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Toenemende urgentie       

Een jaar geleden leek de oproep om de bakens te verzetten samen te vallen met eerste tekenen 

van een ommekeer: voorzichtig economisch herstel en een lichte daling van de werkloosheid. 

Dat stemde hoopvol maar deed niets af aan de oproep in het rapport om de structurele 

oorzaken van de crisis van een lange termijn antwoord te voorzien om  herhaling te 

voorkomen. 

 Helaas is er inmiddels  alle aanleiding tot het afkondigen van een nieuwe alarmfase.  

Ecologisch wordt het steeds warmer. De temperatuurverhoging van de aarde zet door terwijl 

internationale onderhandelingen vooralsnog vastzitten, Europa steeds meer steenkool 

verbrandt en in Nederland de uitvoering van het Energieakkoord een goede eerste stap is die 

niet alleen uitvoering maar vooral ook intensivering vergt.  

Economisch en sociaal dreigt het opnieuw  kouder te worden. De Duitse groei stagneert nog 

voordat de Nederlandse motor van de economie op stoom gekomen is. De werkloosheid in de 

Eurozone neemt nauwelijks af terwijl de publieke schuld blijft groeien. Het saldo van deze 

twee sommen is onhoudbaar. Bijna twintig miljoen werklozen betekent desinvestering in 

talent. Ondertussen verandert de arbeidsmarkt continu en is er perspectief noodzakelijk voor 

met name werknemers met een bescheiden opleiding of wiens banen op termijn bedreigd 

worden door robotisering. De groeiende kloof tussen mensen met een bescheiden opleiding en 

een hoge opleiding moet geslecht om iedereen perspectief te bieden. Hoogst noodzakelijke 

publieke investeringen blijven achter als de focus, Duitsland voorop, eenzijdig op een 

sluitende begroting is gericht. Het door de nieuwe Europese Commissie aangekondigde 

investeringspakket (€ 300 miljard) om innovatie, productie en werkgelegenheid in de 

Europese Unie te stimuleren, kan een belangrijke eerste stap zijn. Maar om definitief de 

bakens te verzetten is meer nodig dan een dan incidenteel pakket.  

Wereldwijd is nu de belastingheffing in beeld. Het grote graaien van multinationals die 

belasting ontwijken door hun kapitaal over de aardbol te verschuiven wekt overal  irritatie. 

Dat schreeuwt om een stevige internationale aanpak. In Europa en in eigen land vergroten we 

nog steeds de werkloosheid en verslechteren we het milieu door arbeid zwaar te belasten en 

de aantasting van de aarde praktisch buiten beeld te laten. Dat moet precies andersom, met als 

uitgangspunt verschuiving van lasten die drukken op arbeid naar andere grondslagen voor 

belastingheffing  zoals kapitaal, vermogen, milieubelasting en grondstoffenverbruik 

Daarom luiden wij de alarmbel. In drie decennia waarin neoliberale economische recepten de 

dienst uitmaakten, groeiden de kiemen van de diepste naoorlogse crisis . Zeven jaren vol 

klassieke methoden van crisisbestrijding hebben niet de verhoopte ommekeer teweeg 

gebracht. Het is dan ook de hoogste tijd de bakens te verzetten.  

 

Namens het Partijbestuur en de commissie,  

 

Hans Spekman  

Ad Melkert 
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Er is een alternatief       

Deze resolutie geeft de richting aan die al onze leden, in welke positie dan ook tot inspiratie  

dient om de Partij van de Arbeid voorop te laten gaan in het veranderen van een wereld die 

kansen en gezonde ruimte biedt aan iedereen.  

Vrije mensen die zich deel voelen van een samenleving waarvoor ze zich verantwoordelijk 

weten. Dat is ons mensbeeld. Dat gaat niet samen met het verlies aan vertrouwen dat velen de 

afgelopen jaren ondervonden. Nu de kruitdampen van de crisis langzaam optrekken, zien we 

de schade die is aangericht. Het falen van markt, toezicht en bestuur heeft diepe sporen 

getrokken in de samenleving.  Financiële markten zijn losgezongen geraakt van de alledaagse 

waarden van de meerderheid van hardwerkende mensen. Veel mensen hebben het gevoel geen 

grip meer te hebben op de samenleving en zoeken een overtuigend  alternatief.    

De oorzaak van de schade ligt besloten in drie decennia van eenzijdige focus op korte termijn 

financieel en economisch rendement, ofwel op de “financialisering” van de samenleving. 

Deze eenzijdige fixatie miskent de waarde van alles dat niet in geld is uit te drukken.  

Mensen hebben elkaar steeds meer als  individuele consument en belegger aangesproken met 

steeds minder oog voor onze collectieve belangen als medemens, burger en werkende.   

 

We moeten eerlijk erkennen dat sociaaldemocraten te vaak te ver hierin zijn meegegaan. De 

verheerlijking van het ‘onbegrensde’ individu en de fascinatie voor de macht van een globale 

financiële elite kregen onvoldoende weerwoord. Met de crisis is het neo-liberale recept 

onhoudbaar gebleken. Het is aan links het werkende alternatief te bieden en hiervoor actief  

steun te verwerven.   

Er is in de allereerste plaats een mentale verandering nodig, die de dominantie van het  

financiële denken vervangt door een bredere afweging  tussen economische, sociale en 

ecologische belangen en door een veel bredere deelname aan de besluitvorming daarover.  De 

economie terugbrengen naar de mensen die haar maken en die zij moet dienen, dat is de kern. 

Met het verzetten van vijf cruciale bakens kunnen we dichter bij die kern geraken: 

 

1.    Werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht; 

2.    Omslag naar duurzaam in hogere versnelling; 

3.    Innovatie en motivatie voor economische prestatie; 

4.    Transparantie: verantwoording en zeggenschap versterkt; 

5.    Evenwicht: vizier op de lange termijn gericht.   

 

De koersverlegging heeft  als doel: 

•    Twee tekorten tegelijk weg te werken: die van de schuldenlast en van de werkloosheid, in 

samenhang met lange termijn prijsstabiliteit. 

•    Drie veranderingen in te zetten die tot doel hebben tot hogere productiviteit en groenere 

groei te komen: 

1) fundamenteel en toegepast onderzoek 

2) versnelling van investeringen in duurzaamheid 

3) veranderingen van de arbeidsmarkt door mogelijkheden voor volledige deelname aan de 

arbeidsmarkt en samenleving en een betere combinatie van werk en privé.   

•    Onze mentale instelling meer te richten op gedeelde maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht en op ‘humanisering’ als het alternatief van 

‘financialisering’ – want het kapitaal zit in de mensen. 

•    Gezamenlijk de blik naar voren en naar buiten te richten, daar waar de kansen liggen: 

werkzaam, duurzaam, innovatief.  

•    Perspectief te scheppen voor werknemers met een bescheiden opleidingen en voor 

werknemers wiens banen bedreigd worden door voortgaande robotisering door innovatie te 
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richten op de vraag naar arbeid. 

•    Een sociaaldemocratisch antwoord te bieden in de discussie over de belastingherziening. 

Met als uitgangspunt verschuiving van lasten die drukken op arbeid naar andere grondslagen 

voor belastingheffing  zoals kapitaal, vermogen, milieubelasting en grondstoffenverbruik; met 

maximale beperking van werkgeverslasten, in het bijzonder voor relatief laaggekwalificeerd 

werk, en een verhoging van netto lonen.  Daarbij moet de progressiviteit in de 

belastingheffing verbeterd worden. 

 

 

 Baken 1: Werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht 
 

Volledige werkgelegenheid, dat is de ambitie van de Partij van de Arbeid. Want mensen en 

hun kans om naar vermogen bij te dragen aan economie en samenleving vormen het hart van 

onze duurzame groeiagenda. Drie decennia van markt en individualisme eindigden met  het 

monster van massawerkloosheid. Markten creëren weliswaar het meeste werk, maar ze  

vernietigen ook banen als onvermijdelijke voorwaarde voor productiviteit, productie en winst. 

De politiek schept voorwaarden voor goed functionerende markten en voor toegang tot 

opleiding en werk voor iedereen. Hier dient de overheid niet terug te treden, maar op te 

treden.   

Meer samenhang is nodig tussen alle kernonderdelen van sociaaleconomisch beleid. De 

politieke en monetaire autoriteiten in Europa zullen niet alleen het begrotingstekort, de 

staatsschuld en de inflatie, maar ook werkgelegenheid en lange termijn investeringen 

evenwaardig centraal moeten stellen in hun beleid.   

 

Net zo als in andere grote economieën is het van belang het mandaat van de Europese 

Centrale Bank en van De Nederlandsche Bank aan te vullen: behalve het bewaken van 

prijsstabiliteit ook het bevorderen van maximale werkgelegenheid. 

De PvdA roept op het EMU Stabiliteitsverdrag aan te vullen met een norm voor werkloosheid 

van maximaal 5% ijkpunt als richtsnoer van politiek handelen. Dat hebben we rond de 

eeuwwisseling weten te  bereiken: het is dus mogelijk en opnieuw geboden. Dat kan en moet 

structureel samen gaan met het streven naar een tekort dat niet hoger is dan 3%. De 

overheidsschulden in Europa zijn nu gemiddeld te hoog. Maar de afgelopen jaren maken ook 

duidelijk dat zonder duurzame groei de schulden nauwelijks dalen. Gezond verstand vereist 

inzet op groei, innovatie, investering en werk teneinde structureel  verlaging van tekort en 

schuld mogelijk te maken. Voor die keuze staat Europa nu. En die keuze is onvermijdelijk 

met twintig miljoen werklozen buiten de arbeidsmarkt en in de marge van de ook daardoor 

stagnerende economie. Laat Europa ook bij het IMF en de Wereldbank aandringen op 

volledige werkgelegenheid als expliciete doelstelling. We weten uit ervaring dat een 

volgehouden inspanning op Europees, nationaal en lokaal niveau de winnende combinatie kan 

opleveren:   

1e):    stimuleren van investeringsklimaat en ondernemerschap met de overheid in een 

aanmoedigende, voorwaarden scheppende rol, met een bijzonder oog voor het midden- en 

kleinbedrijf. 

2e):    betere aansluiting van opleiding en training en een doorbraak naar een “leven lang 

leren”. 

3e):    verschuiving van lasten die drukken op arbeid naar andere bestaande of nieuwe 

grondslagen voor belastingheffing; met maximale beperking van werkgeverslasten, in het 

bijzonder voor relatief laaggekwalificeerd werk, en een verhoging van netto lonen. 

4e):    volledige inschakeling (opleiding, training, stage, proefplaatsing, dienstverlening via de 

private of publieke sector – door middel van individuele servicecontracten) garanderen, mede 
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gefinancierd uit besparingen op uitkeringsgelden: niemand langdurig aan de kant. 

5e):    participatie voorop stellen voor mensen met individuele beperkingen en daarvoor de 

nodige financiële ruimte scheppen.   

6
e
) het herzien van arbeidsmarkt verstorende regels (zoals het verlagen marginale druk op 

inkomen van vrouwen/minst verdienende partner en het aanpakken van de scheefgroei in 

verschillen tussen ZZP-ers en werknemers). 

7
e
) het tegengaan van uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt door onder meer cao-

ontduiking en het versterken van de positie van de zwakste werknemers (bijv. schoonmakers, 

thuiszorghulp). 

 

Met politieke wil en krachtige uitvoering kan dit salvo aan maatregelen doel treffen. Voor de 

Partij van de Arbeid is werkgelegenheid maatstaf en norm van rechtvaardigheid.   

 

 

Baken 2: Omslag naar duurzaam in hogere versnelling 
 

Natuur en milieu zijn geen franje, maar onmisbaar voor ons voortbestaan. De gevolgen van de 

roofbouw op de aarde en haar atmosfeer beginnen voor iedereen duidelijk te worden. 

Klimaatverandering versnelt, rivierdelta’s die drukbevolkt zijn lopen gevaar, visstanden lopen 

terug, bossen verdwijnen en grondstoffen worden schaarser. Dat kan niet zo blijven gaan. We 

willen naar duurzaam in de hoogste versnelling.   

Allereerst: We zijn het verplicht aan al die mensen elders die nooit de lusten kenden maar die 

wel de lasten van exploitatie moeten dragen. Wij zijn het verplicht aan onze kinderen, aan 

toekomstige generaties. Solidariteit en duurzaamheid gaan hand in hand.   

Voorts biedt de omschakeling naar duurzaam de beste garantie op goed werk voor iedereen. 

Duurzame innovatie biedt nieuwe banen als oude verdwijnen, de toekomst ligt bij zon- en 

windtechnologie, klimaat neutrale kassen, duurzame voedselproductie en ontwerp van 

hoogwaardige recyclebare producten. Met onze kennis en ondernemerschap, ons land van 

handel en maakindustrie, kunnen we omschakelen. Er liggen enorme kansen. Een duurzame 

economie zorgt tevens voor grotere onafhankelijkheid van bijvoorbeeld Rusland en het 

Midden-Oosten. Dat kan, maar dan moeten we fossiele energiebronnen wel inruilen voor zon 

en wind met extra aandacht voor de realisatie van opslag van op deze opgewekte energie   

 

Parallel aan het huidige energieakkoord pleiten wij voor een volgend energieakkoord voor 

2020-2030 met als doelstellingen: 

1) de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen met 40% ten opzichte van de uitstoot in 

1990  

2) de energie-efficiency per jaar met 2% te verhogen en  

3) het aandeel hernieuwbare energie naar 30% te brengen. Van de fossiele energie-industrie 

verlangen we dat ze met een road map komen voor de eigen omschakeling en meteen zo 

nieuw werk te creëren. De lage elektriciteitstarieven voor grootverbruikers worden op een 

realistische termijn afgebouwd om de overschakeling naar duurzaam te bevorderen en 

gelijktijdig werkgelegenheid overeind te houden. 

Initiatieven van (groepen) burgers en co-operatieven voorde inrichting van duurzame energie- 

en verwarmingssystemen willen we per direct veel beter ondersteunen. 'Nul op de meter' moet 

standaard worden voor huur- en koopwoningen. Voor het vervoer over de weg in ons land 

moet de overheid streven naar een volledig duurzaam rijdend (vracht)wagenpark over 20 jaar 

naar de stand der techniek. Dat kan  met 'tankstations' die andere soorten energie leveren, 

wettelijke eisen en fiscale voordelen voor werkelijk duurzaam rijden. Geef bedrijven en 
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burgers voor een aanzienlijke periode duidelijkheid over normen, eisen en subsidies m.b.t. 

duurzaamheid. Zo kunnen zij hun beleid en gedrag daarop baseren.   

 

Ook op het gebied van onze voedselvoorziening staan we aan de vooravond van een groene 

revolutie.  Ons eten van morgen wordt gebaseerd op gezond en diervriendelijk. Rekening 

houdend met de draagkracht van de aarde kunnen we meer monden voeden. Productieketens 

zoals van visteelt en vleesproductie worden verduurzaamd. We zetten in op duurzame- 

kasgroenten, melkproducten, zaaigoed en de export van onze kennis van al deze ecologische 

efficiënte landbouwmethoden. Consumenten helpen we met duidelijke labeling van producten 

en we vragen mensen de alternatieven voor vlees te ontdekken. Producenten worden 

verantwoordelijk voor het recyclen van hun producten. Tapijt, meubels, computers worden 

ontworpen om opnieuw te verwerken. Verpakkingen zijn recyclebaar. De overheid helpt de 

vernieuwing door het verplicht stellen van steeds hogere standaarden die de innovatieve grote 

en kleine bedrijven belonen. We verleggen een deel van de belastinggrondslag van arbeid 

naar milieubelasting en grondstoffengebruik. Ook komt er een Nationale Bank voor 

Duurzame Investeringen en sociale ondernemers. Zo wordt onze economie circulair en bio-

based. Nieuwe handelsakkoorden gaan niet alleen over de economische maar ook over de 

ecologische en sociale belangen: democratisering, mensenrechten, sociale rechten, verdeling 

van inkomsten in productieketens, duurzame ontwikkeling, transparantie, kansen voor kleine 

ondernemers en versterking van lokale economieën. Ze zijn alleen acceptabel als ze sociale en 

ecologische best practices als uitgangspunt hebben (race to the top). Daarvoor moet nieuw 

Nederlands en Europees handelsbeleid gemaakt worden, met de overheid leidend binnen het 

geldende rechtsstelsel.   

Zo dienen we onze kinderen, onze portemonnee en onze onafhankelijkheid. Want naar 

duurzaam in de hoogste versnelling dat is niet links, dat is niet rechts, dat is verstandig.  

 

 

Baken 3: Innovatie en motivatie voor economische prestatie 
 

Alleen een samenleving die economisch, ecologisch en sociaal innovatief is kan zich staande 

houden en kwaliteit van bestaan borgen in de wereld van morgen, waarin globalisering en 

toenemende concurrentie het speelveld bepalen.   

Innovatie heeft niet alleen betrekking op wetenschappelijk onderzoek en technologische 

ontwikkeling. We willen innovatie nadrukkelijk richten op een inclusieve en duurzame 

economie. Onze innovatie is gericht op een versterking van de vraag naar arbeid – vooral voor 

werknemers met een beperkte opleiding en werknemers wiens banen bedreigd worden door 

robotisering . Onze innovatie is gericht op een leven lang leren, op investeren in ‘harde’ en 

‘zachte’ infrastructuur, op een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in de 

arbeidsmarkt en op de verzoening van de toenemende spanning tussen werk en privé. 

Innovatie is oproepen tot en ruimte bieden voor creativiteit en sociale innovatie in alle 

sectoren en lagen van de samenleving.   

 

Vergroting van de inspanning voor onderzoek en ontwikkeling is van cruciaal belang voor 

verantwoorde economische groei. Bij het verstrekken van subsidie voor innovatie zullen 

binnen de gegeven mogelijkheden afspraken worden gemaakt met onderwijs en bedrijfsleven 

hoe het eenmaal ontwikkelde product (of dienst) zal bijdragen aan stimulering van de lokale- 

en / of nationale economie. Wel moet een groter deel van de inspanning worden gericht op 

kennis die nodig is om groene groei te versnellen. We willen onze innovatie-inspanning meer 

richten op besparing van energie- en grondstoffenkosten.   
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Investeren in onderwijs is de hoogste prioriteit, in de kwaliteit van lerarenopleidingen en 

leraren, de ontwikkeling van vakman/vrouwschap in het MBO, ambitieuze eindtermen en 

bindende studieadviezen, en een leven lang leren. En we faciliteren en stimuleren de docent 

om te excelleren in zijn of haar vak. Instroom in technische opleidingen, ook van vrouwen, 

verdient extra bevordering. Innovatie op de arbeidsmarkt betekent het voorop stellen van 

motivatie en training als basis voor hoogproductieve en servicegerichte prestatie, in plaats van 

het wedden op wegwerpwerknemers in de internationale concurrentiestrijd.   

 

Het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers verdient uitbouw tot een hoofdkader 

voor de komende tien jaar om vernieuwing binnen de arbeidsorganisatie de ruimte te geven in 

combinatie met stevige buffers van algemene pensioenplicht, 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en scholingsrechten. Ook de hoge belastingdruk op arbeid 

en de ongelijke (fiscale) behandeling van werknemers in vergelijking met zzp’ers  moeten  in 

dit verband worden aangepakt.   

Een betrokken overheid verplicht dat banken zich op een verantwoorde wijze bezig houden 

met hun kerntaken, waaronder het verantwoord verstrekken van krediet aan het MKB. Zij 

draagt bij aan het gelijktijdig uit het slop halen van de bouwsector en het versnellen van de 

energie-efficie?ntie van bestaande nieuwe woningen en kantoren. En ze innoveert om de 

woningmarkt op langere termijn gezonder te maken.  

Behoud en verdere ontwikkeling van Nederland als interessante plaats voor kunst- en 

cultuuruitingen is een vestigingsfactor van jewelste, en vereist voortdurende publieke 

betrokkenheid. Kunst en cultuur bieden zowel economische meerwaarde als immateriële 

verrijking voor ons allemaal.  

Vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie kan ons extra hersenen en handen 

bezorgen, mits cao-loon, sociale bescherming en pensioen- en contractrechten op een goed  

niveau zijn geregeld. De beroepsbevolking moet ter versterking van hoogwaardige kennis en 

zekerstelling van persoonlijke dienstverlening daarnaast op peil gehouden worden vanuit 

landen elders in de wereld, mede door doelgerichte immigratie. Een permanente 

Adviescommissie Geleide Migratie kan vaststellen welke arbeidskrachten wij nodig hebben 

en wie hiervoor kunnen worden toegelaten voor tijdelijke of permanente vestiging.  

 

Innovatie is veel meer dan techniek.  Sociale innovatie kan het verschil maken. Meer vrouwen 

werken op het niveau van hun talent. In ons land moet de deeltijdklem worden doorbroken, 

omdat inmiddels veel vrouwen weliswaar werken, maar vaak in kleine banen en niet zelden 

onder hun kwalificatieniveau. De economische noodzaak van verhoging van 

arbeidsparticipatie moet beter worden verzoend met de wens voor kinderen en ouderen te 

zorgen. Grote doorbraakmogelijkheden liggen in een organisatie van het arbeidsproces 

waarbij mannen en vrouwen ieder vier dagen per week aan het arbeidsproces deelnemen. 

Verhoging van productiviteit en zorgkwaliteit en vermindering van belasting van 

infrastructuur en milieu zijn hier tezamen mee gediend.   

 

Er is  een groeiend aantal ondernemers met een 'sociale onderneming’. Daarbij staat het 

maatschappelijk doel voorop en is winst maken het middel. Het maatschappelijke doel boven 

winstmaximalisatie. Sociaal ondernemen dient de samenleving. Daarom steunen wij deze 

ondernemers en bedrijven. We verkennen de mogelijkheid van een eigen rechtsvorm, 

voordeel bij aanbestedingen en fiscale voordelen. Dat is innovatie op het raakvlak van 

economie en sociaal. En er is ook een uitnodiging tot permanente innovatie op het vlak van 

mentaliteit en omgangsvormen. Het opwaarderen en stimuleren van sociaal emotionele 

ontwikkeling, in en buiten school, bouwend op leerpraktijk, wetenschap en publieke discussie, 

kan een samenleving verrijken. Een sociaal emotioneel ontwikkeld en vaardig persoon heeft 



8 

 

geleerd emoties beter te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan. Daarmee weet hij of zij 

ook beter hoe een ander te begrijpen, zich werkelijk open te stellen voor andere opvattingen 

en vooringenomenheid minder kans te geven.  Ook daarin kunnen we bakens verzetten.    

 

 

Baken 4: Transparantie: verantwoording en zeggenschap  
 

Banken, bedrijven, overheden en publieke instellingen: ze nemen  beslissingen die ons allen 

raken. Een goede organisatie van het publieke domein is ook essentieel voor het succes van 

privaat ondernemen. Daarvoor is niet minder, maar duidelijker regelgeving nodig. 

Transparantie in de privaat- publieke wisselwerking en adequaat toezicht zijn van groot 

belang voor het vertrouwen van burgers in de samenleving. De verantwoording over de 

besluiten in het private domein met potentieel grote publieke gevolgen is echter te vaak 

onvoldoende geregeld. Daarom willen we vakbonden, niet-gouvernementele organisaties, 

werknemers in bedrijven en instellingen en betrokken burgers zeggenschap geven bij private 

beslissingen die het publieke belang raken. 'Daarnaast zijn ingrijpende maatregelen nodig 

voor een gezonde financiele sector: de PvdA eist hogere buffers, zodat de rekening minder 

snel wordt afgewenteld op belastingbetalers, scheiding van nuts- en zakenbankieren en 

minder complexe bankstructuren, alsmede de optie van een ‘gouden staatsaandeel’.  

Zo voorkomen we dat een verlies weer op de burgers kan worden afgewenteld.   

 

Naar Angelsaksisch model is ook in Europa het directe belang van de aandeelhouders steeds 

doorslaggevender geworden bij het nemen van bedrijfsbeslissingen. Binnen de Europese, en 

ook Nederlandse verhoudingen, leidt dit tot overwaardering van het aandeelhoudersrendement 

op korte termijn. De waardecreatie op lange termijn, in het bijzonder de innovatie, is daarvan 

de dupe. Daardoor dreigt  het belang van de onderneming als geheel in het gedrang te komen.  

We zijn daarom voorstander van het tweeledige besturingssysteem, waarbij de Raad van 

Commissarissen een meer onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van de 

ondernemingsbestuurders. De besluitvorming in de onderneming moet ten principale anders 

georganiseerd worden. Niet het eigendom moet bepalend zijn, maar de inbreng van alle 

stakeholders. Om tot meer maatschappelijk verantwoorde waardecreatie te komen moet 

daarom binnen het ‘eigen’ structuurregime van het Rijnlandse model een expliciete 

verbinding worden gelegd tussen winstoogmerk en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, ook in Europees verband.    

 

Optimale wisselwerking tussen productiviteit en motivatie is het gezamenlijk belang van 

ondernemers en werkenden. Grote bedrijven moeten daarom verplicht rapporteren over hun 

prestaties op sociaal en ecologisch gebied. Daartoe rekenen we ook duidelijkheid over de 

beloningsverschillen binnen de organisatie. Ook moet de invloed  van werknemers op de 

bedrijfsvoering worden versterkt  ten opzichte van aandeelhouders, bestuur en 

toezichthouders. Bij fusies, overnames en faillissementen moeten de ondernemingsraad en 

directie beide toestemmen. Dit geldt ook voor flitsfaillissementen waarvan nu medewerkers 

de dupe worden doordat zij zonder transitievergoeding aan de kant gezet worden. Ook dient 

de positie van medezeggenschap in de Nederlandse corporate governancecode opgenomen te 

worden.   

 

 

Baken 5: Evenwicht: vizier op de lange termijn 
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De weg naar herstel van productie en werkgelegenheid vraagt om een combinatie van slimme 

groei en waardering van leefkwaliteit. Groei is een noodzakelijke basis voor investering in en 

eerlijke toedeling van ecologische en sociale waarden. Daarentegen leidt groei die roofbouw 

pleegt op onze fysieke omgeving of sociale onrechtvaardigheid versterkt tot een patroon van 

produceren en consumeren dat we niet aan volgende generaties willen en mogen overdragen.  

Inmiddels ligt de circulaire economie binnen ons technologisch bereik. Waar het nu op aan 

komt is politieke wil en verstandige investeringen om dit perspectief met gevoel van urgentie 

dichterbij te brengen. Daartoe moet de economie zo ingericht worden dat er een optimale 

“match” wordt bereikt tussen het aanbod van gekwalificeerde en gemotiveerde mensen, en 

een vraag naar arbeid die ruimte schept voor innovatie. De hierop te bouwen circulaire 

economie, in samenhang met een meer ontspannen en economisch verstandige combinatie 

van arbeid en zorgtaken , zal de concurrentiepositie van ons land op duurzame basis 

versterken.  Dit levert niet alleen winst en inkomen op voor ondernemers en werknemers maar 

schept ook  ruimte voor het betalen van publieke voorzieningen en sociale zekerheid. De som 

van productie, innovatie en participatie moet dus slim zijn om samenleving en natuur 

optimaal te dienen. Voor dat type groei geldt : hoe meer groei hoe beter in een wereld waar de 

behoefte aan investeringen in solidariteit en duurzaamheid voorlopig oneindig is. Het 

bevorderen van deze samenhang vereist voorbereiding door middel van een meer integrale en 

op maatschappelijke kapitaalversterking gerichte beleidsplanning. Daarom bepleiten we 

verkenningen van de middellange termijn beleidsopties door het Centraal Planbureau (CPB), 

het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving gezamenlijk 

(PBL). Deze kunnen ook de basis worden van doorrekening van regeringsbeleid en van 

verkiezingsprogramma’s. Doorgaan met alleen de CPB methode, hoe waardevol op zich ook, 

brengt het risico met zich mee dat alleen financiële aspecten gewogen worden en sociale en 

ecologische aspecten buiten beschouwing blijven.  Wij zullen daar niet langer aan mee 

werken.   

 

Duurzaam evenwicht kan niet worden gevonden als we ons tot onze eigen omgeving 

beperken. In de strijd voor rechtvaardigheid in de crisisbestrijding hier is het bevorderen van 

rechtvaardigheid en internationale solidariteit – daar waar sprake is van ongelijke verdeling, 

armoede en discriminatie- teveel in de knel gekomen. Europa mag geen fort worden. Ook de 

wanhopige mensen, die in gammele bootjes, uitgebuit door mensensmokkelaars, de overtocht 

naar een beter bestaan aanvaarden, verdienen een betere toekomst. 

Eerlijke politiek, zowel in Nederland als in de Europese Unie, is dan ook onze opdracht. 

Beleid en investeringen moeten gericht zijn op het bevorderen van kansen, waardoor groei, 

werkgelegenheid en gezonde arbeids- en leefomstandigheden ook in minder bevoorrechtte 

gebieden en regio’s van de wereld gecreëerd kunnen worden. We denken hierbij aan eerlijke 

belastingpolitiek, een grondstoffenbeleid dat recht doet aan ontwikkelingslanden, handel in 

producten die onder goede werkomstandigheden zijn gemaakt en een klimaatakkoord waar 

ook aan de belangen van ontwikkelingslanden recht wordt gedaan.  

 

We pleiten daarom voor de oprichting van een Global Economic and Social Coordination 

Council die preventief beleid ontwikkelt ter voorkoming van een volgende crisis en die 

richting geeft aan onze agenda van duurzame groei. Deze Raad dient tevens de opvolging van 

de Millennium Development Goals in een post-2015 ontwikkelingsagenda en een Universeel 

Sociaal Contract vast te leggen met als hoofddoel inkomens- en vermogensongelijkheid in 

zowel rijke als arme landen terug te dringen.   

 

Een vizier gericht op de lange termijn vereist naleving van internationale solidariteit als een 

kernwaarde van de sociaal democratie. Daarbij dient de PvdA te bevorderen dat iedereen 
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gelijke kansen heeft op eerlijk werk en toegang tot basisvoorzieningen als voedsel, 

gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en veiligheid. Om bij te dragen aan een eerlijke 

economie voor alle mensen in de wereld bepleit de PvdA naleving van de internationale 

afspraak om 0,7% van het BNP te besteden aan Internationale Samenwerking (ODA) en gaat 

zodra er sprake is van een begrotingsevenwicht, terug naar 0,8% (ODA).  

 

 

Een partij die de wereld kan veranderen 

 

Stap voor stap de wereld veranderen. Dat vergt een Partij van de Arbeid die een helder 

sociaaldemocratisch alternatief presenteert, en alles “Van Waarde” zwaar laat wegen in de 

politieke beslissingen van alledag, en waar nodig strakke rode lijnen trekt. 

 

Dat is een partij die:   

 

staat voor haar overtuiging 
Een goed leven voor iedereen. Dat is wat wij willen. Want een goed leven mag niet het geluk 

van enkelen zijn, maar is een recht voor allen. Vanuit die overtuiging komen wij in de benen 

als mensen onrecht wordt aangedaan. De sociaal democratie neemt geen genoegen met ‘de 

wereld zoals die nu eenmaal is. We willen haar veranderen. Twee zekerheden zijn wat ons 

betreft onlosmakelijk verbonden met dat goede leven voor iedereen. Allereerst is dat de 

zekerheid dat we elkaar allemaal de kans geven om het beste uit onszelf te halen door een 

fijne school voor ieder kind en de kans op goed en eerlijk werk voor jong en oud. Ten tweede 

is dat de zekerheid dat we er voor elkaar zijn als dat nodig is. Door te zorgen voor elkaar en 

ons te bekommeren om hen die het minder gaat. We verzetten ons daarom met kracht tegen 

hebzucht en egoïsme en het buitensluiten van mensen. Dat zijn de tegenstanders van onze 

beweging. Onze bondgenoten zijn welwillende mensen die het goede voorbeeld geven. Hen 

steunen we door dik en dun. En als onze politieke mogelijkheden ontoereikend zijn om dit 

alles te bewerkstelligen, ook dan stoppen we niet. Dan kijken we waar we als beweging zelf 

het verschil kunnen maken.  

 

durft te confronteren met de tijdgeest… 
Onze politiek is een vooruitstrevende, die nieuwe ideeën omarmt als deze onze idealen 

dichterbij brengen. We gaan ook de confrontatie aan met de tijdgeest als dat naar onze 

overtuiging nodig is in het belang van een goed leven voor iedereen. In deze tijd -waarin méér 

globalisering, méér flexibiliteit en méér markt als wondermiddel gepresenteerd wordt en 

anderen teruggrijpen op oude recepten- is het zaak koers te houden op het eigen kompas. Ook 

als dat soms indruist tegen de heersende opvattingen. Want als de crisis iets bewezen heeft is 

het  wel dat de wensdroom van velen dat de bomen eeuwig tot de hemel konden groeien op 

onjuiste aannames berust was. En ook kan een politiek die bijvoorbeeld zorg zeker wil stellen 

door deze in de buurt te organiseren soms rekenen op electorale weerstand. Omdat 

verandering vaak (tijdelijke) onzekerheid met zich meebrengt over de toekomst. Juist dan is 

een politiek van gezond verstand geboden om idealen om te zetten in de werkelijkheid.   

 

bedrijft politiek met een opgeheven hoofd…  

We leven in een wereld die in hoog tempo verandert. We bouwen aan een samenleving 

waarin oude zekerheden dankzij onze inzet een nieuwe en toekomstbestendige vorm krijgen. 

De veranderingen zijn groot en gaan snel. Ze worden genomen in een tijdsgewricht waarin het 

vertrouwen in overheid en politiek onder druk staat. Te lang heeft onder deze omstandigheden 

een deel van de politiek het hoofd laten hangen onder de niet aflatende stroom van 
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ontevredenheid van enkelen, aangevoerd door populistische politici zonder oplossingen. Die 

tijd is wat ons betreft voorbij. Wij bedrijven politiek met een opgeheven hoofd. Altijd in 

dialoog. Omdat we een partij zijn die altijd zal blijven luisteren naar de zorgen van wie dan 

ook. Maar we zijn ook een partij die met een optimistisch gemoed durft te overtuigen en waar 

nodig te confronteren. Omdat we een partij zijn die trots is op haar wortels en overtuigd is van 

haar missie. Wij kunnen de wereld veranderen.   
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