veel hulpverleners in probleemgezinnen met de beste 
bedoelingen aan de aflossing van de mobiele telefoonschuld of met een cursus voor het 
gebrekkige concentratievermogen van de jongere die overlast geeft. Niet doen!  
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Er is in de meeste gezinnen geen zachte hand nodig maar een opvoedende greep. Iemand 
die op niet mis te verstane wijze aan de jongere en zijn ouders duidelijk maakt dat er geen 
excuus bestaat voor wangedrag op straat. Effect wordt bijvoorbeeld in Marokkaanse 
gezinnen gesorteerd door de harde Marokkaanse gezinsbezoeker die als ‘surrogaatvader’ de 
overlastgevende zoon zijn plaats wijst en het eergevoel van de ouders weet aan te spreken 
zodat die weer gaan doen wat iedere ouder hoort te doen. Opvoeden. 
 
Eerder ingrijpen, meer correctie en beter hulpverlenen. In die volgorde. Het is geen 
ingewikkeld recept maar het vergt veel veranderingen in onze aanpak. Het is pas mogelijk 
vroeg in te grijpen, als we weten welke jongens van 10 of 11 jaar we moeten hebben. Niets 
staat leerkrachten in de weg om te reageren op vroege signalen en die informatie te delen 
met de wijkagent en jeugdzorg. 
 
 

3. De beste mensen in voorste linies 
 
‘Mínder hulpverlening en méér correctie’ is in Nederland niet zo eenvoudig te realiseren. Om 
een jongen te corrigeren moet je overwicht hebben, hem vaak opzoeken, consistent zijn en 
lang volhouden. Al deze voorwaarden hebben we grotendeels weggeorganiseerd in onze 
hulpverleningsspaghetti van coördinatie en afstemmingsstructuren, waarin we teveel tijd kwijt 
zijn met elkaar en te weinig met degene om wie het gaat. Het dossier van een jongere wordt 
bij een ‘ketenoverleg’ soms letterlijk doorgeschoven langs zeven verschillende hulp- en 
overheidsorganisaties zónder dat iemand van plan is bij hem aan te bellen. Uiteindelijk moet 
een jongen niet gecoördineerd, maar gecorrigeerd worden. En dat is zwaar werk. 
 
Ook het corrigerend optreden op straat zelf vergt vaardigheden die lang niet iedereen in zich 
heeft. ‘Gewoon hard aanpakken’ is een simplisme dat op straat niks waard is. De wijkagent 
die uit onmacht overgaat tot het uitdelen van drie boetes in drie minuten wint niet aan gezag, 
maar verliest het. De straatcoach die keer op keer zijn fysieke overmacht moet inzetten, 
maakt de sfeer op het plein niet veiliger, maar gespannener. 
 
De straatcoach of wijkagent die de machocultuur van een groep opgefokte jongens perfect 
aanvoelt en bespeelt en iedere confrontatie in zijn voordeel beslecht zónder dat de ander 
‘verliest’ (en dat weer elders botviert), is goud waard.  Maar ze worden door onze 
salarissystematiek steeds zeldzamer. Want wie van de straat vertrekt en achter een bureau 
gaat zitten om te coördineren of regisseren verdient meer. Dat moet anders. We hebben 
onze mond vol over de ‘professionals in de frontlinie’. We moeten nu ook daad bij woord 
voegen en zorgen dat ze niet achter een bureau hoeven voor inkomensperspectief. De lonen 
voor onze mensen in de frontlinie moeten omhoog. Alleen dan houd je de beste mensen 
waar ze het hardste nodig zijn: op straat. 
 
 
4. Sociale controle 
 
Handhaven is de taak van de overheid, niet van de burger. Daarvoor zijn dwingende ogen op 
straat nodig. Het arsenaal aan toezichthouders dat we op straat hebben kunnen en moeten 
we daarvoor beter inzetten. Op die manier kunnen we weer een omgeving creëren waarin de 
sociale controle weer terugkeert en het weer heel normaal is dat kinderen en volwassenen, 
die zich asociaal gedragen, worden aangesproken en gecorrigeerd. Door ouders, maar ook 
door anderen in hun omgeving. 
 
 
 
 



35 

 

5. De pakkans omhoog 
 
De grootste quick win zit in de pakkans, nog vóór de strafmaat. Criminelen en fraudeurs 
kunnen heel goed rekenen. Kiezen voor de misdaad is een zeer profijtelijke keuze met 
bijzonder weinig risico. Minder dan één procent van de gepleegde misdaden leidt anno nu tot 
een veroordeling. Dat cijfer is gebaseerd op de officiële aangifte- en criminaliteitscijfers, dus 
in werkelijkheid is het helaas nog lager. Daar willen wij verandering in brengen en daar 
hebben wij haast mee. We kunnen van mensen niet verlangen dat ze nog twee generaties 
gaan wachten tot deze problemen opgelost zijn. Wie kan aan die huilende buurvrouw, die 
dagelijks geterroriseerd wordt, uitleggen, dat ze nog veertig jaar moet wachten tot het een 
keertje ophoudt?  
 
De pakkans vergroten begint met goede rechercheurs die de daders trefzeker kunnen 
opsporen. Meer blauw is niet het recept, beter blauw – dát is de kunst. We weten dat het 
kan, dus moeten we het doen. Het is een kwestie van organisatie en politieke wil. Effectieve 
repressie leidt ook tot meer privacy. Als de politie trefzeker opspoort, hoeft er niet langer met 
hagel geschoten te worden op de burgers via camera’s, preventief fouilleren, massale taps 
en mosquito’s. Als de politie trefzeker opspoort, is de bodem gelegd voor preventie: 
opvoeding, vorming, sociale controle, jongerenwerk, trajectbehandeling. Als de politie 
trefzeker opspoort, zal elke jongere die voor de keuze staat tussen het rechte en het 
criminele pad, zich twee keer bedenken. 
 
 

6. Beter blauw 
 
De politie heeft 49.500 fte. Om daarmee waar te kunnen maken wat er gedaan moet worden, 
moeten we ermee stoppen goede rechercheurs weg te promoveren naar beter betaalde 
managementfuncties. Ze moeten alle ruimte krijgen van hun korpschef en de burgemeester. 
Welzijnswerk hoeven zij niet te doen, daar zijn andere beroepsgroepen voor. Wijkagenten, 
die willen we! Politiemensen die hun tijd en ervaring niet hoeven te verspillen aan kraken, 
illegalenquota en cavia’s maar beschikbaar zijn voor ernstige overlast en criminaliteit, zaken 
die echt ingrijpen in het leven van mensen. 
 
De kwaliteit van de opleidingen moet omhoog: opsporingstechnieken, 
aanhoudingsvaardigheden en verhoortechnieken aanleren, daar valt nog een wereld te 
winnen. Ook het aantal specialisten met kennis van jeugdcriminaliteit moet omhoog. Op 
criminele groepen worden gespecialiseerde rechercheurs gezet die full time, niet even een 
paar maanden, met het strafonderzoek en het volgen van jeugdige zondaars bezig zijn. Voor 
de aanpak van daders van Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst is het effectief 
gebleken wanneer de politie ook agenten met dezelfde achtergrond aantrekt, die de taal 
spreken, de verdachten uit deze groepen uit elkaar kunnen houden en herkennen, die de 
cultuur kennen en zo veel meer informatie weten los te krijgen.  
 
De leidinggevenden moeten andere functioneringsgesprekken gaan voeren: over hoeveel 
aanhoudingen die agent heeft verricht, hoeveel strafdossiers hij bij de officier heeft 
aangeleverd en hoeveel criminele inlichtingen hij heeft verzameld en op welke manier hij de 
informatiepositie van de politie heeft verbeterd. Niet meer praten en vrede handhaven, maar 
criminelen pakken.  
 
De politie moet zijn statistieken goed bijhouden, echt duidelijk maken hoeveel delicten er 
worden gepleegd en hoeveel zaken tot een veroordeling hebben geleid. We moeten af van 
de situatie dat de politie naar buiten brengt dat ze nog 150 duizend zaken op de plank 
hebben liggen. De plank moet leeg. 
Dat is een nieuwe visie op de politie. Niet alleen blauw op straat, maar beter blauw, 
aanwezig zijn waar het nodig is en actief opsporen. 
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7. Sneller straffen 
 
Een straf is effectief als er een duidelijke relatie bestaat tussen de daad en de straf. Dat 
betekent de straf snel opleggen en niet pas na een jaar. Het strafrechttraject moet veel 
sneller doorlopen worden en de strafmaat moet effectief zijn. Effectiviteit is overigens niet 
alleen af te meten aan de kans op recidive. Straffen dienen immers ook de rechtvaardigheid 
voor slachtoffers en de bescherming van de samenleving. 
 
Een ding is zeker: een crimineel in de cel blijft ook buiten de cel een crimineel als hij alleen 
een kale straf krijgt. Aan een straf moeten daarom op maat gemaakte voorwaarden worden 
verbonden. De ex-crimineel krijgt de kans om een nieuw leven op te bouwen maar hij moet 
weten dat bij een volgende misstap er weinig tot niets voor nodig is om weer in de cel te 
belanden. Wat ons betreft: uit de bak, is aan de bak! 
 
 
8. Gemeentebrigadiers 
 
Om het toezicht op straat te verbeteren wil de PvdA wil de taken en bevoegdheden van 
gemeentelijke toezichthouders en handhavers afbakenen en stroomlijnen. Wij stellen daarom 
de introductie van de gemeentebrigadier voor.  
 
De huidige situatie is in veel gemeenten niet duidelijk. Er zijn veel verschillende 
toezichthouders in verschillende uniformen met uiteenlopende taken en bevoegdheden. 
Burgers weten zo niet waar zij aan toe zijn. Er moet per gemeente één gemeentelijke 
handhavingdienst komen: de gemeentebrigade. Gemeentebrigadiers surveilleren en houden 
toezicht op straat en in de openbare ruimtes van gebouwen. Zij handhaven de openbare 
orde en pakken overlast aan. Zij zijn het aanspreekpunt voor burgers met klachten en 
werken in een vaste wijk of buurt.  
 
De wijkagent en de gemeentebrigadiers werken in elkaars verlengde. De wijkagent of 
buurtregisseur vormt de schakel tussen de gemeentebrigadier en de nationale politie. 
Daarnaast zorgt de wijkagent voor contact met de handhavers op andere gebieden, zoals 
wonen, leerplicht, brandveiligheid, horeca, werk en inkomen. Deze handhavers of 
inspecteurs werken immers in dezelfde wijken. Samenwerking – elkaars ogen en oren 
worden – kan zorgen voor veel effectiever optreden van handhavers. 
 
Gemeentebrigadiers maken geen gebruik van geweld, behalve als het gaat om het gebruik 
van proportioneel geweld bij het staande houden in heterdaad-situaties of in het geval van 
zelfverdediging. De burgemeester is de baas over de gemeentebrigadiers. Zo kan elke 
gemeente zelf bepalen waar de prioriteiten liggen. In de praktijk betekent dit dat 
gemeentebrigadiers op termijn alles gaan doen wat nu bijvoorbeeld straatcoaches, 
parkeerwachten, gemeentelijke toezichthouders en BOA’s nu doen. De hoger opgeleide, 
dure en relatief schaarse politieagenten kunnen hun energie dan besteden aan de opsporing 
van de ernstige criminaliteit.  
 
 
9. Woonoverlast  
 
Woonoverlast, ongecontroleerde woningsplitsing en illegale bewoning zorgen in veel wijken 
voor ergernis, overlast en misdaad. Vaak zijn de zogeheten huisjesmelkers hierbij betrokken. 
We willen de boetes voor huisjesmelkers verhogen en de BIBOB-screening verscherpen.  
 
Wij zijn voorstander van lokale meldpunten voor woonoverlast, bedreiging en criminaliteit en 
een integrale aanpak hiervan door de politie, gemeente, brandweer en belastingdienst. 
Bewoners moeten bij deze meldpunten ook terecht kunnen als zij te maken hebben met 
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prostituees (en overlast van hoerenlopers), dealers en andere criminelen die in hun pand 
zitten.  
 
Daarnaast willen we dat gemeentes specifieke kwetsbare gebieden, zoals de Amsterdamse 
Wallen, als Bibob-gebied kunnen aanwijzen, waardoor alle bedrijven gescreend kunnen 
worden, waarvan vermoed wordt dat ze zich met witwassen of andere criminele activiteiten 
bezig houden.  
 
Het moet veel eenvoudiger worden voor gemeentes en woningcorporaties om zogeheten 
multiprobleemgezinnen en individuele criminelen (die zich bijvoorbeeld structureel 
discriminatoire delicten plegen) uit hun huis te zetten.  
 
 
10. Veiligheidsbudget lokaal besteden 
 
De criminaliteit waar de meeste burgers mee te maken hebben, speelt zich af in hun directe 
omgeving: in de buurt waar ze wonen of op hun werk. De komst van de nationale politie mag 
er niet toe leiden dat gemeenten straks geen invloed meer hebben op de lokale aanpak van 
criminaliteit.  
 
Wij vinden ook dat bewoners in hun wijk moeten kunnen meebeslissen welke zaken het 
meest urgent zijn en dus als eerste aangepakt moeten worden door de politie. Dat betekent 
lokale medezeggenschap over het politiebudget. Daarnaast moeten gemeenten (weer) 
budget krijgen voor de lokale aanpak van criminaliteit en overlast, zoals de inzet van 
gemeentebrigadiers en cameratoezicht.  
 
 
11. Ter beschikkingstelling aan het onderwijs  
 
Jongeren die voor overlast zorgen en criminele feiten plegen, moeten worden gestraft. Maar 
het bestaande strafsysteem en maatregelen blijken voor hele jonge daders weinig effectief te 
zijn. De straffen zijn laag en recidivecijfers zijn hoog. Een groot deel van de jeugdige 
criminelen zet hun criminele loopbaan als meerderjarige voort. Dat betekent veel schade 
voor de slachtoffers en de samenleving, voor de jongeren zelf en voor de overheid die 
belastinggeld moet besteden aan gevangeniscellen, behandeling en opvang.  
 
De PvdA wil jeugdige onverbeterlijke criminelen en ontspoorde jongeren niet alleen straffen, 
maar ook perspectief bieden. Deze groep wordt nu alleen aangepakt met steeds weer een 
relatief korte vrijheidsstraf, als ze al gepakt worden. Wij willen deze uitzichtloze spiraal 
doorbreken met een nieuwe maatregel die als voorwaarde naast of in plaats van de 
vrijheidsstraf opgelegd kan worden door de strafrechter: ter beschikkingstelling aan het 
onderwijs (TBO).   
 
Als de strafrechter deze maatregel oplegt, dan zal de jeugdige crimineel in een gesloten 
onderwijsinstelling zijn straf ondergaan en tegelijkertijd een opleiding moeten volgen. Hij 
komt pas weer op vrije voeten, als hij de opleiding met succes heeft afgerond en minimaal 
een zogeheten startkwalificatie heeft.  
 
 
12. Alcohol en uitgaansgeweld 
 
Onder de 16 wordt niet gedronken, althans zo is de wet. In de Drank- en Horecawet is 
onlangs een PvdA-voorstel opgenomen waarmee het in bezit hebben van alcohol onder die 
leeftijdsgrens strafbaar wordt.  
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Er moet veel sneller worden beboet voor openbaar dronkenschap. Wij willen in de wet 
regelen dat mensen die zich bij herhaling schuldig hebben gemaakt aan openbaar 
dronkenschap in het uitgaansleven voor langere tijd een gebiedsverbod kunnen krijgen. De 
kosten van vernielingen moeten volledig worden verhaald op de daders. Alcohol is nooit een 
excuus maar een reden voor extra beboeten. Winkeliers of horeca die schenken onder de 
leeftijdsgrens of doorschenken bij dronkenschap worden fors beboet. De PvdA wil de 
leeftijdsgrens verhogen naar 18 onder gelijktijdige verbetering van de handhaving en 
preventie.  
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12 opgaven voor de toekomst van ONDERWIJS 
 
 
Inleidend 
 
Het Nederlandse onderwijs is goed. Naar internationale maatstaven is de kwaliteit van ons 
onderwijs op orde is. De uitgaven voor onderwijs liggen rond het gemiddelde van de OESO, 
terwijl onze prestaties bovengemiddeld zijn. Het aantal jongeren dat doorstroomt richting het 
hoger onderwijs blijft stijgen en het aantal voortijdige schoolverlaters nam flink af. 
 
Toch is er ook kritiek en reden voor zorg. Zo doen Nederlandse leerlingen het de laatste 
jaren aantoonbaar minder goed op taal en wiskunde. Het aantal leerlingen met forse 
leerachterstanden blijft toenemen. Er is forse twijfel of we de lat niet op veel plekken te laag 
leggen. En er zijn de komende jaren veel nieuwe, goedopgeleide leraren nodig. De 
emancipatiemachine stokt terwijl de samenleving steeds hogere eisen stelt.  
 
Wat de PvdA betreft moet het onderwijs het geloof in eigen kracht hervinden. Met trots op 
wat het onderwijs kan bieden en ambitie om de ontwikkeling en ontplooiing van leerlingen en 
studenten verder te brengen. Wat de PvdA betreft maken politiek en onderwijs een 
gezamenlijke lange termijn visie waarin ambitie en mogelijkheden bij elkaar worden 
gebracht. Dat zal gerichte extra investeringen vragen die aantoonbaar het onderwijs 
verbeteren zodat meer tijd van beter opgeleide docenten ten goede komt aan leerlingen die 
daardoor verder kunnen komen in hun maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat wat ons 
betreft om de volgende opgaven. 
 
 
1. Onderwijstijd beter benutten 
 
Gedurende meer dan twintig jaar is in het onderwijs, zoals in de samenleving, 
zelfstandigheid van leerlingen en studenten steeds sterker doorgevoerd. Kinderen worden 
zowel in de opvoeding thuis als op school al jong behandeld als volwassenen. Volwassen die 
als zelfstandige individuen in staat worden geacht keuzes te maken en verantwoordelijkheid 
te dragen voor hun eigen leven. Leerlingen in het onderwijs worden op steeds jongere leeftijd 
geacht te kunnen plannen en zelfstandig te kunnen werken; de voorbeelden lopen uiteen van 
weektaken voor kleuters tot Pabo-studenten die hun eigen leerdoelen moeten formuleren.  
 
 Deze pedagogisch-didactische visie paste wonderwel bij de aanhoudende financiële druk op 
de scholen. Meer zelfstandigheid betekent dat leerlingen met minder begeleiding, in grotere 
groepen zelf aan het werk zijn. Met als einduitkomst leerlingen die lager presteren dan 
wanneer een goede leraar hen had bijgestaan. En studenten die met lege lesroosters en 
soms zelfs waardeloze diploma's 'zelfstandig' achterblijven. 
  
Een steeds duidelijkere groep slachtoffers van deze modernisering van ons onderwijs zijn 
jongens. Loop een willekeurige VWO-klas binnen en het overgrote deel bestaat uit meisjes. 
De jongens zijn en masse ‘afgestroomd’ naar de Havo. In het speciaal onderwijs doet zich 
het omgekeerde voor en zijn inmiddels 7 van de 10 leerlingen jongens. Een maatschappelijk 
debat over deze cultuur in het onderwijs is dringend noodzakelijk.  
 
Veel leerlingen zijn gebaat bij structuur, regelmaat en stevige begeleiding in het onderwijs. 
Ook hier geldt weer: geen eenvormige oplossingen. Afhankelijk van leeftijd en schooltype 
moet een kritische evaluatie van de huidige pedagogiek en didactiek worden gemaakt. 
 
Gymnasiumleerlingen kunnen meestal prima overweg met wat meer vrijheid maar vmbo’ers 
hebben aan 1040 uur soms niet genoeg.  
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Jongens op puberleeftijd hebben mogelijk meer baat bij verplicht huiswerk maken, liefst op 
school met begeleiding. Vaste examenperiodes zijn gunstig voor leerlingen die goed plannen 
en vooruit kunnen werken, maar desastreus voor pubers die vooral om zich heen kijken en te 
weinig vooruit. De norm van 1040 uur onderwijstijd voor iedereen moet van tafel. We willen 
dat scholen de totale tijdsinzet van hun docenten verantwoorden. Maar niet meer voor alle 
leerlingen dezelfde standaard hoeveelheid uren. Scholen krijgen daarbij de ruimte om waar 
nodig meer uren in te zetten en zo meer uit kinderen te halen. 
 
 
2. Vroeg starten met onderwijs 
 
Je toekomst kan niet vroeg genoeg beginnen. Ontwikkelingsachterstanden kunnen al heel 
vroeg ontstaan. Via voor- en vroegschoolse opvang (vve) worden kansen van kinderen in 
hun vervolgonderwijs vergroot. Toch leveren de investeringen in vve nog onvoldoende 
rendement op. De komende jaren moet de kwaliteit van de voorschoolse educatie en van de 
pedagogisch medewerkers versneld op orde worden gebracht. Het taalniveau van vve-
medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moet daarvoor als eerste worden 
aangepakt. Door meer kennis van de ontwikkeling van kinderen kan beter worden 
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingsfasen. 
 
De toeleiding van die kinderen die voor hun ontwikkeling zeer gebaat zouden zijn met 
deelname aan de vve, kan en moet nog veel beter. Op alle plekken in de jeugdketen, van 
consultatiebureau tot huisarts tot Centra voor Jeugd&Gezin, moet alertheid bestaan op 
ontwikkelingsachterstanden. Ouders moeten soms over een drempel worden geholpen, bij 
voorkeur op een positieve manier maar drang en dwang kan nodig zijn in het belang van het 
kind. Met de, op voorstel van de PvdA, geïntroduceerde gerichte maatregel tot 
opvoedingsondersteuning kan zo nodig een kinderrechter ouders verplichten hun kind te 
laten deelnemen aan vroeg- of voorschoolse educatie. In het geval de ouders gebruik maken 
van een vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, werk of zorg, kan 
als eis worden gesteld dat de jonge kinderen deelnemen aan educatie.  
 
 
3. Inzet op rekenen en taal 
 
Onderzoek van onder andere het CPB geeft aan dat een gerichte verlenging van de 
onderwijstijd voor taal en rekenen een bijdrage levert aan de kansen van leerlingen. Ook in 
het MBO en HBO moet er meer inzet komen op reken- en taalbeheersing bij studenten. 
 
De vrees van sommigen dat het accent op taal en rekenen (of wiskunde) zal leiden tot een 
versmalling van het leerplan van scholen, delen wij niet. Wel moeten we alert zijn op de wijze 
waarop scholen in de buitenwereld, inclusief de Onderwijsinspectie, worden beoordeeld. 
Goede, objectieve toetssystemen zijn een hulpmiddel om ontwikkeling verder te stimuleren 
en achterstanden tijdig te onderkennen. Ook kunnen er zwakke plekken in het 
onderwijsaanbod mee worden opgespoord en aangepakt door de leraren en schoolleiding. 
Maar het moet voorkomen worden dat de consequenties van toetsuitkomsten zo absoluut 
zijn, voor bijvoorbeeld het inspectie-oordeel, dat zij perverse effecten uitlokken. Daarom zijn 
leerlingvolgsystemen en vooral het actief benutten daarvan, belangrijker dan de verplichte 
eindtoets. En beiden moeten breder toetsen dan alleen taal en rekenen. 
 
 
4. Kwaliteitssprong 
 
We kennen in het onderwijs een gedetailleerd systeem van kwaliteitsbeoordeling door de 
Onderwijsinspectie. Kort door de bocht komt het hierop neer: de inspectie controleert of een 
school voldoet aan alle bekostigingsvoorwaarden en beoordeelt de opbrengstcijfers. Daarbij 
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wordt elke school afgezet tegen het gemiddelde van een zogenaamde vergelijkingsgroep. 
Dat laatste betekent dat de lat niet voor alle scholen even hoog ligt. Voor de samenstelling 
van de vergelijkingsgroep wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders. Dat zou 
een goede voorspeller zijn van het te verwachten schoolniveau van een kind. Deze relatie is 
echter in migrantengezinnen veel minder sterk. Een school met bijvoorbeeld 80% 
migrantenkinderen in Amsterdam-West hoeft de lat dus minder hoog te leggen terwijl het 
potentieel van deze kinderen onmogelijk kan worden afgeleid uit het feit dat hun ouders in 
het herkomstland nauwelijks kans op onderwijs hebben gehad. Doordat de lat minder hoog 
wordt gelegd ontstaat ook een zichzelf vervullende voorspelling.  
 
Een tweede reden om vraagtekens te zetten bij de “lagere lat” is het feit dat scholen met veel 
kinderen van laagopgeleide ouders ook extra geld krijgen, vanuit de zogenaamde 
gewichtenregeling. In het voortgezet onderwijs en het MBO kunnen scholen extra geld 
krijgen voor kinderen die met leerachterstanden binnen komen. Dat geldt soms voor 25% 
van alle leerlingen op een school. In sommige regio´s worden alle leerlingen die naar het 
Vmbo gaan, door de scholen standaard getest op leerachterstanden, om eventueel geld te 
kunnen aanvragen. Het gaat dus om veel geld. Al dat extra geld zou zich moeten vertalen in 
betere prestaties. En zou scholen in staat moeten stellen zich te meten aan dezelfde 
maatstaf als andere scholen in Nederland. 
 
De PvdA pleit daarom voor één landelijke maatstaf op basis waarvan de Onderwijsinspectie 
scholen beoordeelt. Het verlagen van onze verwachtingen voor kinderen op basis van hun 
afkomst is funest voor hun kansen. Daarnaast moeten we zorgen dat de effectiviteit van het 
ingezette extra onderwijsgeld fors omhoog gaat. 
 
 
5. Een vak leren 
 
Lange tijd was ´algemene vorming´ een centraal doel van het onderwijs voor alle leerlingen. 
De Basisvorming beoogde dan ook alle leerlingen een (theoretische) basis mee te geven 
over een breed scala aan onderwerpen. 
 
Ook het ontstaan van het Vmbo heeft bijgedragen aan het ´ver-theoretiseren´ van ons 
onderwijs. Onder andere de Onderwijsraad, de Algemene Rekenkamer en de Parlementaire 
onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwing wezen er op dat ook het Vmbo voor veel 
leerlingen te theoretisch is. Een deel van de leerachterstanden, van de gedragsproblemen 
en schooluitval komen hieruit voort. De vraag is of voor deze groep meer “zorg” de juiste 
oplossing is. 
 
In tegenstelling tot wat het Kabinet beweert, is het aantal leerlingen dat extra zorg nodig 
heeft in Nederland al jaren stabiel rond de 6%. Het beeld wordt echter sterk vertekend door 
de steeds grotere groep leerlingen die zogenaamd Leerwegondersteunend onderwijs krijgt. 
Het gaat inmiddels om 8% van alle leerlingen in het Voortgezet onderwijs. Dat betekent dat 
8% van de jongeren een leerachterstand van minimaal anderhalf jaar heeft aan het begin 
van de middelbare school! Dit is dus geen zorgprobleem maar een groot onderwijsprobleem. 
 
Onze conclusie moet zijn dat het huidige onderwijsaanbod tekortschiet voor een groeiende 
groep leerlingen. Het belang van gedegen onderwijs in basisvaardigheden in het 
basisonderwijs wordt hier nogmaals onderstreept. Maar er ontbreekt ook simpelweg een 
goed aanbod voor de groep leerlingen voor wie het huidige middelbare onderwijs té 
theoretisch is. De PvdA wil daarom de komende jaren meer ruimte en middelen vrijmaken 
voor initiatieven als de werkschool en Vakscholen, waarin de praktijkopleiding tot 
vakmanschap centraal staat. 
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6. Marktwerking weren 
 
Ook in het onderwijs leidt marktwerking op meerder fronten inmiddels tot perverse effecten. 
Zo strijden scholen, op alle niveaus, steeds harder om de leerlingen. Dit zal de komende 
jaren als gevolg van de krimp alleen maar toenemen. Deze concurrentieslag leidt er onder 
andere toe dat scholen, bijvoorbeeld in MBO en HBO, een veelheid aan opleidingen 
aanbieden terwijl ze onmogelijk de kwaliteit van het aanbod kunnen waarmaken. Op 71 
MBO-instellingen worden 11.169 opleidingen geboden leidend tot 627 verschillende 
diploma’s.  
 
Dat moet slimmer en beter. Een halvering van het aantal verschillende diploma’s, beperking 
van het aantal opleidingen en onderlinge afspraken binnen regio’s over wie zich in welke 
opleiding specialiseert, komen echter niet vanzelf tot stand. De PvdA wil daarom dat de 
Minister hierin de leiding neemt. De overheid is immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het onderwijs èn voor een efficiënte inzet van collectieve middelen ten behoeve van een 
compleet en samenhangend onderwijsaanbod.  
 
Een gevolg van het schrappen in het enorme aanbod van MBO-opleidingen is wel dat MBO-
studenten vaker verder zullen moeten reizen. Dit is een extra argumenten om nu eindelijk de 
OV-trajectkaart voor MBO’ers (onder de 18) te regelen samen met de provincies.  
 
In het Hoger onderwijs heeft het Kabinet de aanbevelingen van de commissie Veerman 
halfslachtig overgenomen. Ook Veerman pleitte voor specialisatie van instellingen zodat ze 
zich van elkaar op kwaliteit en aanbod kunnen onderscheiden, in plaats van allemaal 
ongericht dezelfde leerlingen najagen. 
 
Doordat het Kabinet echter kiest voor marktwerking, zie je de volgende fusiegolf al ontstaan. 
De instellingen slagen er alleen in tot afspraken over specialisatie te komen als zij eerst 
fuseren. Zie de plannen van Leiden, Delft en Rotterdam tot een megafusie die vervolgens als 
“institutionalisering van een samenwerking” wordt verkocht. 
 
 
7. Een maatschappelijk gewenste schaal 
 
Er is steeds meer maatschappelijke weerstand tegen grote scholen en nog grotere 
schoolbesturen. Het is één van de voorbeelden van de vervreemding die is opgetreden rond 
onze publieke voorzieningen. Er is echter nog weinig concreets gebeurd om de sluipende 
trend van schaalvergroting te doorbreken. Alleen een PvdA-voorstel voor een fusietoets is 
inmiddels tot wet verheven. 
 
Wat de PvdA betreft wordt op basis van een maatschappelijke dialoog een contract gesloten 
met de onderwijssectoren over de schaal van ons onderwijs. Hieronder worden de drie 
hoofdlijnen uitgewerkt. 
 
Er zijn drie soorten schaalvergroting in het onderwijs. Grotere instellingen, grotere 
schoollocaties en grotere klassen. Alle drie komen vaak voort uit bezuinigingen. Zodra een 
instelling er financieel slecht voor staat zien we dezelfde reflexen. Kunnen we niet beter 
fuseren met andere (financieel sterkere) instellingen? Kunnen we geen scholen 
samenvoegen? En: laten we de klassen vergroten. 
 
Dat laatste bespaart direct op de kosten van onderwijzend personeel, de grootste 
begrotingspost van elke onderwijsinstelling. Ook nu weer, door de bezuinigingen op passend 
onderwijs, zal de klassengrootte gaan toenemen. Zowel in het Speciaal onderwijs, terwijl 
daar kleine klassen cruciaal zijn, als in het reguliere onderwijs.  
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Radicaal de klassen verkleinen is heel duur en met het oog op de grote grijze golf die het 
onderwijs gaat verlaten geen optie. Maar de sluipende trend naar nog grotere klassen moet 
wel worden gestopt. We hebben daarom een dubbelbesluit nodig. De PvdA wil maximale 
klassengroottes in de wet vastleggen, opnieuw gedifferentieerd naar de leeftijd van de 
leerlingen en het type school. Bijvoorbeeld maximaal 20 in groep 1 en maximaal 25 in groep 
8 van de basisschool. En een maximum van 15 leerlingen gemiddeld per leraar in het 
voortgezet onderwijs  
 
Tegelijkertijd moet onafhankelijk beoordeeld worden of de scholen, gegeven de verplichte 
onderwijstijd en de maximale klassengrootte, voldoende bekostigd zijn. Hierover heeft de 
Minister al een conflict met de scholen sinds de introductie van die “one size fits all” 1040 
uur. 
 
Het is opvallend en veelzeggend dat we in Nederland wèl de minimumomvang van een 
school hebben vastgelegd maar niet de maximumomvang. De PvdA stelt voor de maximale 
schaal van een schoollokatie met elkaar vast te leggen, opnieuw gedifferentieerd naar 
schooltype. 
 
Bijvoorbeeld voor basisscholen maximaal 250 leerlingen, voor een brede 
scholengemeenschap maximaal 1500 leerlingen. Een landelijke commissie kan de precieze 
norm per schooltype uitwerken. Steeds geldt wat ons betreft dat er een flexibele schil mag 
zijn om knellende problemen te voorkomen en dat bij bestaande scholen die groter zijn wordt 
gekeken naar mogelijkheden om te verkleinen. Verdere vergroting is met deze voorstellen in 
ieder geval uitgesloten.  
 
Met name de schaalvergroting in de besturen van onze scholen gaat onverminderd door. Het 
idee is vaak dat dat geen probleem is, omdat leerlingen en ouders er niets van merken. Maar 
de anonimiteit van een bestuur dat in en om een stad bijvoorbeeld meer dan 60 scholen 
bestuurt, is heel groot. De afstand tot de werkvloer is bijna onoverbrugbaar, ondanks de 
opgetuigde managementlagen. Een dergelijk bestuur kan onmogelijk zijn 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op al die scholen waarmaken. Hier 
is, door het hele onderwijs heen, een operatie van defuseren nodig. Zo zou de maximale 
omvang van een schoolbestuur in het primair onderwijs circa 15 scholen moeten zijn. En een 
schoolbestuur zou scholen in één regio onder haar hoede moeten hebben en niet, zoals 
Amarantis, verspreid over 3 provincies. Dit laatste is ook met het oog op 'Passend onderwijs' 
en de decentralisatie van de jeugdzorg zeer wenselijk.  
 
Een bijzonder schaalprobleem doet zich voor in krimpgebieden. In 2020 zullen er naar 
verwachting 100.000 leerlingen minder zijn in het primair onderwijs. Een daling van 6%. 
Andere sectoren volgen snel daarna. Slimmer organiseren van het onderwijs in de regio’s 
waar dit speelt is dus onafwendbaar. Alle vormen van samenwerking moeten mogelijk zijn. 
Bestuurlijke blokkades om levenbeschouwelijke grenzen te overschrijden moeten worden 
opgeruimd. De ontwikkeling van brede scholen is een prima mogelijkheid om het 
voorzieningenniveau overeind te houden. In alle gevallen moet de kwaliteit van het onderwijs 
goed worden bewaakt.  
 
 
8. Voldoende goede leraren 
 
De komende jaren verandert de werkgelegenheid en de opbouw van het lerarenbestand in 
Nederland sterk. Niet alleen dalen leerlingenaantallen in sommige sectoren en steeds meer 
regio's, waardoor er een verschuiving in werkgelegenheid plaatsvindt, maar er gaan zowel in 
het primair als het voortgezet onderwijs veel leraren met pensioen.  
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Om zowel kwantiteit als kwaliteit in evenwicht te houden is een hernieuwd offensief op het 
gebied van lerarenbeleid nodig. Waar het huidige kabinet de leraren enerzijds op de nullijn 
heeft gezet en anderzijds alleen geld vrijmaakt om een bonuscultuur in het onderwijs te 
introduceren, wil de PvdA de draad weer oppakken van het Actieplan LeerKracht uit 2007.  
 
De ingezette beloningsmaatregelen uit het actieplan LeerKracht moeten worden door 
getrokken in de komende jaren. De op initiatief van de PvdA in de Tweede Kamer 
aangescherpte bevoegdheidseisen moeten worden nageleefd en gecontroleerd door de 
inspectie. Daarnaast moeten ook HBO-docenten minimaal een 2e graads bevoegdheid 
hebben, waar er nu vaak nog sprake is van veel onbevoegd onderwijspersoneel in het HBO. 
Op het VWO behoren docenten academisch geschoold te zijn en in de bovenbouw altijd 1e 
graads. Ze bereiden de leerlingen immers voor op hun intrede in het wetenschappelijk 
onderwijs.  
 
Tot zover de minimumeisen. Onze ambitie reikt echter verder. Het opleidingsniveau van de 
leraar is relatief sterk gedaald doordat het gemiddelde opleidingsniveau in onze samenleving 
sterk is gestegen. Voor de leraar om in de klas en in de samenleving weer het aanzien dat hij 
verdient terug te krijgen is dus een flinke inhaalslag nodig. We moeten nu een nieuw Plan 
LeerKracht maken met een tijdshorizon van twintig jaar. Daarin verbinden we ons om het 
opleidingsniveau over de hele linie fors te verhogen. Denk aan de academische Pabo. De 
PvdA wil dat goed-opgeleide leraren weer professionele ruimte krijgen om de 
verantwoordelijkheid voor hun werk zelf te dragen. De nog steeds enorme hoeveelheid 
onderwijswetgeving lijkt voort te komen uit een wantrouwen tegenover schoolbesturen en 
leraren. Maar goed opgeleide jonge professionals willen vrijheid en het vertrouwen. En zijn 
zeer bereid zich achteraf te verantwoorden over de bereikte resultaten.  
 
Onderdeel van het herstel van het aanzien van het vak leraar is een landelijk register van 
alle bevoegde leraren, gekoppeld aan een plicht tot bijscholing, zoals in de medische wereld 
heel gewoon is.  
 
De kwaliteit van lerarenopleidingen zal omhoog moeten. Het curriculum moet gedegen 
voorbereiden op zowel de vakinhoudelijke kant als op pedagogisch-didactische vaardigheid.  
De prestatiebeloning van het kabinet is onnodig en ongewenst. Er zijn binnen het onderwijs 
al volop mogelijkheden om leraren extra belonen wanneer zij zich verder scholen of 
bijzondere inspanningen verrichten. Goed personeelsbeleid is cruciaal om de kwaliteit van 
het docentencorps te bewaken. 
 
 
9. Passend onderwijs passend maken 
 
De PvdA heeft altijd het doel van passend onderwijs, namelijk zoveel mogelijk kinderen in 
het gewone onderwijs tot hun recht laten komen, gesteund. Dat scholen in één regio samen 
met het speciaal onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de zorg voor alle 
leerlingen, is in principe een goed idee. 
 
De wijze waarop het nu wordt doorgedrukt is echter rampzalig. Een bezuiniging van 300 
miljoen euro lijkt inmiddels de hoofddoelstelling geworden. Van de scholen wordt dus een 
extra prestatie verwacht maar nu met veel minder middelen. Daarnaast wil het Kabinet alle 
veranderingen nog dit jaar laten gaan. Waar de politiek er jaren over heeft gedaan tot een 
besluit te komen, krijgen de scholen nog vier maanden de tijd. De expertise die nodig is 
binnen het onderwijs om kinderen met beperkingen, ziekten of gedragsstoornissen ook 
gewoon onderwijs te laten genieten, is nog niet aanwezig. Ook dat vergt nog enkele jaren. 
En ondertussen worden vele duizenden experts op dit gebied, eerst ontslagen. 
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De PvdA wil van Passend onderwijs alsnog een succes maken. Dat vraagt in ieder geval het 
ongedaan maken van de bezuiniging maar ook een zorgvuldiger invoering en een fors 
nascholingsprogramma voor leraren. De middelen van de Lerarenbeurs moeten daarvoor de 
komende jaren volledig worden gereserveerd. 
 
 
10.  Lissabon revisited 
 
In Lissabon werden in 2000 ambitieuze doelen geformuleerd om van de Europese Unie een 
top-kenniseconomie te maken. Enkele van die doelstellingen hebben sindsdien centraal 
gestaan in het Nederlandse onderwijsbeleid. Het gaat dan met name om het doel dat 50% 
van de beroepsbevolking Hoger onderwijs gevolgd moet hebben. En alle jongeren moeten 
een startkwalificatie halen. 
Beide doelen moeten nu, meer dan 10 jaar later, worden herijkt. Het aantal studenten in het 
hoger onderwijs is gestegen van 498 duizend naar 577 duizend. Naar de definitie van 
Lissabon is nu 38% van de beroepsbevolking hoogopgeleid. De wens om steeds meer 
jongeren naar het Hoger onderwijs op te stuwen, geeft ook een neerwaartse druk op het 
niveau van het Hoger onderwijs, en tot een daling van het aanzien van het Middelbaar 
Beroepsonderwijs. Beiden moeten worden hersteld. Kwantiteit nastreven zonder de kwaliteit 
zeker te stellen, is een risico dat voortdurend op de loer ligt in ons onderwijs. 
 
Aan de andere kant van het onderwijsgebouw kennen we nog steeds veel vroegtijdig 
schoolverlaters. Sinds het vorige kabinet de terugdringing van dat aantal topprioriteit 
verklaarde, is het aantal wel fors gedaald, van 56.000 naar circa 38.000 per jaar nu. Ook hier 
is continue inzet nodig. Dit betaalt zich onmiddellijk terug in arbeidsproductiviteit en minder 
gebruik van sociale vangnet-voorzieningen later. Daarbij is een goede match met een 
opleiding en intensieve begeleiding op die opleiding van groot belang. Dus ook hier geldt dat 
de band tussen school en leerling cq student moet worden geïntensiveerd. Plus: voor 
leerlingen die in een té theoretische leeromgeving vast lopen moeten volwaardige 
alternatieven komen in de vorm van vakonderwijs.  
 
Een derde doel van ‘Lissabon’ was het bevorderen van “Een leven lang leren”. Daar komt in 
Nederland nog te weinig van terecht. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt maakt dat 
voortdurend geïnvesteerd moet worden, door de werkgevers en de 
werknemers/zelfstandigen. Het openbreken van de sectorale O&O fondsen, zoals hiervoor 
voorgesteld draagt daaraan bij. Het snijden in het MBO-onderwijs voor 30-plussers is het 
paard achter de wagen spannen. De overheid moet verder toezien op goed en toegankelijk 
deeltijdonderwijs.  
 
 
11. Zorgvuldige selectie 
 
Ons stelsel van onderwijs is samenhangend. Dat wil zeggen dat schooltypen redelijk op 
elkaar aansluiten en dat het succesvol afsluiten van de ene school in principe toegang geeft 
tot vervolgonderwijs. Dit geeft zekerheid over de mogelijkheden die voor je open staan als je 
hard werkt aan je opleiding. Het maakt stapeling van opleidingen mogelijk. Heel veel mensen 
in Nederland hebben bereikt wat ze nu zijn dankzij de mogelijkheid tot het stapelen van 
bijvoorbeeld vmbo-havo-HBO. En zo zijn er vele routes door het onderwijsgebouw. De PvdA 
hecht zeer aan dat toegankelijke, samenhangende onderwijsbestel.  
 
Daar nu komt verandering in. Het wordt scholen en opleidingen steeds meer toegestaan zelf 
toelatingseisen te formuleren. En dat gebeurt op allerlei verschillende manieren, soms zeer 
ondoorzichtig en op basis van ondeugdelijke criteria. 
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Dat het onderwijs selecteert, is onvermijdelijk en zelfs gewenst. De vraag is echter hoe en 
wanneer er wordt geselecteerd. De PvdA is van mening dat het eindexamen op de 
middelbare school van zodanige kwaliteit moet zijn dat leerlingen, eenmaal geslaagd, in 
principe recht hebben op toegang tot het vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld het diploma MBO 
dat toegang geeft tot een aansluitende vervolgopleiding op het HBO. Of een HBO-diploma 
dat toegang geeft tot een academisch vervolg.  
 
Als we van mening zijn dat teveel studenten doorstromen met onvoldoende bagage moeten 
we dat op de voorliggende school aanpakken. Bijvoorbeeld door hogere eisen te stellen in de 
aanloop naar het eindexamen. Zo is de rekentoets op de PABO natuurlijk een geweldig 
lapmiddel. Het selecteert die studenten eruit die onmogelijk rekenles kunnen geven op een 
basisschool. Maar eigenlijk moet het zo zijn dat alle studenten die van de havo of Mbo4 
afkomen, zouden moeten kunnen rekenen op het niveau van groep 8.  
 
De PvdA wil daarom zwaar inzetten op degelijk funderend onderwijs tot en met een serieus 
examen, zodat een diploma in Nederland altijd wat voorstelt. Selectie vindt dan al plaats op 
de voorliggende school, in de keuze van niveau, bij het overgaan naar een volgende klas en 
bij het eindexamen. Alleen op die manier kunnen we degelijk onderwijs combineren met de 
mogelijkheid om, als je je best doet en ambitie hebt, verder te studeren. Beiden zijn zowel 
voor individu als samenleving van cruciaal belang. 
 
Een argument voor selectie hebben we nog niet behandeld en dat betreft motivatie voor een 
studiekeuze. Veel studenten switchen nog van studie en verliezen zo tijd en geld. Studenten 
moeten met ‘matching’ geholpen worden sneller bij de juiste studie terecht te komen. Laat 
studenten kennismaken met docenten van de opleiding die hen interesseert, zodat ze samen 
kunnen bekijken of deze opleiding voor hen de juiste keuze is. Kiest de student voor de 
studie, dan bekijken student en begeleider in februari nog eens of alles goed gaat en kunnen 
ze zo nodig tijdig ingrijpen. Ook brede bachelors helpen studenten om de goede keuze te 
maken.  
 
 
12.  Kwaliteit hoger onderwijs 
 
Er is veel te doen over kwaliteit van met name Hbo-onderwijsinstellingen. De PvdA pleit voor 
verzwaring van de kwaliteitsbeoordeling of accreditatie van deze instellingen. Nu krijgen 
instellingen slechts eens in de zes jaar een herbeoordeling. Daarnaast moet er ook 
steekproefsgewijs en zonder uitgebreide vooraankondiging gekeken kunnen worden naar de 
kwaliteit van een instelling. De reeks incidenten hebben ons vertrouwen in de kwaliteit van 
de opleidingen aangetast. Het is in ieders belang dat vertrouwen snel te herstellen. 
 
Een verdere diversificatie van het onderwijsaanbod in het Hoger onderwijs, zoals door de 
commissie Veerman bepleit en door Minister Plasterk al in gang gezet, kan bijdragen aan het 
qua niveau en leerstijlen beter inspelen op de diversiteit in de steeds grotere groep 
studenten. 
 
In deze kabinetsperiode is er duidelijk sprake van het desinvesteren in het Hoger onderwijs. 
De stapeling van langstudeerdersboete, peperdure tweede studies en een leenstelsel, 
zonder extra investering in het Hoger onderwijs telt op tot verwijtbare verwaarlozing. 
 
De langstudeerdersboete brengt heel veel onrechtvaardigheid mee en moet afgeschaft. 
Studenten die ambitieus zijn en die extra taken op zich nemen naast hun studie lopen het 
risico zwaar beboet te worden wegens studievertraging. Ook studenten met ziekte, 
zorgtaken of andere serieuze problemen die tot vertraging leiden lopen tegen de boete aan.  
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De PvdA wil een sociaal leenstelsel. Studenten lenen dan voortaan hun studiebeurs lenen. 
Na afronding van de studie moet deze naar draagkracht worden terugbetaald. Na 15 jaar 
wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden. De aanvullende beurs voor kinderen van 
minder draagkrachtige ouders, blijft gewoon een gift. Het grootste deel van de kosten van het 
Hoger onderwijs komt daarmee nog steeds voor rekening van de overheid, maar van 
studenten wordt op deze manier gevraagd zelf te investeren in hun studie en hun toekomst. 
De middelen die hiermee vrij komen worden in het PvdA-plan volledig geïnvesteerd in de 
kwaliteit van het onderwijs.  
 
De toegankelijkheid van het hoger onderwijs blijft behouden. Iedereen die kan studeren moet 
ook die kans krijgen. Onderzoek naar de invoering van vergelijkbare leensystemen in het 
Verenigde Koninkrijk, Canada, en Australië wijst uit dat de deelname aan het hoger 
onderwijs onveranderd hoog bleef. 
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7 opgaven voor DUURZAAMHEID 

 
 
Inleidend 
 
De verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening loopt hopeloos achter. Waar in 
landen om ons heen voortvarend wordt gewerkt aan een nieuwe energievoorziening, blijven 
wij steken op een armzalig percentage van 4% duurzame energie. En zolang ons 
energiebeleid blijft doormodderen, wordt die achterstand iedere dag groter. 
Klimaatverandering dreigt onze en zeker volgende generaties voor omvangrijke problemen 
te plaatsen. Wereldwijd worden energievoorraden schaarser en de daaruit voortvloeiende 
hoge prijzen of (tijdelijke) stagnatie in de beschikbaarheid, bedreigen onze welvaart.  
 
Het is niet alleen nodig om onze energievoorziening te veranderen, het biedt ook grote 
kansen. Kansen op nieuwe groei, waar de oude stilvalt; op nieuwe banen, waar de oude 
verdwijnen. Op nieuwe innovatie, waar Nederland in kan uitblinken. Nederland heeft de 
beste ingenieursbureau’s, offshore bedrijven, waterbouwers en havens. Wij kunnen 
wereldspeler zijn op het gebied van offshore energiewinning. En met Wageningen ook op het 
gebied van biogrondstoffen. Laten we onszelf tot doel stellen om die kansen te grijpen. Door 
een meeslepende opdracht te formuleren: 
 
We willen dat Nederland vanaf 2050 geheel onafhankelijk is van fossiele brandstoffen: 
een 100% duurzame economie. Door een 100% duurzame energievoorziening te 
realiseren, door van Rotterdam het centrum te maken van de groene grondstoffenchemie. 
Door onze mobiliteit geheel te vergroenen. Door natuur, recreatie en steden in harmonie aan 
te leggen, met veel meer op en in het water dan we nu doen.  
 
We doen vijf concrete voorstellen om het beleid voor duurzame energie te bestendigen en zo 
bij te dragen aan het doel in 2050 te halen. Voorstellen die stuk voor stuk langjarige 
zekerheid bieden aan investeerders over de richting van ons energiebeleid. Voorstellen die 
rekening houden met de weinig florissante situatie van de overheidsfinanciën en dus geen 
begrotingsgeld vragen. Met deze voorstellen ontstaat het duurzame beleid dat duurzame 
energie zo hard nodig heeft.  
 
Onze voorstellen gaan verder: om uiteindelijk op een duurzame economie uit te komen moet 
ons belastingstelsel verder vergroenen. En ook in tijden van economische teruggang moeten 
we het grootste ruimtelijke project van Nederland, natuurontwikkeling (de ecologische 
hoofdstructuur), op de agenda houden. Met dit project neemt de huidige generatie de 
verantwoordelijkheid om de gigantische afbraak van de natuur in de vorige eeuw te keren en 
natuurlijke flora en fauna een veilige plek te geven in ons drukbezette landje. 
 
Met deze voorstellen en het doel om in 2050 geheel duurzaam te zijn hebben we eindelijk 
weer een project dat ons inspireert. Als we in deze tijden ergens behoefte aan hebben, dan 
is het aan inspiratie, aan optimisme, aan weer naar de toekomst kijken. Met dit project krijgt 
de innovatie in Nederland weer een impuls. Het zal de investeringen van onze bedrijven in 
duurzaamheid stimuleren en daarmee kansen op nieuwe vormen van bedrijvigheid en 
werkgelegenheid dichterbij brengen. Goed voor Nederland, goed voor de toekomst.  
 
 
1.  Leveranciersverplichting hernieuwbare energie 
 
Op dit moment is de groei van hernieuwbare energie in Nederland vooral te danken aan de 
regeling Subsidie Duurzame Energie (SDE). Deze subsidie drukt zwaar op de begroting, het 
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budget is al snel uitgeput en aan politieke wispelturigheid onderhevig. Met andere woorden, 
er is geen investeringszekerheid. Eén van de beste manieren om deze nadelen op te heffen, 
is de SDE aan te vullen met een leveranciersverplichting. 
 
Met een verplicht aandeel hernieuwbare energie wordt aan energieleveranciers de 
verplichting opgelegd om een (jaarlijks stijgend) percentage hernieuwbare elektriciteit te 
leveren. Leveranciers kunnen hun verplichte aandeel invullen door de hernieuwbare energie 
zelf te produceren of te kopen van derden via verhandelbare certificaten. Voor 
kolencentrales geldt in ieder geval verplicht bijstoken van (duurzame) biomassa. Indien het 
verplichte aandeel niet gehaald wordt, moet over het ontbrekende gedeelte een boete 
worden betaald. De leveranciers moeten de meerkosten van de verplichting zelf betalen en 
zullen die doorberekenen aan de energiegebruikers.  
 
 
2. Een Net op Zee 
 
Er zijn goede redenen om de landelijk netbeheerder (Tennet) verantwoordelijk te maken voor 
de planning, aanleg en beheer van de transmissie infrastructuur op zee (dus in de gehele 
Exclusief Economische Zone (EEZ)). Met een uitbreiding van het nu geldende regime voor 
het landelijke hoogspanningsnet naar de Nederlandse EEZ kunnen dezelfde vereisten over 
betrouwbaarheid en kwaliteit van levering, transparantie en toezicht dan ook van toepassing 
worden bij het net op zee.  
 
Een wettelijke taak voor Tennet is ook van belang voor de coördinatie van planologische 
processen (incl. het aantal duindoorsnijdingen). Door deze coördinatie zullen betere 
afwegingen over de ruimtelijke inpassing van het net op zee kunnen worden gemaakt. 
Tevens wordt het investeringsklimaat voor duurzame energie gunstig beïnvloed, omdat het 
de ambitie verankert om daadwerkelijk 6.000 MW (of meer) wind op zee te realiseren. 
 
Met de aanleg van een Net op Zee zijn aanzienlijke investeringen gemoeid. De netto contant 
waarde van de aanleg- en beheerkosten bedraagt (over 20 jaar gerekend) zo’n 5 miljard 
Euro. Door de lange afschrijftermijn over dit net en de grote hoeveelheden elektriciteit die 
worden getransporteerd blijven de kosten echter beperkt tot minder dan 0,2 cent per 
getransporteerde kWh. Met de aanleg van het Net op Zee worden bovendien de 
investeringskosten – en daarmee de benodigde stimulering- voor windparken aanzienlijk 
(20%) gereduceerd.  
 
 
3. Kleinschalige opwekking voor eigen gebruik 
 
Op dit moment is het leveren van stroom voor eigen gebruik (bijvoorbeeld via zonnepanelen 
op je dak) vrijgesteld van energiebelasting. Maar als je – bijvoorbeeld in coöperatief verband- 
samen met andere een zonne-energieinstallatie op een gezamenlijk dak of elders neerzet en 
de stroom zelf gebruikt, moet je opeens wel energiebelasting betalen. Dat is merkwaardig. Er 
is immers ook geen onderscheid tussen een bloemkool die je in je achtertuin voor eigen 
gebruik kweekt en eentje in een volkstuin verderop. Op beide betaal je geen belasting. 
Hetzelfde zou moeten gelden voor energieopwekking voor eigen gebruik. De 
belastingvrijstelling kan een enorme impuls geven aan vooral de installatie van 
zonnepanelen. Dat is goed voor de economie en goed voor onze energievoorziening op 
langere termijn.  
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4. Groen Gas 
 
Biogas is in opkomst door de toegenomen mogelijkheden van co-vergisting waar dierlijke 
mest met andere gewassen wordt vergist tot ruw biogas. Tot nu toe wordt deze productie 
voornamelijk omgezet in elektriciteit. Het is echter veel effectiever om het gas direct in te 
zetten in het gasnet.  
 
Daarom stellen we analoog aan de leveranciersverplichting voor Elektriciteit (zie voorstel 1) 
wordt een ‘bijmengverplichting’ voor Groen Gas voor. Tegelijkertijd krijgen de netbeheerders 
de wettelijke taak om Groen Gas te bundelen en aan te sluiten op het gasnet. Door de 
kosten van aansluiting en opwerking van biogas te socialiseren worden biogasprojecten 
aantrekkelijker voor producenten. Zo kunnen we in 2020 al enige miljarden kubieke meters 
aan groen gas in ons gasnet voorzien en een alternatief ontwikkelen voor de oprakende 
Nederlandse gasbel.  
 
 
5. Eerlijke grondstoffen 
 
Bedrijven willen steeds meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, consumenten willen 
bewuster kiezen. Soms gaat dat vanzelf, vaak is de overheid nodig om onbewandelde paden 
begaanbaar te maken. Voor brood heb je graan nodig, voor een volle tank olie. Maar 
grondstoffen worden schaarser. In 2040 zijn er 9 miljard mensen op de wereld, die allemaal 
brood op de plank willen en waarvan er steeds meer auto willen rijden. Dat terwijl 
grondstoffen als aardolie in hoog tempo opraken. Zelfs landbouwgrond en zoet water worden 
schaarser. Grondstoffen krijgen een steeds grotere strategische waarde, dit zal alleen maar 
meer tot conflicten leiden over de toegang tot en zeggenschap over grondstoffen.  
 
Overheden moeten hierop sturen omdat consumenten hier om vragen: zij worden zich 
steeds bewuster van waar grondstoffen van mobieltjes en palmolie in hun eten vandaan 
komen. Zij willen bewuster kiezen en eisen terecht meer openheid. Te vaak echter is 
onvoldoende transparant hoe de producten in onze schappen zijn gekomen. De kopgroep 
van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) serieus neemt doet het 
uitstekend. Daarachter zit echter een gapende kloof, waardoor de kopgroep tegen de 
grenzen van het mogelijk aan loopt: maatschappelijk verantwoord ondernemen kan te duur 
worden als het te moeilijk wordt.  
 
De PvdA wil consumenten en bedrijven helpen om bewuster te kiezen. Door bedrijven meer 
greep te geven op hun toeleveranciers en door productieketens transparanter te maken. 
Sommige zaken moeten we internationaal regelen, veel kan al nationaal. De Kamer stemde 
in 2009 in met een voorstel van de PvdA voor verplichte, volledige transparantie van 
productieketens in 2020. Dat besluit moet dit kabinet uitvoeren. De Europese Commissie 
moet met een voorstel komen om transparantie van financiële stromen tussen grondstof 
delvende bedrijven en productielanden te waarborgen. 
 
 
6.  Vergroening  
 
De PvdA kiest voor vergroening van het belastingstelsel. Zo doen we voorstellen om de 
autobelastingen te vergroenen en tegelijkertijd eerlijker te heffen naar het aantal gereden 
kilometers. Het afschaffen cq. verlagen van verschillende milieuheffingen door dit kabinet 
draaien we terug. Verschillende vrijstellingen zoals voor kolencentrales en de glastuinbouw 
verdwijnen. 
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7. Een nieuwe Natuurwet 
 
De PvdA heeft samen met D66 en Groenlinks de initiatiefwet “Mooi Nederland” ingediend. 
Dit wetsvoorstel regelt de bescherming van Nederlandse soorten flora en fauna, waardevolle 
landschappen en natuurlijk de natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur, en komt 
in de plaats van oude natuurbeschermingswetten. Zo garanderen we ook in de toekomst een 
groene en natuurlijke omgeving. Voor een mooi Nederland. 
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7 opgaven voor de FINANCIELE SECTOR 
 
 
Inleidend 
 
Nederland is geraakt door twee opeenvolgende economische crises. De bankencrisis na het 
omvallen van de Amerikaanse zakenbank Lehman zette de Nederlandse economie 35 
miljard euro per jaar achteruit. En het onverantwoorde leengedrag van Europese banken aan 
onverantwoord uitgevende landen als Griekenland leidde tot een tweede crisis die de hele 
Eurozone in gevaar brengt. De open Nederlandse economie, met een grote financiële sector, 
kwam aanvankelijk redelijk uit de eerste crisis, maar raakte door de reserves heen, en wordt 
nu extra hard geraakt door de tweede. 
 
Deze crises zijn geen natuurrampen, maar gevolgen van het handelen van banken en 
politiek. Na de naoorlogse uitgroei van de verzorgingsstaat in Noord Europa is vanaf de jaren 
tachtig een neoliberale beweging in gang gezet, afkomstig van politiek rechts. Een zo klein 
mogelijke overheid die zoveel mogelijk werd ingericht naar bedrijfsmatig voorbeeld, vrije 
marktwerking, deregulering, privatisering, schaalvergroting, minder toezicht op de financiële 
sector, sterke prestatieprikkels zoals bonussen en grotere inkomensverschillen. Dat zou 
leiden tot meer groei en welvaart. Tot zover de theorie. De praktijk treft de wereld nu hard. 
En daarom moeten we, terwijl we de financiële schade noodgedwongen herstellen, 
tegelijkertijd maatregelen nemen om nieuwe crises te voorkomen.  
 
Voor de PvdA is het cruciaal dat die maatregelen zoveel mogelijk internationaal worden 
genomen, om te voorkomen dat er een risicovolle concurrentie tussen landen ontstaat. 
Tegelijkertijd kan het wijzen naar andere landen ook een excuus worden om voorlopig maar 
niets te doen. Daarom zal Nederland op onderdelen moeten doorpakken en vooroplopen. 
 
 
1. Europees bankentoezicht 
 
De bankencrisis kwam voort uit de financiële sector, maar de tweede crisis, die in de 
Eurozone, is ook vervlochten met de bancaire sector: het toezicht op banken is primair 
nationaal geregeld, en het 'redden' van banken was in de eerste plaats een nationale taak, 
terwijl tegelijk de muntunie een Europese unie is. Die situatie is op den duur niet stabiel: 
tenzij men terug zou willen naar nationale munten en nationale centrale banken dient het 
bankentoezicht werkelijk Europees te worden. Dit brengt met zich mee dat de risico's ook 
worden gesolidariseerd, dus worden gedeeld tussen de lidstaten. Dat kan pas wanneer de 
banken in de Eurozone allen voldoende gekapitaliseerd zijn, onder effectief toezicht staan en 
geen onverantwoorde risico's nemen of anderszins onwenselijk gedrag vertonen. 
 
 

2.  Het scheiden van nuts- en zakenbankieren 
 
De winst van banken is privaat, maar in geval van een crisis blijkt de belastingbetaler zich 
gedwongen te zien de risico's op verliezen over te nemen om grotere schade aan de hele 
economie te voorkomen. Een herbezinning op de structuur van de financiële sector is 
daarom cruciaal. Hiertoe is onlangs een Europese commissie van wijzen van start gegaan, 
en de PvdA heeft samen met het CDA nu bij motie voorgesteld ook in Nederland een 
dergelijke bezinning te starten. Het treft dat de staat op dit moment eigenaar is van een van 
de grote drie banken, ABN/AMRO. Voorafgaand aan de privatisering kunnen conclusies 
getrokken worden over de beste structuur voor de sector. 
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3.  Belasting op de financiële sector 
 
Banken betalen geen BTW, terwijl de financiële sector ongeveer 8% van ons BBP betreft. Nu 
de belastingbetaler is bijgesprongen om de banken te redden, is het redelijk dat deze relatief 
onderbelaste sector een significante bijdrage gaat leveren. Als dat gebeurt via een belasting 
op financiële transacties (FTT) worden tegelijk flitskapitaalstransacties, waarvan de 
maatschappelijke meerwaarde dubieus is, ontmoedigd. Een alternatief voor een FTT is een 
belasting op andere grondslag, zoals een Financiële Activiteiten Tax (FAT) of het toepassen 
van de BTW. In dat geval zou ongewenst flitsgedrag op een andere wijze, bijvoorbeeld via 
regulering, moeten worden teruggedrongen. 
 
 
4. Stoppen met de bonussen 
 
Er zijn 7 miljoen woekerpolissen verkocht in Nederland. Niet omdat de banken dachten dat 
ze daar hun klanten optimaal mee bedienden, maar omdat de variabele beloningen in de 
sector aanzetten tot dit ongewenste gedrag. De bankensector moet weer een sector worden 
waar mensen werken die dienstbaar zijn aan hun klanten. Dienstbaar betekent ook dat er 
niet voor elementaire producten hoge administratiekosten worden gerekend. De neiging tot 
individueel snel geld verdienen moet er uit. Vrijwillig stoppen blijkt elke keer weer te 
mislukken. Het meest recente voorbeeld is de verzekeraar Aegon die binnen een jaar nadat 
de laatste staatssteun was afbetaald alweer voor tonnen bonussen ging uitdelen aan de 
topmensen. Daarom komt de PvdA met een initiatiefwetsvoorstel dat bonussen voor 
bestuurders en anderen werkzaam in de financiële sector rigoureus aan banden legt. 
Bovenop vaste salarissen mag maximaal 20% variabele beloning bestaan als onderdeel van 
regulier beloningsbeleid. En de AFM gaat effectief toezicht houden op het ontwikkelen van 
nieuwe financiële producten, zodat nieuwe 'woekerpolissen' worden voorkomen. 
 
 
5. De Accountancy verbeterd 
 
Er bestonden vreemde praktijken in de accountancy sector die moet toezien op het correct 
en volledig rapporteren over de financiële verslaglegging. Op voorstel van de PvdA en 
anderen is onlangs door de Tweede Kamer besloten dat accountants niet meer de boeken 
mogen controleren bij dezelfde banken en verzekeraars waar ze ook advieswerk verrichten. 
Zo wordt voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. Ook moet de accountant na 8 jaar 
rouleren om te voorkomen dat de controle sleets wordt. En de Autoriteit Financiële Markten 
heeft de bevoegdheden gekregen om hierop effectief toezicht te houden. 
 
 
6. Rating agencies 
 
De kredietbeoordelaars, de zogenaamde Rating Agencies, spelen een belangrijke rol, vooral 
doordat hun oordeel een zelfversterkend effect heeft op de markten. Daarom moet in 
Europees verband, en uiteindelijk mondiaal via de G20, toezicht komen om dubbele 
belangen te voorkomen en zuivere beoordelingen van de kredietwaardigheid van landen en 
banken te krijgen. 
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7. Kapitaalseisen banken 
 
Veel instabiliteit is ontstaan door te hoge hefboomwerking, speculeren met geld dat men niet 
zelf had. In het kader van het Basel IV programma worden de kapitaalseisen voor banken 
verhoogd. Door een effectieve lobby is de invoering hiervan vier jaar vertraagd, tot uiterlijk 
2019. Er is niets wat Nederland ervan weerhoudt om, net als Zwitserland en Engeland, 
aanvullende eisen te stellen. Zodat banken weer solide financiële instellingen worden. 
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4 De financiën: saldo en houdbaarheid 
 
 

 

 



56 

 

 

 

 

 


