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Speech Diederik Samsom –––– Bilderberg Conferentie Oosterbeek 2 februar i 2013 

Dames en heren, dat ik vandaag hier op de Bilderberg conferentie mag spreken, is mij een 

genoegen en een eer. Dank daarom voor de uitnodiging.  

Ik moest wel even glimlachen om het thema “Vernieuwende Partnerschappen”.  

Het partnerschap tussen de sociaaldemocratie en het bedrijfsleven is- laat ik me mild 

uitdrukken – bewegelijk. Met pieken en dalen. En op een of andere manier zijn de dalen het 

beeld gaan domineren. Ik moet toegeven: misschien waren die ook net even talrijker. Met als 

icoon de redevoering van Joop den Uyl in 1974 in Nijmegen voor de Nederlands Christelijke 

Werkgeversbond, de NCW. Daarin pleitte hij ten overstaan van een zaal vol ondernemers 

voor de “Vermeenschappelijking van de productie”.  Ik citeer u de prachtige slotzin, recht in 

het gezicht van de werkgeversbond: “als u zich vol zelfverwijt hebt afgevraagd, zijn wij 

ondernemers in het algemeen niet te vriendelijk geweest voor de overheid, u althans ten 

opzichte van deze regering van dit zelfverwijt ontslagen bent.” Tussen Joop de Uyl en de 

werkgevers kwam het niet meer goed.  

Ik ben een bewonderaar van Den Uyl, maar over dat mislukte partnerschap wil ik het niet met 

u hebben. Ik wil het niet over vroegere relaties hebben, maar over onze partnerschappen in de 

toekomst.  

Omdat die mede beslissend zullen zijn voor de toekomst van ons land. Voor hoe we presteren 

in het komende decennium. Het tweede decennium van deze eeuw.  

Voor de tweede 10 jaar van deze eeuw hebben we één belangrijke opdracht: ons revancheren 

voor de eerste 10 jaar.  

Het is lastig geschiedschrijven over een periode waar je nog bijna middenin zit, maar ik weet 

een ding zeker: Historici zullen niet mild oordelen over onze prestaties in de jaren nul van de 
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 eeuw. Ja het was een moeilijk decennium, met 9/11, internationale spanningen, een paar 

grote oorlogen, een bankencrisis, een economische crisis en een eurocrisis. Maar het waren 

niet alleen externe omstandigheden, ook wij faalden op teveel fronten. In de afgelopen 10 jaar 

stuurde de politiek de kiezer maar liefst 5 keer naar de stembus. 5 keer in 10 jaar; en in de 
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tussenliggende regeerperioden bleef er teveel liggen; verlamde polarisatie de vooruitgang, 

ondermijnde verlamming de solidariteit. Dan moet je niet verbaasd staan kijken over tanend 

vertrouwen. Maar ook aan uw kant bleef er teveel liggen.  Doorbraken op de arbeidsmarkt 

kwamen niet tot stand, de financiële sector ontspoorde, de vastgoedsector sloeg soms 

dubieuze wegen in, de vakbond liep in zichzelf vast en verzuimde de gezonde tegenmacht aan 

de werkgevers te bieden. De polder liep langzaam vol, de motor liep langzaam vast, zelfs het 

spook van de jeugdwerkloosheid - we dachten dat we er in de jaren 80 definitief mee hadden 

afgerekend - doemt weer op. Wij, maar ook u, stond erbij en keek ernaar.  

Ik ga zo weer met u verder, maar ik steek eerst even de hand in eigen boezem. 

Want ik was erbij. De afgelopen 10 jaar. Afgelopen woensdag vierde ik op geheel 

Dreesiaanse wijze mijn 10-jarig Kamerlidmaatschap. Ik was erbij en was niet bij machte het 

tij te keren. Het harde oordeel van historici over het afgelopen decennium treft mij. En ik kan 

maar op één manier leven met dat gegeven, namelijk met het vaste voornemen dat ik, dat wij, 

ons herpakken in het komende decennium. Dat we laten zien dat dit land het wel kan.  

Dat we kunnen samenwerken, verandering in solidariteit samen tot stand brengen, nieuwe 

groei hervinden, de toekomst van onze kinderen veiligstellen.  

Want we lijken daar steeds meer aan te gaan twijfelen. Ik maak me zorgen over het tanende 

zelfvertrouwen van ons land. We lijken soms langzaam weggezogen te worden in het 

drijfzand van twijfel, besluiteloosheid, faalangst. Het wordt hoog tijd dat we ons herpakken. 

Echt hoog tijd. We bevinden ons immers al enige jaren in een nieuwe realiteit. Een realiteit 

waarin de bekende groeicijfers van vroeger, van 2 of meer % per jaar definitief achter ons 

liggen. Een realiteit waarin daarnaast de vergrijzing ook nog eens extra druk zet op de 

publieke financiering van welzijn, zorg en andere publieke voorzieningen. Een realiteit ook 

waarin de angst voor verlies van het eigen, het steeds vaker dreigt te winnen van de wil tot het 

samen. Waarin velen geneigd zijn deuren en ramen te sluiten omdat de globalisering om het 

huis giert. En een realiteit waarin de grondstof- en energievoorraden langzaam maar zeker de 

bodem bereiken en de ecologische spankracht van de aarde haar grenzen ontmoet. 

Om Joop den Uyl, ik beloof u, dit is de laatste keer dat ik u tart met zijn naam, te 

parafraseren: “De tijd van voor de financiële crisis komt niet meer terug. Onze samenleving 
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zal daardoor veranderen. Bepaalde vooruitzichten vallen wellicht weg. Maar ons leven hoeft 

er niet ongelukkiger op te worden.”  

Ongeveer 40 jaar na deze woorden, zijn ze weer actueler dan ooit. Ze raken aan de taak die 

voor ons ligt in het tweede decennium van deze eeuw. De samenleving inrichten op de nieuwe 

realiteit en zo de toekomst van onze kinderen veilig stellen.  

En dat is geen pessimistisch verhaal over minder. Minder welvaart, minder groei, minder 

luxe. Integendeel. De nieuwe realiteit vraagt juist om meer. Meer evenwicht, meer 

ondernemerschap, meer samenhang, meer duurzaamheid, meer welzijn. Meer optimisme. 

Maar deze tijd vraagt ook om meer bescheidenheid, meer dienstbaarheid. En ze vraagt om 

meer visie en meer samenwerking. Ze vraagt om betere politiek dus dan we de afgelopen 10 

jaar op de mat legden. Een betere polder dan we het afgelopen decennium zagen. Want op de 

manier van de afgelopen jaren gaat het niet lukken. 

We zijn starend op het instrumentenpaneel en beurtelings rukkend aan het stuur in de 

vangrails beland. Om verder te kunnen hebben we een polder en een politiek nodig die de blik 

kan losmaken van het dashboard en een gezamenlijk punt op de horizon kiest. Daar ligt het 

Nederland van de toekomst. Het Nederland van onze kinderen. Het Nederland dat zijn elan, 

zijn zelfvertrouwen, zijn creativiteit weer terugvond in de jaren 2013 tot pak'em beet 2016 en 

daarna een ongekende opleving doormaakte; economisch, social, cultureel.  

Ik richt vandaag de blik dus even niet op het instrumentenpaneel. Niet op de hoeveelheid 

maanden WW, niet op de exacte vorm van annuïteitenhypotheek, niet op het quotum, niet op 

de referte-eis, niet op het transitiefonds. Ik richt me op de horizon. Op een dag. Op woensdag 

10 maart 2021. Het is de dag van de tweede kamerverkiezingen na twee stabiele 

kabinetsperiode die beiden vier jaar duurden. Het kabinet Rutte/Asscher en het kabinet ... 

waarvan we de samenstelling niet kennen nog.....  Het is de dag dat mijn dochter voor het 

eerst mag stemmen voor de Tweede Kamer. Ze is dan 19 jaar.  

In wat voor land gaat mijn dochter haar volwassen leven in? Waar verdienen we ons geld 

mee, hoe werken we, hoe zorgen we, hoe onderwijzen we, hoe ziet onze energievoorziening 

eruit? Kortom: waar werken we met zijn allen naartoe gedurende twee kabinetsperiode? Want 

het Nederland van mijn dochter, van onze kinderen, daar moeten we vandaag aan beginnen. 

Voor hen moeten we weer van die vangrails af. Ik schets u mijn beeld in een paar grote lijnen. 
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In 2021 heeft ons land een verschuiving ondergaan van een dienstverlenende en financiële 

economie, die langzaam vormverlies begon te vertonen, naar veel meer accent op een 

bloeiende maakindustrie. De maakindustrie die ons land al zoveel parels heeft geschonken en 

waar nog steeds de kern van onze kracht ligt. Ik heb ze ontmoet, ze gezien. Van ondernemer 

Van der Leegte, de allesmaker uit Eindhoven. Hij kocht NedCar in Born en redde de mooiste 

autofabriek van Europa. Niet door als een durfbelegger in de boeken en bedrijfsresultaten te 

duiken om te bezien waar de snelle winst zat, de mode van de afgelopen jaren. maar door de 

fabriekshal in te gaan, tegen de machines aan te duwen, de machines te ruiken, met de mensen 

te spreken. En toen wist ie: dit is een mooie fabriek, wat de boekhouding ook beweert.  

Of neem Ben Tax, directeur van RijkZwaan, zaadveredelaar in het Westland. Ben Tax neemt 

alleen mensen vast in dienst. Niks jaarcontract, laat staan flexibeler constructies als 

nulurencontracten, payrolconstructies of ovo-werk. Omdat Ben Tax weet dat zijn bedrijf valt 

of staat met de loyaliteit van zijn mensen. En hij daar alles voor over heeft. 

Of neem Martin van der Leest. Eigenaar van Frans Nooren betonreparatie in Stadskanaal. Zelf 

betonreparateur, kent ie het vak, kent ie zijn mensen en ruikt ie zijn kansen. Ook in deze tijd, 

ook in de bouw. In de uren dat ik met hem door zijn bedrijf liep, praatte hij vol passie over het 

bedrijf. En weet u wat: het woord crisis viel niet een keer. Niet een keer.  

Van der Leegte, Tax en Van der Leest. Zomaar drie voorbeelden van de duizenden 

ondernemers die nu de basis leggen voor onze economie van 2021. Ik heb als politicus een 

beetje een antenne voor wat mensen stemmen en neem u van mij aan: waarschijnlijk stemt 

geen van deze drie ooit PvdA, maar dat deert me niet. Hun ondernemerschap is 

sociaaldemocratisch: focus op lange termijn, niet op winst, maar op meerwaarde. Goed voor 

hun mensen, gericht op samenwerking. Dat is het ondernemerschap waar de sociale 

markteconomie die Nederland is, die Europa is, uiteindelijk op drijft. Het ondernemerschap 

waardoor in 2021 de  maakindustrie weer in volle opgang is. De techniek rondom Eindhoven, 

de creatieve industrie rondom Amsterdam, de chemie in Limburg, de biomedische 

technologie in Leiden, en de duurzame energie in het Noorden. 

In 2021 ook, heeft de helft van de scholieren – van VMBO tot universiteit – een technische 

opleiding. En vinden er werk in. Toen ik als jonge student voor kernfysica koos, werden beta-

studenten al tijdens hun studie weggekaapt door duurbetaalde consultancy bedrijven. Gepaaid 
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met lease-auto’s en hoge salarissen. Goed voor die bedrijven, maar desastreus voor onze 

maakindustrie. In 2021 kiezen die studenten weer een technisch beroep. Omdat je het daar 

kunt maken.  

Opkijkend van het dashboard zie ik in 2021 ook een heel andere gezondheidszorg dan nu. Een 

verschuiving van kostbare zorg op afstand, in grote instellingen, naar zorg dichtbij mensen. 

Met een grotere rol voor de directe omgeving, met meer samenhang met wonen en welzijn, en 

de wijk. Meer zorgen voor elkaar, minder uitbesteding en minder aanbesteding. Met een 

dominante  rol van wijkverpleegkundigen en huisartsen. Met technologische doorbraken in e-

health die ons land economisch helpen, maar ook onze zorg beter en betaalbaar maken. Zorg 

die bovendien wordt opgebracht naar draagkracht en bekostigd wordt op kwaliteit, niet op 

volume. Met betaalbare, bereikbare en beheersbare zorg als resultaat.   

En welke zekerheden heeft de generatie van mijn dochter in 2021, als ze de eerste stappen op 

de arbeidsmarkt zet. Veroordeeld tot het leger flexwerkers? Verstoken van de zekerheiden 

collectieve arrangementen die ieder mens nodig heeft om het leven zelf in te richten: huis, 

gezin, toekomst.  Of komt ze in die arbeidsmarkt die we zien als we ons niet blindstaren op 

morgen, maar verder durven kijken. Eentje waarin jongeren weer kans hebben op een vast 

contract, oudere werknemers van baan kunnen wisselen zonder alle sociale zekerheid achter 

zich te verbranden. Waar de krapte op de arbeidsmarkt wordt opgevangen door geslaagde 

participatie van vrouwen, migranten, ouderen.  Waar ouders werk en zorg nog beter 

combineren. Waar ongeacht je werk of je contract vorm kunt rekenen op een aantal 

basiszekerheden: een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, een fatsoenlijke 

pensioenopbouw. En voor mijn dochter, geboren met een handicap, en al diegenen zoals zij, 

geldt speciaal de vraag: loopt zij op 10 maart 2021 - nadat ze heeft gestemd die dag – naar de 

sociale werkvoorziening? Of heeft ze een plek gevonden in een bedrijf waar ze tussen de 

anderen normaal kan meedoen aan het werk en dus aan het leven. 

Het zijn maar drie aspecten van het Nederland van 2021. Niet toevallig de drie, economie, 

zorg, arbeidsmarkt, die we alleen kunnen waarmaken als we vanaf vandaag de blik naar voren 

richten en de juiste koers inzetten. Een deel van het instrumentenpaneel is, of beter gezegd 

wordt nog, geïnstalleerd. Kabinet Rutte/Asscher levert de moeren, boute en handels voor u 

aan.  
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Door nu bijvoorbeeld een grotere nadruk te leggen op techniek onderwijs, door het 

Techniekpact 2020, waarbij meer jongeren worden gestimuleerd om een technische opleiding 

te kiezen. Door te investeren  in de topsectoren, door ecosystemen van bedrijven een grotere 

kans te geven om verder te groeien. In de zorg, door te investeren in wijkverpleegkundigen en 

huisartsen. Doordat Martin van Rijn de langdurige zorg over te laten brengen naar gemeenten. 

Waar maatwerk en samenhang gevonden kan worden en bovendien de kosten in de hand 

gehouden worden. Door Lodewijk Asscher die zijn agenda rondom flexibele arbeid en 

ontslaghervorming in de samenwerking met sociale partners zal uitvoeren. Door Jetta 

Klijnsma, die via quotum en participatiewet ervoor zort dat meer dan 100.000 mensen met 

een arbiedshandicap een plek vinden in een bedrijf.  

Het is het instrumentenpaneel, u aangeboden door het Kabinet Rutte/Asscher. Belangrijk om  

het 2021 van mijn dochter te halen. Maar niet voldoende. Bij lange na niet voldoende 

En dat brengt me weer bij u. Bij ons. Om Nederland uit de vangrail te krijgen en de 

noodzakelijke verandering te realiseren, moet er ook gestuurd worden. Door politiek, polder 

en maatschappij. Niet iedere voor zich rukkend aan het stuur, maar samenwerkend in een 

nieuw partnerschap.  

Het betekent voor de politiek dat we de samenwerking tussen coalitie en oppositie moeten 

herdefiniëren. Niet om het onderling debat te smoren, maar om elkaar scherp houdend 

gezamenlijk verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het Nederland van 2021. De 

toevallige coalitie nu heeft daar niet het alleenrecht op en niet alleen de verantwoordelijkheid 

voor. Dat recht en die verantwoordelijkheid komt de gehele politiek toe, ook de andere 

partijen. Ik hoop, ik verwacht die gezamenlijke verantwoordelijkheid de komende tijd te 

vinden. Bij de hervormingen in het onderwijs, bijvoorbeeld het leenstelsel. De veranderingen 

op de woningmarkt, zowel de koop als de huur. De zorg, de arbeidsmarkt. En niet te vergeten: 

de positie van Nederland in Europa. Al deze veranderingen lukken echt alleen als er een 

bredere consensus onder ligt dan de toevallige meerderheid van vandaag de dag. Ik voorspel u 

dat dat niet makkelijk zal zijn; dat we nog veel zullen vallen en opstaan, dat u nog te vaak 

‘oude politiek’ zult zien. Maar de politiek moet zich na 10 jaar van ‘veel beweging, geen 

vooruitgang’ herpakken. Ik beloof u dat ik al mijn invloed daarvoor zal aanwenden. 
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Iets soortgelijks geldt voor de polder. Na 10 jaar sluipende implosie en vrijwel volledige 

instorting in 2009, moet men zich herpakken. En gelukkig zie ik dat ook gebeuren. Misschien 

wel eerder dan de politiek realiseerde de polder zich dat alleen samenwerken ons land naar 

2021 voert. Maar de echte test komt nog, al snel, volgende maand. Het tot stand brengen van 

een gedeelde sociale agenda kan Neerlands eerste beweging uit de vangrail zijn. Ik kijk 

indringend naar u allen, en naar mezelf. Falen is geen optie. Dit moet lukken. 

En de maatschappij dan, de mensen die niet in deze zaal zitten? Uiteindelijk gaat 2021 over 

hen. Alleen als de maatschappij mee wil, vertrouwen heeft, gaat ze mee naar 2021. Is er 

genoeg vertrouwen? Ja, dat is er. Nog wel. Fragiel. Bij mijn gesprekken op straat en aan de 

deuren voel ik het. Mensen hebben veel zorgen, maar voelen ook dat er iets nodig is. En 

hebben, fragiel vertrouwen, dat we het oplossen. Dat vertrouwen wordt echter op de proef 

gesteld. Door omstandigheden die deels buiten ons vermogen liggen. Omvallende banken, 

wegzakkende Eurolanden, voortdurende crisis. Maar politiek en polder staan niet machteloos. 

Wij kunnen bijdragen aan het vertrouwen. En we kunnen het breken.  

Laten we ons dat goed realiseren in de komende cruciale maanden en jaren. Belangrijker dan 

ons eigen gelijk hier binnen, is het vertrouwen daar buiten. Belangrijker dan de overwinning 

op de ander, is de winst van de maatschappij. Alleen wanneer we dat het belangrijkste maken, 

kan Nederland van een weifelend onzeker land, weer dat land worden dat met trots en 

zelfvertrouwen weet ‘we kunnen het weer’. Alleen dan sturen we van de vangrail, richting 10 

maart 2021. Naar die dag dat mijn dochter gaat stemmen in een zorgzaam, duurzaam en sterk 

Nederland.  

Dank u wel.  


