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DE PVDA WERKT
SAMEN MET JOU
•
•
•
•
•
•
•

Eerlijk delen
Vast werk
Goed wonen
Gezond leven
Naar school kunnen
Gelijke rechten
Je mening kunnen geven

De PvdA vindt dat iedereen zichzelf mag
zijn, waar je ook vandaan komt. Wij willen
dat heel Nederland naar school kan en fijn
werk heeft. Kinderen moeten zonder zorgen kunnen opgroeien en iedereen verdient
gelijke kansen. Het mag niet uitmaken of je
man of vrouw bent en welke huidskleur je
hebt. We moeten goed met elkaar omgaan.
Ook als je soms anders denkt dan een ander.
Wij wensen een samenleving waarin iedereen vooruit kan komen.

Zekerheid voor iedereen
De PvdA wil gelijke kansen voor iedereen.
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we
allemaal samenwerken. Zo blijven we ons
land verbeteren. Wij willen zekerheid voor
werk, zorg, onderwijs en pensioenen. Dat

is volgens ons de opdracht voor de nieuwe
regering. We kijken niet alleen naar bedrijven of alleen naar personen. We kijken naar
alle Nederlanders. Want samen zijn we sterk
genoeg om veranderingen waar te maken.
En dan kan iedereen fijn leven.

De PvdA zorgt voor verandering
De vorige verkiezingen waren anders dan
anders. We gingen samenwerken met
een partij waarvan je dat vooraf niet zou
denken. Deze samenwerking was nodig
om dingen te veranderen. We hebben veel
geleerd van deze tijd. Soms moesten we
goed op zoek naar de juiste oplossingen,
maar het is gelukt. Nederland gaat weer de
goede kant op.

Je kunt zelf iets doen
Nu gaat het weer goed met ons land, maar
het kan altijd beter. Er zijn nog steeds veel
verschillen tussen mensen in lonen, scholing, wonen of werk. Veel mensen denken
dat ze hier zelf niets aan kunnen veranderen. Ze denken dat de politiek toch niet
naar ze luistert. Het gevaar bestaat dat je
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niets meer zegt of doet. Maar wij laten nooit
iemand alleen.

Er komen betere tijden
Nadat de PvdA de afgelopen vier jaar in de
regering zat, is er weer reden voor hoop op
betere tijden. Toch heeft de crisis Nederland
veranderd. De toekomst voelt voor veel
Nederlanders onzeker. Zelfs mensen met
een goede baan zijn vaak bang. Heb ik straks
nog een baan? Kunnen mijn kinderen gaan
studeren? Hoe regel ik mijn huur of hypotheek en pensioen?

Een samenleving betekent
samen leven
De afgelopen jaren zijn mensen steeds
minder in groepen gaan leven. Dat is aan
de ene kant fijn. Je kunt doen wat zelf wilt
zonder rekening te houden met anderen. Je
kunt kiezen voor je eigen wensen. Aan de
andere kant zorgt het ervoor dat we steeds
minder met elkaar praten. Toch zijn er op
dit moment redenen genoeg om dat wel te
doen. Sommige mensen voelen onzekerheid
en spanning naar anderen. We vinden oud
anders dan jong, arm anders dan rijk, nietNederlands anders dan Nederlands. Als we
met elkaar praten, ontdekken we dat iedereen gelijke wensen heeft. De PvdA vindt
daarom dat we meer samen moeten doen.
Zo blijven we elkaar begrijpen.

Iedereen verdient
dezelfde basis
Veel belangrijke beslissingen over de economie worden genomen door bedrijven.
Zo wordt werk soms verplaatst naar landen
waar de lonen lager liggen. Dit gebeurt
zonder dat mensen hier iets van weten.
De PvdA vindt dat de macht van bedrijven
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weer terug moet naar de mensen. Iedereen
verdient dezelfde basis in onderwijs, zorg,
veiligheid en wonen. Mensen moeten meer
rechten krijgen om mee te beslissen over
hun wijk, woningbouwvereniging of school.
Zo voelen zij zich beter gehoord en krijgen
ze weer vertrouwen in de politiek.

Iedereen is gelijk
Nederland is veranderd. Mensen uit
andere landen zoals Marokko, Spanje en
Turkije wonen nu ook hier. Soms wonen
ze hier al 50 jaar. Zij zijn dus net zo goed
Nederlanders. De PvdA vindt dat zij niet
gediscrimineerd mogen worden. We kunnen
dit voorkomen door minder naar elkaar te
schreeuwen en beter naar elkaar te luisteren.
Zo zorgen we dat iedereen fijn samenleeft.

De PvdA wil dit gaan doen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe zekerheden maken
Zelf beslissingen maken
Werken aan vertrouwen
Zorgen voor vaste banen
Goede salarissen geven
Kansen bieden om te ontwikkelen
Eerlijke regels voor werknemers
opstellen
Betrouwbare belastingen invoeren

GOED WERK
Goed werk is het begin van een goed leven.
Je verdient geld en krijgt respect en waardering. Door te werken doe je mee aan de
samenleving. De PvdA vindt dat iedereen
gelijke kansen moet krijgen voor de toekomst. De zekerheid van werk, een goed
loon en een pensioen moet voor iedereen
logisch zijn. Van werknemer tot baas. Wij
proberen iedereen goed en eerlijk werk te
geven. We vinden een vast contract geen
luxe maar een recht. Mensen met wisselende banen of een nulurencontract verdienen
meer zekerheid. Daarom is er ontslagbescherming. Als je goed werkt, heb je recht
op een goed loon.

Meer zekerheid is een betere
toekomst
De salarissen van werknemers stegen de
laatste jaren minder dan de winst van bedrijven. Hier willen wij iets aan doen. Goede
bedrijven willen gemotiveerd personeel. De
PvdA maakt daarom afspraken met bedrijven en vakbonden over hogere lonen. De
overheid geeft alvast het goede voorbeeld
door het salaris van ambtenaren te verhogen. We spreken ook met bedrijven en vakbonden af dat er meer werk en meer zekerheid komt voor iedereen. Er zijn nog teveel
mensen werkloos zonder dat ze dat willen.

Combineer werk en vrije tijd
makkelijker
Spanning maakt mensen ziek. De PvdA wil
daarom minder stress en meer geluk. Dit
doen we door een betere verdeling te zoeken tussen werk en vrije tijd. Wij willen de
standaard werkweek aanpassen van 40 naar

36 uur, tegen hetzelfde salaris. Zo gaat jouw
loon omhoog en werk je minder. Je kunt er
dan voor kiezen om 4 dagen 9 uur per dag te
werken, in plaats van 5 dagen per week. Per
uur verdien je meer geld en je houdt meer
tijd over voor andere dingen. Misschien heb
je wel een zieke moeder om voor te zorgen
of wil je een extra dagje met de kinderen.

Meer vaste banen
Vast werk moet aantrekkelijker worden
voor werknemer en werkgever. Veel mensen
hebben een eigen bedrijf omdat ze dat zelf
willen. Er zijn ook mensen die gedwongen
voor zichzelf werken, omdat ze anders geen
werk krijgen. Zij werken voor lage prijzen en
hebben geen pensioen of verzekering. Wij
vinden dat mensen die voor zichzelf werken
ook recht hebben op pensioen en ook recht
hebben op geld als ze ziek zijn. Dit betaalt
de opdrachtgever. Dat geeft meer zekerheid. De zelfstandigenaftrek blijft trouwens
gewoon bestaan.

Eerlijke spelregels
Wij vinden dat iedereen met hetzelfde werk
hetzelfde loon verdient. Je werkt namelijk
even hard als jouw collega’s. De PvdA wil
samenwerken met vakbonden en andere
landen. Zo zorgen we dat iedereen boven
de 18 eerlijk wordt betaald. Ook arbeiders
uit andere landen verdienen dan hetzelfde
loon. We voorkomen hiermee een oneerlijke
strijd met werknemers uit Oost-Europa.

Lonen gelijk maken
De bonussen in het bedrijfsleven zijn veel
te hoog. Wij willen organisaties daarom
verplichten sommige cijfers over lonen te
bekend te maken. Zo zien we de verschillen tussen het loon van de directeur en de
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werknemers op de vloer. We geven de OR
recht om te hoge salarissen voor directeur
te verbieden. En als we het dan toch hebben
over verschillen: we willen ook dat het verschil tussen lonen van mannen en vrouwen
verdwijnt. Dit leggen we vast in de wet. Zo
weten we zeker dat het gebeurt.

we werken met goede energie. Wij reserveren geld voor bijvoorbeeld windmolens op
de Noordzee en de isolatie van huizen. Dit
kost geld, maar helpt ons vooruit. Het zorgt
voor een betere economie en tegelijkertijd
voor veel nieuwe banen.

Nederland klaarmaken
voor de toekomst

Belastingen zijn niet leuk, maar wel nodig.
De PvdA wil belastingen eerlijker maken.
We hebben in deze regering al veel verbeterd. Hoe meer je verdient, hoe meer je
betaalt. Ook bedrijven en milieuvervuilers
moeten meer betalen. Daarnaast heb je met
een hoog salaris minder recht op kortingen,
zoals de hypotheekrenteaftrek. We willen zo de kans vergroten dat iedereen een
eerlijk inkomen krijgt. Wel zo rechtvaardig
vinden wij.

De PvdA zorgt voor een goede toekomst
voor iedereen. Onze economie moet
daarom sterk genoeg blijven en wereldwijd
meedoen. Het moet een economie zijn
waar we ook in de toekomst op kunnen vertrouwen. De PvdA maakt daarom heel veel
geld vrij schone industrie en werkplekken.
Wij willen zaken goed aanpakken. Daarom
maken wij een einde aan het gebruik van
grondstoffen die op dreigen te raken. Denk
hierbij aan aardolie. In plaats daarvan willen

Belastingen verbeteren

MAATREGELEN:
•
•
•
•
•
•
•

Meer loon voor iedereen;
Extra geld reserveren voor een sterke economie;
Meer banen, een betere leefomgeving en een gezond klimaat;
Vanaf 18 jaar het loon voor volwassenen;
Meer gelijke lonen voor medewerkers in Nederland en bijvoorbeeld Oost-Europa;
Minder verschillen tussen personeel aan de top en normale werknemers;
Minimumsalaris voor mensen die voor zichzelf zijn begonnen.
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GOEDE ZORG EN EEN
FIJNE OUDE DAG
Een goede gezondheidszorg is belangrijk
voor iedereen. Aandacht en liefde zijn de
basis van goede zorg. Daarom werkt de
PvdA aan zorg waar je beter van wordt. Wij
willen aandacht voor mensen die voor lange
tijd zorg nodig hebben. We willen meer respect voor mensen die werken in de gezondheidszorg en betere werkomstandigheden.

Weer aandacht voor mensen
Tien jaar geleden kwam er een nieuwe wet
voor de zorgverzekering. Het idee was dat
de kwaliteit van de zorg daardoor beter zou
worden. Nu zien we dat er vooral aandacht
is voor geld. Er is te weinig aandacht voor
de kwaliteit van de zorg. De PvdA vindt dat
het tijd wordt om de zorg te verbeteren.

Het eigen risico in
de zorg afschaffen
Het eigen risico schaffen we af. Het eigen
risico het maakt de zorg niet beter. Het
zorgt ervoor dat mensen niet meer naar de
dokter gaan, omdat ze bang zijn voor de
kosten. Denk hierbij aan mensen die minder verdienen of die lange tijd ziek zijn.

De zorg moet goedkoper
en dichterbij
Wij willen dat de normale zorgverzekering
voor iedereen hetzelfde wordt. Dan wordt
de zorg voor iedereen goedkoper. En we
willen overal in het land genoeg ziekenhuizen en dokters. Ook vinden we dat bedrijven die medicijnen maken te veel macht
hebben. Daardoor zijn medicijnen nu soms
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erg duur. Dit kan volgens ons goedkoper.
De PvdA wil de wet aanpassen, zodat
huisartsen beter kunnen samenwerken. Ze
nemen sommige taken over van ziekenhuizen, zodat de zorg dichtbij blijft. We willen
meer verpleegkundigen in de wijk. Zo hoef
je niet elke keer naar het ziekenhuis als er
wat is.

Voorkomen is beter dan genezen
We willen dat mensen, patiënten en
medewerkers meer te zeggen krijgen in de
zorg. Vaak weten ze zelf heel goed hoe ze
problemen op moeten lossen. Organisaties
voor zieken en zorgaanbieders krijgen meer
hulp. Zo wil de PvdA dat zieken en werknemers in de zorg meer te zeggen krijgen
over de zorg. We willen maatregelen om
ziekte te voorkomen een plek geven in de
basisverzekering. Er moet meer aandacht
naar sport en bewegen, stoppen met roken
en gezond eten. Dit doen we samen met
verzekeraars.

Alle kinderen moeten
kunnen sporten
Er zijn 400.000 kinderen die niet kunnen sporten, omdat hun ouders te weinig
geld hebben. Sporten en bewegen maakt
je gezonder. De PvdA wil hier geld aan
besteden zodat deze kinderen toch kunnen
sporten. Kinderen tot 18 jaar beschermen
we daarnaast tegen roken, drank en drugs.

Ouderen verdienen betere zorg
De rijke mensen gaan meer belasting betalen. Dit levert 300 miljoen euro extra op
voor de ouderenzorg. Met dit geld kunnen
we meer personeel, betere opleidingen en
meer aandacht voor ouderen betalen.

Eerder stoppen met werken
wordt mogelijk
De AOW is een van de grote zekerheden in
Nederland. De AOW wordt elk jaar hoger.
Iedereen boven de 67 krijgt zo geld om
van te leven. Maar niet iedereen wil of kan
stoppen met werken op dezelfde leeftijd.
Daarom willen wij een flexibele AOW.
Bijvoorbeeld voor mensen met een zwaar
beroep. Met een flexibele AOW mag je zelf
kiezen of je drie jaar eerder wilt stoppen
met werken. Natuurlijk kost je dit wel wat

geld, maar niemand zal minder krijgen dan
het minimumloon.

Een sterker pensioen
We willen de regels voor pensioenen veranderen. We willen niet dat de pensioenen
verlaagd worden. Hoe dichter je bij je pensioen bent, hoe meer zekerheid je krijgt.
Iemand met een eigen bedrijf, maar zonder
personeel, bouwt ook pensioen op. Zo
voorkomen we dat mensen arm zijn als ze
oud worden.

MAATREGELEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er komt extra geld voor de ouderenzorg;
Het eigen risico in de zorg verdwijnt;
Iedereen krijgt dezelfde zorgverzekering
Verzekeraars kunnen niet langer strijden om de beste prijs. Daardoor is er weer
meer aandacht voor mensen;
Minder macht voor bedrijven die medicijnen maken;
Zieke mensen en medewerkers krijgen meer te zeggen in de zorg;
Een flexibele AOW zorgt ervoor dat je tegen betaling eerder kunt stoppen met
werken. Niemand krijgt minder geld dan het minimum;
Meer ruimte voor het verhogen van pensioenen;

GELIJKE KANSEN
VOOR KINDEREN EN
GOED ONDERWIJS
Iedereen in Nederland verdient gelijke
kansen om iets van zijn leven te maken. De

PvdA zorgt daarom dat iedereen mee kan
doen op school. We willen alle kinderen
vanaf 2 jaar al onderwijs geven. We geven
meer geld aan gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties. De PvdA zorgt
dat alle kinderen het onderwijs krijgen waar
ze recht op hebben. Zo maakt het niet meer
uit of jouw ouders arm of rijk zijn. Iedereen
krijgt gelijke kansen.
Samenvatting PvdA verkiezingsprogramma 2017 9

Iedereen verdient dezelfde start

Cultuur krijgt meer aandacht

De PvdA wil dat iedereen dezelfde kans
krijgt op school. Of je nu rijk of arm bent.
Ook kinderen en studenten van arme
ouders. Goed onderwijs zorgt namelijk
voor een betere toekomst. Kinderen van
buitenlandse of arme ouders beginnen vaak
op de basisschool met een achterstand. Dat
moet anders. De PvdA wil daarom dat er
aandacht is voor deze kinderen. Alle kinderen moeten voor de basisschool uiteindelijk
naar dezelfde opvang. Peuterspeelzalen en
kinderopvangen gaan allemaal samen onder
een dak. Daarnaast willen we dat alle scholen open blijven tot 18 uur. Zo is het voor
ouders makkelijker om te werken.

Scholen gaan meer aandacht aan cultuur
geven. Deze lessen brengen leerlingen bij
elkaar en verbinden. Nu doet nog maar 70
procent van de basisscholen mee aan het
programma ‘Cultuureducatie met onderwijs’. Ook heeft 90 procent van de mbo’ers
een cultuurkaart. Dat moet naar 100 procent. We richten ons op middelbare scholen
en dan vooral op het vmbo. Daarnaast moet
muziek op school meer aandacht krijgen.

Rustiger nadenken over een
studie
Het ene kind weet eerder wat het wil dan
het andere. Kinderen die naar de middelbare school gaan, weten vaak nog niet wat ze
later willen doen. De PvdA wil daarom drie
soorten brugklassen voor alle leerlingen. Zo
krijgen kinderen meer tijd om zich voor te
bereiden. Dat voorkomt stress.

Meer kwaliteit in het onderwijs
We willen leraren beter voorbereiden
op verschillende niveaus in een klas. Zo
kunnen ook kinderen met een handicap
vaker meedoen met het normale onderwijs. Natuurlijk is hier wel tijd voor nodig.
Daarom willen we dat leraren minder uren
lesgeven. Docenten geven voortaan niet
meer dan 20 uur les en krijgen meer loon.
Zo kunnen ze leerlingen beter begeleiden.
Ook leerlingen met een achterstand of een
handicap. De kwaliteit van het onderwijs
gaat omhoog.
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De beste scholing
Nederlanders doen het goed op school. Het
onderwijs is al goed en we willen het perfect maken. Zo kunnen we wereldwijd mee
blijven doen in de economie. Over tien jaar
willen wij de best opgeleide beroepsbevolking hebben. Dit zijn alle mensen die willen
en kunnen werken. Er moet daarom meer
geld naar het onderwijs en werknemers die
willen leren. Het is natuurlijk belangrijk dat
je genoeg weet over het vak, maar er moet
ook meer aandacht naar ervaring.

Betere naschoolse opvang
Allebei de ouders moeten de kans krijgen
om te werken. Daarom moeten alle scholen
voortaan open zijn van 07:30 tot 18:00 uur.
In de opvang worden activiteiten georganiseerd voor leerlingen. Denk aan sport, maar
ook aan hulp bij huiswerk. Scholen mogen
dit zelf organiseren of het aan andere organisaties overlaten.

MAATREGELEN:
•
•
•
•
•
•
•

Meer geld naar arme kinderen zodat zij geen achterstand hebben op de
basisschool;
Meer geld naar scholen, sport, cultuur, verenigingen en wijkvoorzieningen zoals
bibliotheken;
Meer geld naar het onderwijs en studies voor medewerkers. In 15 jaar willen we
10 miljard euro per jaar extra aan het onderwijs geven;
Vaders krijgen langer vrij na de geboorte van hun kind. In plaats van 1 week
krijgen zij 3 maanden verlof.
Alle kinderen van 0 tot 4 jaar gaan naar dezelfde soort opvang.
Er komen drie soorten algemene brugklassen zodat kinderen meer tijd krijgen
om te kiezen
Kinderen met een handicap doen mee in het gewone onderwijs. Hun ouders
mogen zelf kiezen welke school.

VRIJHEID VOOR
IEDEREEN EN GEEN
DISCRIMINATIE
Wij leven in een land waar iedereen mag
zeggen wat hij wil. We vinden vrijheid
belangrijk. Zo mag je zelf weten wat je
gelooft en is het homohuwelijk toegestaan.
We vinden dit zo normaal dat we soms
vergeten dat we deze vrijheid moeten blijven verdedigen. Racisme en discriminatie
horen niet in Nederland thuis. Net als seksuele intimidatie en extreme ideeën over
geloof.

Bescherm onze vrijheid
De PvdA staat voor een open en verbon-

den samenleving waarin iedereen zich kan
ontwikkelen. Er zijn veel verschillende
mensen. Dit is mooi, maar maakt ons ook
kwetsbaar. Je kunt alleen in vrijheid leven
als je ook de vrijheid van een ander wilt verdedigen. Zelfs als je het niet met die ander
eens bent. Want dat zal natuurlijk wel eens
gebeuren.

Vrijheid geldt voor iedereen
Vrijheid betekent elkaar accepteren en
respect hebben voor elkaar. Het betekent
ook respect hebben voor elkaars normen
en waarden. Dat geldt net zo goed voor
mensen die in Nederland komen wonen.
Extreme geloofsovertuigingen horen hier
niet thuis. De PvdA strijdt tegen discriminatie en racisme. Bij het solliciteren op een
nieuwe baan moet niemand last hebben van
zijn geslacht, leeftijd of afkomst. Daarom
Samenvatting PvdA verkiezingsprogramma 2017 11
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kun je bij de overheid voortaan alleen nog
maar zonder naam solliciteren. Het maakt
dan niet meer uit welke achternaam je toevallig hebt gekregen van jouw ouders.

Strenger straffen op racisme
Discriminatie is vals en niet nodig. Wij
keuren racisme af en vinden dat er strenger
gestraft mag worden. We gaan racisme
daarom behandelen als hate-crime. Als een
misdaad dus. Daarmee verhogen we de
straffen voor daders. De pakkans moet ook
omhoog. Politie en het openbaar ministerie
krijgen hiervoor meer middelen. Zo kunnen ze daders opsporen en naar de rechter
brengen. De politie gaat meer controleren
op discriminatie. We willen meer informatie over racisme en discriminatie. Als het
nodig is, maken we ook strengere wetten.

wordt, kun je dit voortaan online melden.
Zo pakken de regering, de burgemeesters
en politie de schuldigen aan. Als een kroegbaas of vereniging zich meerdere keren niet
aan de regels houdt, kan hij zijn vergunning
kwijtraken. De PvdA vindt dat het strafbaar
moet worden om vrouwen en meisjes bang
te maken. Daders die vrouwen lastig vallen,
moeten dit uitleggen aan de rechter.

Pestgedrag wordt bestraft
We komen ook op voor de vrijheid van de
LHBTI’er. Of je nou lesbisch bent of transseksueel: iedereen moet zichzelf kunnen
zijn. Pestgedrag accepteren we niet. We
geven de regering daarom meer macht om
daders uit hun huis te zetten of een buurtverbod te geven.

Jouw uiterlijk doet er niet toe
Het is niet eerlijk dat Nederlanders de
kroeg of een vereniging niet binnen kunnen vanwege hun uiterlijk. Als je geweigerd

MAATREGELEN:
•
•
•
•
•
•

We pakken discriminatie harder aan. Er komen hogere straffen op racisme;
Als je mensen op straat bang maakt, moet je voor de rechter komen;
Solliciteren bij de overheid gaat voortaan zonder naam;
Overheden gaan meer verschillende soorten mensen aannemen. Het maakt dan
niet meer uit welke leeftijd, huidskleur, geloof of geslacht je hebt;
De hoeveelheid inwoners van een dorp of stad bepaalt hoeveel asielzoekers er
mogen worden opgevangen;
De politie schrijft voortaan op waarom ze iemand aanhouden. Zo voorkomen we
dat iemand aangehouden wordt om zijn afkomst.
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FATSOENLIJKE
WONINGEN EN
VEILIGE BUURTEN
Ergens wonen betekent meer dan een dak
boven jouw hoofd. Jouw buurt, stad of dorp
maakt het een thuis. De PvdA wil meer
en betaalbare huizen. Daarnaast vinden
we dat bewoners meer te zeggen moeten
krijgen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten korter. Dat kan als we
de komende jaren genoeg huizen bouwen.
Elk jaar minimaal 50.000 huizen erbij tot
er in 2030 bijna 1 miljoen nieuwe woningen
zijn. Gemeenten moeten daarnaast genoeg
betaalbare huizen hebben. Zo krijgen
mensen met minder geld ook een plekje
in het centrum. Ze hoeven niet meer naar
buitenwijken of buiten de stad te verhuizen.
Dat is namelijk slecht voor verdeling in de
samenleving.

Met een lager inkomen
wonen in het centrum
Op dit moment is een huis huren of kopen
voor veel mensen te duur. De huurprijs
moet daarom afhankelijk zijn van hoeveel
geld je kunt missen. Wie weinig verdient,
betaalt weinig huur. Wie veel verdient,
betaalt meer huur. Het is afhankelijk van
jouw inkomen of je in een sociale huurwoning mag wonen. Dat blijft zo. Wel willen
we de grens van het loon anders voor sociale
huurwoningen. In drukke steden mag je
dan maximaal 45.000 euro per jaar verdienen. Lagere inkomens hebben zo meer kans
op een woning in drukke steden.

Nieuwe banen
De gemeenschap moet weer een geheel
worden. Er is behoefte aan bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld assistenten op scholen,
schoonmakers van openbare plekken en
toezicht in de bus. Op hetzelfde moment
zien we dat veel mensen tegen hun zin
in werkloos zijn. Daarom brengen wij
100.000 banen op de markt. Deze hebben

MAATREGELEN:
•
•
•
•
•

Elk jaar komen er 50.000 nieuwe huizen bij. In 2030 zijn dat bijna 1 miljoen
nieuwe woningen;
De huurprijs is voortaan afhankelijk van jouw inkomen;
Inwoners mogen meedenken over veiligheid;
Er komt minimaal 1 wijkagent per 5000 inwoners;
Er komen 100.000 nieuwe banen. Denk hierbij aan functies als assistenten op
scholen of in het openbaar vervoer.
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een salaris tussen de 100 en 120 procent van
het minimumloon. Het zijn nieuwe banen,
ze nemen dus niet de plaats van andere
banen in.

Een veilige wijk maak je samen
In een veilige wijk voelt iedereen zich thuis.
De PvdA wil daarom minimaal 1 wijkagent
per 5000 inwoners. Zij zijn de oren en ogen
van de samenleving. De agent loopt rond
door de wijk en zit niet achter een bureau.
Hij krijgt hetzelfde salaris als een politieagent. Daarnaast willen we dat gemeente,
politie en burgers meer gaan samenwerken
om de veiligheid te verbeteren. Inwoners
weten vaak zelf het beste wat er gebeurt
in hun straat. Zij krijgen daarom meer
mogelijkheden om problemen te melden.
Daarnaast mogen ze een deel van de politieuren zelf indelen. Gemeenten maken voor
elke wijk een buurtplan. Hierin staan doelen voor veiligheid en een fijne omgeving.
Zo bepalen inwoners zelf wat zij belangrijk
vinden.

Streng tegen woonoverlast
Wij kiezen duidelijk voor meer aandacht
voor veiligheid. Je voelt je alleen thuis in
Nederland als je je veilig voelt. Niemand
hoeft slachtoffer te worden van woonoverlast. Daarom pakken we mensen die overlast veroorzaken streng aan. In sommige
gevallen zullen we hen zelfs dwingen om te
verhuizen. Vervelende jongeren op straat
begeleiden we streng naar school of werk.
We zorgen er samen met ouders, politie
en school voor dat jongeren geen extreme
ideeën krijgen.
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