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Plan voor de Arbeid en de Solidariteit -  
Een samenvatting1 

Alles uit de kast voor meer en  goed werk, en tegen armoede en ongelijkheid   
 
Linksom!, een samenwerkingsverband van verontruste PvdA-leden, presenteert begin september een Plan 
voor de Arbeid en de Solidariteit als alternatief voor het kabinetsbeleid op deze terreinen.

2
 Linksom! vindt 

dat de ambities van een kabinet waar onze PvdA deel van uitmaakt op het terrein van werk en eerlijk delen 
veel scherper moeten en kunnen. Linksom! wil daarom dat onze PvdA als voorwaarde voor steun aan de 
door dit kabinet voorgestelde lastenverlichting (die voor ons ook achterwege kan blijven) stelt dat er veel 
meer werk wordt gecreëerd dan nu en dat er een substantiële aanpak komt voor de bestrijding van de 
toenemende armoede en ongelijkheid in ons land. Het door Linksom! opgestelde Plan voor de Arbeid & 
Solidariteit bevat daarvoor tal van voorstellen. 
Linksom! zal op de Politieke Ledenraad van 19 september een motie indienen waarin de door het kabinet 
voorgestelde, ongerichte lastenverlichting geen prioriteit wordt genoemd en gevraagd wordt om deze 
tenminste vergezeld te laten gaan van veel meer inzet op meer werk en minder ongelijkheid en armoede. Op 
het eerstvolgende partijcongres moet dan beoordeeld worden of onze fracties in beide Kamers van ons 
parlement daarbij voldoende resultaat behaald hebben. In dit artikel geven we een samenvatting van ons 
plan – de volledige versie is te lezen op onze website: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/. 
 

Kom naar de presentatie van het Plan voor de Arbeid en de Solidariteit en praat mee! Op zaterdag 12 
september a.s. van 15.00 tot 18.00 uur wordt het plan toegelicht en aangebonden aan Paul Tang, leider onze 
PvdA-Eurodelegatie. En er is uiteraard ruim gelegenheid voor debat Het volledige programma staat op onze 
website. Plaats van handeling: Lounge Linkse Zaken, PvdA kantoor afdeling Rotterdam, Willem Smalthof 95 te 
Rotterdam.  

  

                                                           
1
Deze samenvatting is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de coördinatiegroep van Linksom! in de PvdA, bestaande 

uit: Gerard Bosman, Iman Heijstek, Dick Kalkman en Sander Terphuis. Zij bedanken in het bijzonder ook Maurits 
Groenenberg, Pierre Polderman en Victor van rij voor hun bijdragen aan het Plan voor de Arbeid & Solidariteit. 
2 Dit plan bouwt voort op de rapporten ‘Van Waarde’ en ‘De Bakens Verzetten’ van de Commissie Melkert en ons manifest 

´Met vertrouwen linksom!’. Ook hebben wij ons laten inspireren door het plan van de vakbeweging (FNV, CNV en VCP) uit 
2014 (‘Werk op 1’) en door de recente reactie van de FNV op de voorstellen van het kabinet voor een belastingherziening. 

 

https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/
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Poster ter promotie van het Plan voor de Arbeid uit 1935. Het plan was voornamelijk opgesteld door Hein Vos, de eerste 
directeur van het in 1934 opgerichte wetenschappelijk bureau van de SDAP (de voorloper van de Wiardi Beckman Stichting), 
en Jan Tinbergen, de latere Nobelprijswinnaar voor economie. Ook de toenmalige partijvoorzitter Koos Vorrink en de latere 
PvdA-premier Willem Drees waren bij het plan betrokken. Zie voor meer informatie: 
http://wbs.nl/system/files/het_plan_van_de_arbeid.pdf  

 
Niet het begrotingstekort, maar meer werk centraal stellen 
Het belangrijkste middel voor het kabinet om de werkloosheid te bestrijden is, aldus de Troonrede in 2014, het 
‘gezond maken’ van de overheidsfinanciën. Gezonde financiën zijn natuurlijk fijner dan zieke financiën, maar 
het is niet geloofwaardig dat de werkloosheid snel gaat dalen als een land dat al heel lang de hoogste 
beoordeling krijgt voor de soliditeit van de financiën daar nog net iets meer nadruk op legt. Het is sociaal wreed 
en politiek dom om werk te zien als een afgeleide van economische groei. Daarnaast is het politiek gezien 
‘dom’ om als partij op het speelveld en de frames van rechtse en neoliberale partijen te opereren. Wij bieden 
met dit plan een alternatief, links recept.  
Rutte II stelt net zoals Rutte I niet werk, maar het begrotingstekort centraal. In totaal is er ruim 50 miljard euro 
bezuinigd, vooral door korte termijn bezuinigingen die de economie, de werkgelegenheid en de koopkracht 
hebben aangetast. De rode draad van het kabinetsbeleid is voorts: zorg voor meer economische groei, want 
daar profiteert uiteindelijk iedereen van. Een geloof dat ook wel bekendstaat als de trickle down-filosofie, of 
zoals de Engelsen zeggen ‘a rising tide lifts all boats’. De effecten van deze filosofie zijn vergaand, zeker in 
combinatie met de mythe dat financiële armslag voor bedrijven en kapitaalkrachtigen leidt tot investeringen. 
Zo kun je rechtvaardigen dat je bezuinigt op voorzieningen voor arme mensen ten bate van bedrijven en rijken: 
dat zorgt immers voor economische groei waar ook de armen uiteindelijk baat bij zullen hebben. Maar het 
bevoordelen van bedrijven leidt vaak helemaal niet tot investeringen en groei, en ook komt groei niet vanzelf 
ten goede aan de onderkant van de samenleving. Of de onderkant baat heeft bij economische groei hangt 
grotendeels af van het overheidsbeleid: de herverdeling via belastingen, publieke voorzieningen en sociale 
zekerheid. Zoals een recent artikel in de Volkskrant nog eens mooi illustreerde: het huidige rijzende tij doet 
alleen het aantal megajachten van superrijken stijgen! 
 
De crisis is niet voorbij, en zeker niet voor werklozen: het eerlijke verhaal 
Steeds meer worden we de laatste tijd getrakteerd op voorspellingen met hogere groeicijfers, meer 
vertrouwen van consumenten en producenten, meevallers op de Rijksbegroting, stijgende binnenlandse 
bestedingen en hogere exportcijfers, en een stijgende werkgelegenheid. Het kabinet en de dragende partijen 
daarvan, PvdA en VVD, hebben moeite om niet juichend over straat te gaan. Zie je wel! Het was moeilijk, maar 
het loont wat we gedaan hebben, zo werd gesteld. Nu koers houden en de staatsschuld verder naar beneden 
brengen, zo werd geconcludeerd. Na het zuur komt ook nu het zoet, zo werd aangekondigd, lastenverlichting 
en meer werk en meer koopkracht. Ja, er wordt ook bij gewaarschuwd: het zijn nog maar voorspellingen en er 
zijn veel externe onzekerheden, en de private en staatsschulden zijn nog steeds erg hoog. Maar dat mocht de 
pret toch vooral niet drukken, geniet er nu even van stelde de NRC zelfs. Dus waarom nu pleiten voor een heel 
andere aanpak? Waarom nu niet positief zijn, is onze kritiek geen onnodige zuurheid?  

http://wbs.nl/system/files/het_plan_van_de_arbeid.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Plan_van_de_Arbeid.jpg
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Wij menen van niet. In de eerste plaats is onze stelling dat de huidige groei er eerder ondanks dan dankzij het 
kabinetsbeleid is gekomen, en als er eerder een ander beleid gevoerd zou zijn, in lijn met wat ons 
verkiezingsprogramma in 2012 nog voor pleitte, we er nu aanzienlijk beter voor zouden hebben gestaan. In de 
tweede plaats betogen we dat de waarschuwingen bij de prognoses zeer serieus te nemen zijn: er zijn veel 
onevenwichtigheden en risico’s, die ofwel niet of onvoldoende geadresseerd worden door dit kabinet, ofwel 
buiten haar invloedssfeer liggen. Niet voor niets heeft de Macro-Economische Verkenning (MEV) 2015, die 
begin augustus 2015 gepubliceerd werd, de titel “Broos herstel”. En in de derde plaats betogen we dat de 
opleving vooral ten goede komt aan de (super)rijken, grote multinationals en financiële instellingen en niet aan 
de gewone burger en al helemaal niet aan de onderkant van de samenleving. De ongelijkheid en de armoede 
groeit sterk, hetgeen onze economie en samenleving ook weer minder stabiel maakt, gewone burgers hebben 
maar weinig meer te besteden en de private schulden groeien nog steeds. En de werkgelegenheid neemt wel 
toe, maar de werkloosheid daalt nauwelijks – dat komt doordat de nieuwe banen bezet worden door nieuwe 
intreders op de arbeidsmarkt, waardoor de huidige werklozen steeds meer opgesloten raken in hun 
uitzichtloosheid. Ook betreft het bijna zonder uitzondering slechte banen, flexwerk, laag betaald ZZP-er-schap 
e.d. En ondertussen gaan de aankondigingen van massa-ontslagen in zowel de private als de publieke sector 
(bijv. in de zorg) maar door.  
Tegenover onze kritiek op het werkgelegenheidsbeleid van dit kabinet wordt aangevoerd dat door de inzet van 
onze partij in het kabinet op de arbeidsmarkt een rem gezet wordt op de doorslaande flexibilisering van de 
arbeidsmarkt. Maar bij een blijvend hoog niveau van werkloosheid is dat voor het leger aan werklozen geen 
oplossing: integendeel, zolang je niet tegelijkertijd ook het aantal banen weet te vergroten dan maakt het de 
werkloosheid op korte termijn alleen maar hoger. Jongeren met een flexbaan krijgen zo niet de beoogde extra 
zekerheid, maar staan op straat. Onze politiek leider heeft  het over zijn droom van dat iedereen met een 
arbeidshandicap werk krijgt bij een ‘normale’ werkgever, maar dromen zijn ook hier voorlopig nog bedrog: ook 
daar dreigen mensen die nu aangewezen zijn op een beschermde werkplek thuis te komen zitten, soms zelfs 
zonder uitkering. Dat is geen droom, maar eerder een nachtmerrie. 
 
Huidige werkloosheid is onaanvaardbaar  
De huidige werkloosheid is onaanvaardbaar. Dat het aantal banen bij CBS en CPB licht stijgt komt voor het 
overgrote deel voor rekening voor mensen die zich weer op de arbeidsmarkt richten maar niet geregistreerd 
waren als werkloos, vooral vrouwen met kleine parttime banen. De mensen die al enige tijd aan de kant 
stonden komen niet meer aan de bak: het eerste kwartaal van dit jaar waren 289.000 mensen een jaar of 
langer werkloos tegen 233.000 in hetzelfde kwartaal van 2014. Voor de helft betreft dit 45-plussers, vooral 
mannen. Deze werkloosheid gaat niet voorbij door het er maar niet over te hebben. We zijn toch geen VVD 
waar alles alleen maar ‘hartstikke gaaf’ is? – al klaagde ook de directeur van de Teldersstichting publiekelijk 
over het gebrek aan debat in zijn partij. De PvdA was altijd beroemd en ook berucht om zijn debatcultuur. Maar 
nu het erop aan komt durven velen niet meer, zo lijkt het. Onze PvdA is door angst overmand. Natuurlijk moet 
je je bewust zijn van de impact van dat debat in een tijd dat het zo slecht gaat met je partij. Maar na drie jaar 
regeringsverantwoordelijkheid is het tijd de balans op te maken. Wat ons betreft is die balans negatief. Als het 
gaat om meer en beter werk en om minder armoede en ongelijkheid is o.i. het kabinetsbeleid eerder 
contraproductief geweest. Bovendien is het huidige herstel nog erg pril en vol risico’s, en komen de baten 
vooral terecht bij degenen die het toch al bovengemiddeld goed hebben, waardoor de armoede en 
ongelijkheid nog verder toenemen.  
 
Meer dan 603.000 personen zijn volgens het CBS werkloos, zo’n 6,8% van onze totale bevolking en 14,1% van 
onze beroepsbevolking. Maar alles hangt af van de definitie van werkloosheid, en er zijn weinig definities die zo 
vaak veranderen als deze. Onlangs is de definitie weer aangepast. Omdat alle mensen met mini-banen, zelfs als 
ze maar een uur per week werken, nu meetellen als werkend in plaats van werkloos is het percentage 
werklozen plotseling fors gedaald. In aantallen mensen stijgt de werkloosheid echter nog steeds, ondanks de 
nieuwe definitie. ZZP-ers die nauwelijks werk hebben of mensen die het actief zoeken naar werk hebben 
opgegeven, worden niet meegerekend als werkloos. De werkelijke werkloosheid, in de zin van mensen die 
graag (meer) zouden willen werken, ligt dan ook veel hoger dan 610.000. Het CPB hanteert weer een andere 
definitie, daar is de werkloosheid berekend op 7% en 650.000 mensen. Voor 2016 verwacht het CPB slechts 
een daling naar 6,7%. Er hebben op dit moment 443.000 mensen een bijstandsuitkering en dit aantal groeit nog 
steeds, 420.000 mensen zitten in de WW (slechts 3,8% minder dan een jaar geleden), en 817.290 mensen 
hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA/Wajong). Dit laatste aantal daalt door het stopzetten 
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van nieuwe instroom in de Wajong – zonder werk zijn deze werklozen vanaf nu zoek in de registraties. De site 
werkloosheidsmeter.nl telt dan ook ruim 1,2 miljoen werklozen, en die stijgt volgens deze site met 700 per dag. 
Zouden we dezelfde werkloosheidsdefinitie hanteren als in de jaren 1980, dan zijn er nu meer mensen 
werkloos dan tijdens de economische crisis van begin dat decennium (in absolute aantallen, niet als percentage 
van de bevolking). Dat het aantal banen stijgt komt voor het overgrote deel voor rekening voor mensen die zich 
weer op de arbeidsmarkt richten maar niet geregistreerd waren als werkloos, vooral vrouwen met kleine 
parttime banen. De mensen die al enige tijd aan de kant stonden komen niet meer aan de bak: het eerste 
kwartaal van dit jaar waren 289.000 mensen een jaar of langer werkloos tegen 233.000 in hetzelfde kwartaal 
van 2014. Voor de helft betreft dit 45-plussers, vooral mannen. 
 
Een links werkgelegenheidsalternatief voor de neoliberale lastenverlichting van het kabinet 
Het kabinet presenteert volgens ons Haagse werkelijkheden en halve waarheden. Eens te meer is het daarom 
van belang zich goed te realiseren voor wie het beter gaat, en juist de PvdA zou zich daar rekenschap van 
moeten geven. De crisis is voor sommigen voorbij, maar voor de mensen waarvoor wij horen te staan geldt dat 
niet of in ieder geval veel minder. Het is tijd dat onze PvdA met herwonnen zelfvertrouwen in de eigen 
alternatieve oplossingen de politieke arena betreedt. Het al weinig ambitieuze voorstel van het kabinet van 
vlak voor de zomer om te komen tot een belastinghervorming is inmiddels al weer grotendeels van tafel. Wat 
resteert is vooral een neoliberale lastenverlichting. 
Onze PvdA moet weer het verschil maken als het gaat om meer werk. De ambities van het kabinet zijn op dit 
terrein onaanvaardbaar laag. Terwijl er onder de verantwoordelijkheid van dit kabinet alleen al wel ruim 
100.000 banen in de publieke sector alleen al verloren zijn gegaan. Verder moeten we niet vergeten dat 
gedurende alleen al deze kabinetsperiode de gepleegde bezuinigingen en lastenverzwaringen ook in de private 
sector geleid hebben tot zo’n 300 tot 400 duizend extra geregistreerde werklozen. Het gaat niet alleen om 
ontslagen 45-plussers die tegenwoordig als kansarm worden bestempeld, maar ook om de verborgen 
werklozen onder school- en studieverlaters, die van de ene stage naar de andere hobbelen om vooral in de 
markt te blijven. De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd leidt tot langer doorwerken en vermindering 
van vacatures en verergert de situatie verder.

3
 

Bij ongewijzigd beleid zal de werkloosheid nog tot ver na 2020 hoger zijn dan 5%. Daarmee dreigt het gevaar 
dat groepen permanent worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Uitgesloten van een echte baan met 
voldoende koopkracht om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Daarmee trekt de werkloosheid 
diepe sporen in onze samenleving. Dat moet koste wat kost worden voorkomen. Werkloosheid is geen 
individuele keuze maar een maatschappelijk kwaad.  
Werkloosheid betekent voor miljoenen inwoners van ons land financiële zorgen, depressie en vernedering. 
Werk is niet een ongemak wat we moeten verduren om inkomsten te kunnen generen, opdat we voldoende 
kunnen consumeren. Werk vormt ons tot wie we zijn – als er geen werk meer is, dan raakt dat ons ‘zijn’. Dat 
besef je pas goed als je het niet meer hebt. Werkloosheid is geen economisch probleem, maar een sociaal en 
een ordeningsprobleem. Werk is inmiddels hét middel tot erkenning, ontplooiing, sociale contacten en 
dagritme. Bovendien is werk nog altijd het belangrijkste instrument om het nationaal inkomen te verdelen: hoe 
verdeel je de poet ‘eerlijk’ als in de toekomst werkelijk een klein aantal mensen het hele nationaal inkomen zou 
produceren. 
Veel werklozen hebben niet alleen geen baan maar ook nog slechts een minimuminkomen of zelfs in het 
geheel geen inkomen meer omdat ze langdurig werkloos zijn en niet meer op een werkloosheidsuitkering 
aanspraak kunnen maken. Zij worden daardoor teruggeworpen op de bijstand – met vermogens- en 
partnertoets – of op hun partner. Als mensen wel betaald werk hebben, zijn zij steeds meer aangewezen op 
onzeker werk, op slecht betaald werk van korte duur waardoor draaideurwerkloosheid ontstaat: steeds korte 
perioden van werk afwisselen met korte of langere perioden van werkloosheid. Vaak gaat het hierbij ook om 
contracten met heel weinig uren werk en dus zeer lage inkomsten. Andere groepen hebben wel werk maar 
zeer variabel: de ene week veel uren, de volgende heel weinig. En de positie van zelfstandigen is flink 
verslechterd. Werklozen en in toenemende mate ook werkenden ervaren dus instabiele inkomens en 

                                                           
3
 Bij een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd  van 2 jaar op een 40 jarig fulltime arbeidsbestaan neemt het aantal 

vacatures op termijn af met 5% van de totale omvang van de beroeps bevolking – we hebben het dan over een vermindering 
van meer  dan  400.000 vacatures; dit effect treedt het sterkst  in bij de eerste cohorten die massaal langer doorwerken 
maar is nu al in gang gezet door dat mensen anticiperen. Het is daarom ook schrijnend om te zien dat Griekenland nu 
gedwongen is om de pensioenleeftijd te verhogen terwijl de werkeloosheid onder jongeren nu zo’n 80% bedraagt. 
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bestaansonzekerheid. Dat is in flagrante strijd met de door onze PvdA bepleite herwaardering van onze 
waarden. 
De huidige situatie  schept ook een te riante positie voor werkgevers om geen enkele concessie te doen aan 
mensen met beperkingen wat het sociaal beleid ten aanzien van deze categorie vrijwel onmogelijk maakt.  
Versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW-duur maakt de positie van werkgevers ten 
opzichte van de werkzoekenden en werknemers in deze situatie nog sterker. Kortom, als iets deze 
kabinetsperiode karakteriseert dan is het de verslechtering van de positie van de werkzame bevolking en de 
afbreuk van solidariteit tussen de bevolkingsgroepen. 
De commissie Melkert concludeerde al: “Er is nu sprake van vooral ‘jobless recovery’, baanloze groei. Al voor de 
crisis leverde de ‘boom‘ minder fatsoenlijk werk op dan verwacht had mogen worden. Over de hele wereld 
maken mensen zich het meest zorgen om werk, werk en nog eens werk – voor henzelf en voor hun kinderen. 
Waarom krijgt deze bezorgdheid zoveel minder aandacht dan de financiële sector? Waarom kon de overheid 
wel de rol van ‘banker of last resort’ spelen, maar niet de rol van ‘employer of last resort’? De oorzaak is 
ideologisch, het neo-liberalistische geloof in vrije marktwerking en flexibele arbeidsmarkten. Dat is ook de 
makkelijkste weg: het vergt minder inspanning van de overheid dan aandacht voor fatsoenlijk werk.” 
Linksom! stelt meer werk voorop als belangrijkste remedie tegen de crisis. Daarvoor moet alles uit de kast 
worden gehaald. Tot nu toe hebben maatregelen van dit kabinet geleid tot vergroting van het aantal mensen 
dat langs de kant staat, en tot meer ongelijkheid en tot meer armoede. Een andere aanpak is dus nodig. Bij 
onze voorstellen staat in de eerste plaats meer en beter werk centraal. Wij willen  dat het kabinet de 
werkloosheid tenminste halveert en doen voorstellen die gezamenlijk zo’n half miljoen extra banen scheppen.  
 
500.000 banen erbij: 

 Green New Deal/beter ondernemingsbeleid/meer koopkracht   50.000 banen 

 Gericht fiscaal beleid      100.000 banen 

 Arbeidstijdverkorting       150.000 banen 

 Meer werk in de (semi-)publieke sector    200.000 banen 

 Aanpassing pensioen en verlofregelingen, aanpassing WW          p.m. 
 
 
Dat doe wij niet met een algemene lastenverlichting zoals het kabinet doet, maar met gericht fiscaal beleid 
(o.m. met een gerichte verhoging van de arbeidskorting bij de lagere inkomens, en lagere 
vennootschapsbelasting voor arbeidsintensieve bedrijven). Maar dat is niet genoeg: Linksom! stelt o.m. voor te 
komen tot een New Green Deal, een beter ondernemingsbeleid (met o.m. een ander faillissementsrecht en 
meer kredietmogelijkheden voor het MKB), meer koopkracht, invoering van een 32-urige werkweek, 
aanpassing van de pensioenmaatregelen

4
, meer verloffaciliteiten, en veel meer werk in de publieke sector 

(zorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid, arbeidsbemiddeling, etc.) en aanpassingen in de WW die werkgevers 
prikkelen tot meer werk. Op een aantal van deze voorstellen leest u in kaders hieronder meer. 
 

Linksom! bepleit een New Green Deal die zorgt voor extra werkgelegenheid door:  
-investeringen in een snellere duurzame energietransitie naar wind en zon; 
-investeringen in een Groen Bouwplan voor meer sociale woningbouw, het verduurzamen van het woningen- 
en gebouwenbestand, en een duurzame infrastructuur. De verhuurdersheffing voor woningbouwcoöperaties 
wordt daarbij omgezet in een investeringsverplichting voor meer sociale woningen en de verduurzaming van 
het gehele sociale woningbouwbestand; 
-investeringen in fysieke bescherming tegen wateroverlast en aanpassing van irrigatie, beiden nodig door de 
door fossiele brandstoffen veroorzaakte klimaatverandering; 
-bevordering van een innovatieve, circulaire en faire economie door fiscale maatregelen (niet-circulair/fair 
wordt zwaarder belast) en investeringen in innovatie; 
-fiscale bevordering duurzame chemische industrie voor tweede generatie biobrandstoffen; 
-investeren in versnelde aanleg van glasvezel, ook op het platteland; 
-investeren in groene industriepolitiek: hoogwaardige technische productie hier opzetten; 

                                                           
4
 Linksom! bepleit flexibilisering van de pensioendatum met meer mogelijkheden voor deeltijdpensioen, geen verhoging van 

de pensioenleeftijd voor werknemers die na hun 63
e
 werkloos worden, verlaging van de instroomleeftijd voor de IOAW naar 

45 jaar en afschaffing van het kostdeler beginsel in de AOW.  
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-uitvoeren kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen uit het Techniekpact en een extra inzet waar tekorten 
dreigen, zoals in de elektrotechniek; 
-fiscale bevordering omschakeling naar duurzame en hogere kwaliteit agrifood. 

 

Linksom! wil dat de koopkracht versterkt wordt om de binnenlandse vraag te versterken, door verhoging van 
de lonen bij de (semi-)overheid (dus ook in zorg en onderwijs), door verhoging van het minimumloon en van de 
uitkeringen, en door sanering van de hypotheken die onder water staan. De arbeidsproductiviteit neemt al 
jaren toe zonder dat de lonen stijgen. En dan gaat er iets mis, want door die stijgende arbeidsproductiviteit 
wordt er wel méér gemaakt, maar als mensen geen geld hebben om meer te kopen, heb je er weinig aan. De 
Nederlandse economie is voor 70% procent afhankelijk van de binnenlandse vraag. Mensen hebben het 
achterblijven van de lonen een tijdje ‘goedgemaakt’ door flink te lenen, maar kunnen en durven dat inmiddels 
niet meer. Dat de lonen achterblijven bij de productiviteit blijkt ook uit het feit dat een toenemend deel van 
het nationaal inkomen naar de kapitaalverschaffers gaat (vermogen, aandelen, winsten) en steeds minder naar 
arbeid (lonen en beloningen van zzp’ers): in 1980 ging 68% van het nationaal inkomen naar arbeid, nu nog 60%. 

 

Het verlagen van de algemene heffingskorting, die het netto inkomen van iedereen verhoogt wijzen wij af: Extra 
bestedingen zullen door sparen en weglekeffecten nauwelijks tot extra werk leiden en de koopkrachteffecten 
komen voor een belangrijk deel ook terecht bij inkomensgroepen die dat niet nodig hebben, waardoor er 
minder geld beschikbaar is voor hen die dat wel hard nodig hebben. Het is daarom teleurstellend dat het 
kabinet daarmee toch gekomen is, en verklaart ook mede waarom er minder arbeidsplaatsen extra worden 
gecreëerd dan eerder door het kabinet werden beoogd. Gerichte fiscale maatregelen door een progressieve 
verhoging van de arbeidskorting, werkt echter wel. Een verhoging met het hoogste niveau voor de onderkant 
van het loongebouw is het meest effectief. Daarnaast stellen wij met Paul de Beer

5
 voor om de bestaande 

inkomensafhankelijke arbeidskorting in de inkomstenbelasting zo aan te passen door deze zo sterk te verhogen 
dat het effectieve tarief voor de laagste inkomens negatief wordt. Per saldo betalen werkenden met een laag 
inkomen dan geen inkomstenbelasting meer, maar ontvangen zij juist een ‘subsidie’ van de Belastingdienst. De 
arbeidskorting wordt dan voor werkenden met een laag inkomen een negatieve inkomstenbelasting, die men 
kan zien als een variant op (maar dan een snel invoerbare, betaalbare en gerichte vorm van) het basisinkomen. 
Tenslotte stellen wij net als de commissie Melkert voor om de franchise (vaste korting per werknemer) in de 
grondslag voor werkgeverslasten in de Vennootschapsbelasting te verhogen zodat bedrijven met meer 
werknemers een relatief voordeel genieten ten opzichte van kapitaalintensieve bedrijven.  

 

Het is zo voor de hand liggend: als werk een steeds schaarser goed wordt én zo belangrijk is voor mensen, 
moet je het eerlijker verdelen. Net zoals in de jaren 1980 kan ook nu de remedie gevonden worden in een 
vergaande vermindering van de maximale werktijd onder min of meer gelijke randvoorwaarden als in de jaren 
1980. Ook zou moeten worden heroverwogen of het wel zo verstandig is om in een tijd van hoge werkloosheid 
ouderen te forceren om “full time” door te laten werken tot een verhoogde pensioenleeftijd.  
We sluiten in ons plan aan bij de inzet van de vakbeweging voor herverdeling van werk door 
arbeidstijdverkorting door invoering van de 4-daagse (32-urige) werkweek. Om ervoor te zorgen dat bij korte 
werkweken de laagstbetaalden er bij arbeidstijdverkorting niet op achteruit gaan, moet deze gepaard gaan met 
een premie- en belastingvrijstelling in de laagste loonschalen. Dat is meteen een belangrijk verschil met een 
individuele keuze voor deeltijd: laagbetaalden kunnen daar vaak niet voor kiezen, omdat ze dan te weinig 
overhouden om van te leven. 

 

Het kabinet wil een kleinere publieke sector, een neoliberaal ideologisch doel. Je kunt ideologisch voor of tegen 
een grote publieke sector zijn, je kunt ideologische opvattingen hebben over wat je liever in de markt 
organiseert en wat liever collectief, maar economisch maakt het echter niets uit waar iemand zijn of haar 
brood verdient. Er bestaat dus ook niet zoiets als ‘echte’ banen (markt) en surrogaatbanen (publiek). 
Er is geen objectieve maatstaf voor de optimale omvang van de publieke sector. Naarmate producten dankzij 
technologische innovatie en stijgende arbeidsproductiviteit relatief goedkoper worden, is het zelfs logisch dat 
de publieke sector een groter deel van het nationaal inkomen gaat kosten: de (arbeids)productiviteit in zorg en 
onderwijs kan immers veel moeilijker toenemen dan in de industrie, zakelijke diensten of de landbouw.  

                                                           
5
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De PvdA is wat ons betreft niet van de kleine overheid of kleine publieke sector als ideologisch doel. Waar het 
efficiënter kan, prima, maar waar meer werknemers nodig zijn, moet dat worden geregeld en dat is volgens ons 
het geval. De overheid is de grootste directe en indirecte werkgever – in bijv. het onderwijs, in de zorg, in de 
kinderopvang, in de arbeidsbemiddeling en in de binnenlandse en de buitenlandse veiligheid, voor 
uitvoeringstaken bij gemeenten en het Rijk, voor eigen ICT-deskundigheid bij de overheden, etc. Linksom! wil 
dat de bezuinigingen onder dit en het vorige kabinet op werkgelegenheid in de (semi-)publieke sector daartoe 
volledig worden teruggedraaid en dat er per sector een deelplan wordt opgesteld voor de extra 
werkgelegenheid die hier nodig is.  Daarbij moet o.i. de te ver doorgevoerde marktwerking en 
rendementsdenken in de (semi-)publieke sector worden heroverwogen.  

 
Ook doet Linksom! gerichte voorstellen voor actieprogramma’s voor groepen die nu bovengemiddeld langdurig 
werkloos zijn en duurzaam verloren groepen dreigen te worden (jongeren <25 jaar; ouderen >45 jaar; en niet-
westerse allochtonen).  
Als het om hard werken gaat scoren de topfitte, hoogopgeleide Nederlandse arbeidskrachten goed op 
internationale ranglijstjes. Voor mensen die het tempo en de complexiteit op de werkvloer niet kunnen 
bijbenen is echter nauwelijks plaats. Met hun beleid van aanbesteding dwingen gemeenten het bedrijfsleven 
om op het ene moment mensen aan te nemen en ze op het andere moment op straat te zetten. Onbetaald 
werk en tegenprestaties dichten de groeiende gaten in gemeentelijke begrotingen, maar leveren 
uitkeringsgerechtigden weinig op. De nieuwe Participatiewet moet ervoor zorgen dat honderdduizenden 
mensen in de bijstand of met een beperking aan het werk gaan.  
 

 
Doelgroep Participatiewet (aantallen per 1 januari 2015) 
 
Er is een waar woud van reïntegratietrajecten en disciplinerende maatregelen voor werklozen gemaakt. En ook 
nu er ruim 600.000 officiële werklozen zijn, op 113.000 vacatures, gelooft de gemiddelde beleidsmaker nog 
heilig in de ingeslagen weg. Dat leidt tot nog meer concurrentie en verdringing voor laagopgeleiden tegen hoge 
kosten. Overigens is juist de belangrijkste drempel die mensen ervan weerhoudt om vanuit een uitkering werk 
te accepteren nog niet geslecht: de ondoorgrondelijke bijverdienregels en het feit dat je nadat je even gewerkt 
hebt weer erg moeilijk in de uitkering terug kunt. Veel aangeboden werk is slechts tijdelijk en in deeltijd, en 
switchen tussen uitkering en werk is uitermate gecompliceerd, evenals het combineren van uitkering en werk. 
Het overgrote deel van de arbeidsgehandicapten is laagopgeleid. Ongeveer een kwart van de beroepsbevolking 
heeft hooguit een vmbo-diploma, 1 op de 7 van de beroepsbevolking heeft laag betaald deeltijdwerk, dit zijn 
vooral vrouwen. Het absolute aantal banen waarvoor hooguit een vmbo-diploma wordt gevraagd, staat al een 
poos op ruim 2,2 miljoen. Het aandeel in de beroepsbevolking is daarmee nu 30%. De aard van het werk aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt is veranderd. Waren het vroeger vooral banen in de industrie, bouw en 
agrarische sector, nu vind je ze vooral in de dienstverlening: schoonmaak, pakjesbezorging, horeca, 
detailhandel, transport, thuiszorg e.d. Juist mensen met een arbeidshandicap hebben vaak onvoldoende 
sociale en communicatieve vaardigheden die in deze sectoren vereist zijn.  
Voor een effectievere Participatiewet moet in de eerste plaats erkend worden dat het echte probleem het 
tekort aan banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt is. De quotumregeling geeft arbeidsgehandicapte 
werknemers in die concurrentiestrijd wellicht iets meer kans, maar dan ten koste van andere laag opgeleide 
kansarme personen op de arbeidsmarkt. Een oplossing voor de beroerde positie aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt kan alleen gevonden worden als we erin slagen de koek daar te vergroten: dus arbeid voor 
laaggeschoolden terughalen of creëren. Met ongewijzigd beleid zal het verlies aan arbeidsplaatsen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt doorgaan. Naast de effecten van de crisis zijn er ook structurele veranderingen 
in de werkgelegenheid door automatisering, robotisering en een toename van het internet winkelen, die ook 

Doelgroep Participatiewet 

Bijstand

Sociale werkvoorziening

Jonggehandicapten

Bijstand: 400.000 
SWV: 100.000 
Wajong: 235.000 
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leiden tot netto-banenverlies, met name op MBO-2 en -3 niveau. Tussen 1998 en 2010 is het aandeel van deze 
banen met 4,5 % gedaald, terwijl in dezelfde periode het aantal hogere en lagere banen steeg met ruim 2 %. In 
de zorg worden zelfs specifieke cao-afspraken gemaakt dat een arbeidskracht tenminste een mbo-diploma 
niveau 4 moet hebben. Deze stille revolutie op de arbeidsmarkt is structureel en raakt ongeveer 1 miljoen 
mensen met de mbo-opleidingskwalificatie 2 en 3. Het is de kurk van de middenklasse in ons land, die in zijn 
werkgelegenheid structureel wordt bedreigd. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht zal na de crisis en 
door de vergrijzing en demografische krimp in de toekomst geen tekort ontstaan in de zorg en in de techniek 
op MBO niveau 2 en 3. Integendeel, er dreigen daar een miljoen banen te verdwijnen – voor altijd. Linksom! 
doet specifieke voorstellen voor meer werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt (door een sociaal akkoord 
over job carving, het versterken van de positie van deze werknemers en door invoeren van een dienstencheque 
of servicecontract) en voor een grondige aanpassing van de Participatiewet, met o.m. het terugdraaien van de 
bezuiniging bij de invoering van die wet, opschorting van de instroomstop bij WSW-instellingen, veel meer 
inzet op professionele arbeidsbemiddeling, meer loonsubsidies voor de onderkant van de arbeidsmarkt en 
meer mogelijkheden voor bijverdiensten voor mensen in de bijstand.  
 
De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen 
van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 
12 procent. Het verschil in regulering tussen tijdelijke en vaste contracten is in geen enkel ander OESO-land zo 
hoog als in Nederland, ook na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015. De 
Nederlandse arbeidsmarkt krijgt hierdoor een steeds meer gesegmenteerd karakter. Groepen werkenden 
hebben verschillende rechten. De doorstroming naar de contracten met de meeste rechten (vaste 
arbeidscontracten) is beperkt. Linksom! stelt voor de verflexing van onze arbeidsmarkt, met name aan de 
onderkant, veel effectiever aan te pakken dan nu gebeurt. In de eerste plaats wil Linksom! dat -  net als het 
succesvolle voorbeeld in Italië -  fiscaal het bieden van een vast contract met name bij de lagere loonschalen 
wordt bevoordeeld. Linksom! wil in de tweede plaats meer inzetten op maatregelen die het verschil tussen 
vaste en tijdelijke contracten verkleinen en de scheefgroei in verschillen tussen ZZP-ers en werknemers 
terugdringen. En werk in de (semi)-publieke sector moet rechtstreeks in (zoveel mogelijk: vaste) loondienst 
wordt uitgevoerd.  
 
Solidariteit: minder ongelijkheid en minder armoede 
De ongelijkheid en armoede in ons land nemen steeds verder toe. Voor Linksom! is het onbestaanbaar dat onze 
PvdA in een kabinet zit en daar niet maximaal tegen strijdt. Meer en beter werk is daarvoor het beste 
instrument, maar er is meer nodig om eerlijk delen, gelijke kansen en een respectvolle bejegening jegens 
degenen die pech hebben in het leven, te realiseren. Een solidaire samenleving vraagt op deze terreinen nog 
steeds en zelfs meer dan ooit ingrijpen van de overheid. Linksom! wil de toenemende sociaal-economische 
tweedeling bestrijden en de solidariteit weer terugbrengen naar het hart van de samenleving. Ons Plan voor de 
Solidariteit bevat een scala aan voorstellen om de toenemende ongelijkheid in ons land tegen te gaan. In de 
eerste plaats door een veel eerlijker belastingstelsel – Linksom! doet voorstellen voor o.m. een extra tarief voor 
de superrijken in de inkomstenbelasting, een eerlijker systeem voor de vermogensbelasting, veel meer inzet op 
de bestrijding van belastingontwijking en –ontduiking

6
, een verhoging van de belasting op zeer grote erfenissen 

met een vrijstelling van belasting voor kleine erfenissen, een verdere beperking van aftrekposten voor 
hypotheekrente en pensioenpremies voor de hogere inkomens, renteniers moeten sociale premies gaan 
betalen, verhoging van de vennootschapsbelasting, m.n. voor het grootbedrijf, en meer belasting voor 
directeur-grootaandeelhouders. Daarnaast stelt  Linksom! voor o.m. voor de zeggenschap van werknemers 
over het beloningsbeleid te vergroten en een Wet op de Loonvorming in te voeren die verplicht tot een 
maximum verhouding tussen de laagste en hoogste inkomens binnen één bedrijf of instelling. Hogere lonen op 
de werkvloer in de (semi-)publieke sector, een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen dragen bij aan meer bestedingen en dus meer werk, maar ook aan minder ongelijkheid en minder 
armoede. Bij AOW-ers en bijstandontvangers wil Linksom! de kortingen voor inkomsten van een partner en van 
kinderen schrappen. Het systeem van verplichte aanvullende pensioenen moet worden versterkt in plaats van 

                                                           
6
 De zwaarste schouders met de meest vernuftige belastingadviseurs dragen de lichtste lasten, zo betoogt Roos van Os, 

senior onderzoeker bij de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen in S&D  van juni 2015. Zij constateert moreel 
gezwalk bij onze politici op dit thema en concludeert dat ondanks veel lippendienst effectieve maatregelen tot nu toe 
uitblijven. 
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afgebroken. Linksom! wil bij de herziening van de aanvullende pensioenen het bereiken van 70% van het in de 
laatste 10 jaar verdiende loon, inclusief indexering, als nieuwe norm.  Daarbij dient een regeling te komen, die 
de verplichting van aanvullende pensioenen ook gelijk stelt voor flexibele arbeidscontracten en ZZP-ers met 
een inkomen tot tenminste het modaal inkomensniveau in een bedrijf of bedrijfstak waarvoor de aanvullende 
pensioenplicht geldt. Linksom! streeft (zoals eerder aangegeven in ons Plan voor de Arbeid) naar een wettelijke 
regeling voor arbeidsongeschiktheid voor ZZP-ers, waarbij opdrachtgevers en de ZZP-er zelf beiden de premie 
betalen. Linksom! is tegen afschaffing van de doorsneepremie en voor handhaving van de solidariteit tussen 
generaties in het systeem van aanvullende pensioenen.  De verplichtstelling moet worden gehandhaafd om het 
collectieve karakter van aanvullende pensioenen te waarborgen.  

Linksom! wil ook dat de zorg- en woonkosten voor de lagere inkomens verlaagd worden. In de zorg moet dat 
gerealiseerd worden door lagere en/of inkomensafhankelijke eigen bijdragen en een verhoging van de 
inkomensafhankelijke premie (die wordt ingehouden op loon of uitkering) en/of de Rijksbijdrage. De nominale 
premie voor de zorgverzekering kan dan omlaag en de zorgtoeslag kan dan worden afgeschaft. Het onlangs 
bereikte akkoord tussen de koepel van woningcorporaties en de Woonbond voor matiging van de huren wordt 
strikt uitgevoerd en er komt een verdere verhoging van de huurtoeslagen, om de sterk toenemende 
betalingsproblemen als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhogingen aan te pakken. De uitgaven aan 
huurtoeslag nemen nu weliswaar toe maar zijn onvoldoende om de huurstijgingen op te vangen. Het aanbod 
van goedkope en duurzaam goede huurwoningen is ook veel te beperkt en slinkt bovendien in rap tempo. Er 
komt een plan om in een verantwoord tijdpad de huurtoeslagen en de hypotheekrenteaftrek te vervangen door 
een woontoeslag, die kopers niet langer bevoordeelt ten opzichte van huurders. En Linksom! wil de 
kinderbijslag inkomensafhankelijk maken. 

Linksom! doet voorts het voorstel om te komen tot een nationale armoedebestrijding, inclusief een menselijke 
en werkende benadering van schuldsanering. Het geïnstutionaliseerd wantrouwen naar mensen met een 
uitkering moet worden vervangen door het uitgangspunt ‘vertrouwen, tenzij’. Compassie in plaats van 
repressie moet weer de norm worden. De Fraudewet moet daartoe zo snel mogelijk vervangen worden en de 
tegenprestatie in de bijstand vervangen door regels waarbij vrijwilligheid een principieel uitgangspunt vormt en 
er zwaarder toezicht en sancties komen op gemeenten die blijven vasthouden aan dwangarbeid en repressie, 
en die daarmee verdringing plegen op de arbeidsmarkt. Gelijke kansen betekent ook gelijke kansen als het gaat 
om scholing. De onderwijs-standenmaatschappij schept nieuwe tweedelingen. Ook hiervoor doet Linksom! 
voorstellen.  
 
Voor de financiering van dit omvangrijke en ook kostbare Plan voor de Arbeid stelt Linksom! voor: 

 Aanpassing begrotingsbeleid/invoeren kapitaaldienst/ 
Investeringen door pensioen- en Europese fondsen    €  10 miljard 

 een eerlijker belastingstelsel: 
o toptarief in Inkomstenbelasting  € 0,2 miljard  
o aanpassing vermogensbelasting  € 1,4 miljard 
o bestrijding belastingontwijking/ontduiking € 4,0 miljard 
o beperking aftrekposten   € 2,5 miljard 
o aanpassing vennootschapsbelasting € 4,2 miljard 
o aanpassing belasting DGA’s                             € 1,0 miljard 
o overige aanpassingen   € 1,2 miljard 
o Totaal         €  14,5 miljard  

 inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag     €    0,8 miljard  

 inverdieneffecten door extra duurzame groei en 
meer bestedingen,  met meer belastinginkomsten  
en veel minder werkloosheidsuitkeringen     €   5,0  miljard 

        Totaal         € 30,3  miljard 
 
Gezamenlijk is er daarmee ruim 30 miljard beschikbaar. Circa tweederde van dit budget zijn nodig voor ons 
Plan voor de Arbeid, de rest is beschikbaar voor ons Plan voor de Solidariteit. 
Door 30 miljard euro te verschuiven creëert Linksom! duurzaam zo’n 500.000 extra nieuwe banen, met veel 
minder flexwerk, m.n. aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd verminderen we de ongelijkheid in 
onze samenleving substantieel en doen we echt wat tegen de toenemende armoede en problematische 
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schulden in ons land. Als je het maatschappelijk rendement van ons plan afzet tegen het kabinetsbeleid, dat 5 
miljard aan ongerichte lastenverlichting wil besteden en slechts zo’n maximaal 30.000 banen zegt op te 
leveren, terwijl de ongelijkheid en de armoede in ons land blijft doorgroeien, dan schept iedere euro in ons plan 
alleen al bijna 3 x zoveel werk als het kabinet doet.  

Linksom! in de PvdA 
Linksom! is een beweging van (stand: augustus 2015) een kleine honderd actieve en diep betrokken leden van 
de Partij van de Arbeid. Wij willen een betere toekomst voor onze partij, een toekomst voor de 
sociaaldemocratie. Wij nemen afstand van de gijzeling van onze partij door een neoliberaal geloof en door 
onmachtig toekijkende politici. Wij willen dat onze partij weer gelooft in de eigen idealen van solidariteit, 
verheffing en democratie. Het is tijd dat onze partij en links in het algemeen, haar zelfvertrouwen hervindt. De 
kloof tussen wat onze PvdA zegt en wat ze doet, heeft onze geloofwaardigheid grote schade toegebracht. Aan 
de lopende band worden linkse verhalen geproduceerd, maar rechts neoliberaal beleid in Den Haag gemaakt 
en goed gepraat. Het vertrouwen van veel van onze kiezers is daardoor verloren. Linksom! wil dit tij keren. 
Voortdurend wordt het debat hierover binnen onze partij uit de weg gegaan en kritiek met repressieve 
tolerantie gesmoord. Door zelf nu concrete alternatieven te publiceren, wil Linksom! een constructief debat in 
onze partij forceren. 
Het volledige Plan voor de Arbeid & Solidariteit en meer informatie over Linksom! (inclusief andere publicaties 
en een debatforum) vind je op onze website: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/. Daar kun je 
jezelf ook opgeven om met ons mee te doen. 

 
 

https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/

