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Plan voor de Arbeid en de Solidariteit  

Alles uit de kast voor meer en goed werk, en tegen armoede en ongelijkheid   

Een initiatief van de beweging Linksom! in de PvdA  

1. Inleiding 
Dit Plan voor de Arbeid en de Solidariteit beschrijft hoe meer werk, beter werk en goed werk te realiseren. Het 
plan bevat een voorstel een concrete, substantiële aanpak van de armoede en de ongelijkheid. 

Doel van dit plan is voorstellen te doen voor een eerlijker verdeling van het beschikbare werk en een aanzet te 
geven tot een herstel van de solidariteit in de maatschappij.  

Het Plan voor de Arbeid is het eerste deelplan van de beweging Linksom! in de PvdA. Vanuit de principes van 
de beweging Linksom! gezien is het logisch om met de thema’s werk en solidariteit te beginnen. Linksom! 
maakt immers deel uit van de Partij van de Arbeid. Inmiddels zijn ook concept-plannen gereed over een 
herijking van de decentralisaties en over een sociaal-democratische visie op de financiële sector. Deze zijn te 
vinden op onze website: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/. 
 
Belangrijke andere beleidsthema’s – zoals duurzaamheid, marktwerking/rendementsdenken in de (semi-
)publieke sector, onze rechtsstaat, en integratie en migratie, zijn in dit plan alleen genoemd waar deze goed te 
verbinden zijn met de centrale thema’s in dit plan: arbeid en solidariteit.  
 
In hoofdstuk 2 is de achtergrond van Linksom! In de PvdA kort beschreven. Onze concrete plannen zijn 
beschreven en kort toegelicht in de hoofdstukken 3 (arbeid) en 4 (solidariteit). Een overzicht op hoofdlijnen  
van de financiering van onze voorstellen is vastgelegd in hoofdstuk 5.  Op sommige zaken uit onze voorstellen 
wordt dieper ingegaan in een aantal bijlagen. 

2. Achtergrond 
Linksom! in de PvdA is een beweging van verontruste PvdA-ers die willen dat  bovengenoemde linkse waarden 
worden omgezet in concreet links beleid. Voor meer informatie over het waarom, wat en wie van Linksom! in 
de PvdA zie bijlage 7. Op onze website https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/ is ook ons manifest 
‘Met vertrouwen linksom!’ te vinden, dat begin van dit jaar bij de oprichting van onze beweging is 
gepubliceerd. 

Linksom! wil dat de PvdA als voorwaarde voor verdere steun aan dit kabinet 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.  Dit rapport bevat daarvoor tal van voorstellen. 

Ons manifest ‘Met vertrouwen linksom! constateerde al dat in de PVDA de daden teveel uitbleven, mede door 
de ondoordachte coalitie met de VVD. De kloof tussen wat de PVDA zegt en wat de PVDA doet, heeft onze 
geloofwaardigheid grote schade toegebracht. Het vertrouwen van veel van de vaste kern van PVDA kiezers is 
daardoor verloren. Linksom wil dit tij keren. 

Linksom! verwijst met de naamgeving  van dit plan naar de sociaal-democratische traditie waarin een 
alternatief geboden werd voor de bezuinigingspolitiek na de crisis van de dertiger jaren (zie bijlage 1). 

Dit Plan voor de Arbeid en de Solidariteit bouwt voort op het rapport Van Waarde van de Wiardi Beckman 
Stichting (WBS) en op het rapport De Bakens Verzetten van de Commissie Melkert. Hoe Linksom de aansluiting 
maakt met het rapport Van Waarde is beschreven in bijlage 2. Daar vind je ook een meer uitgebreide 
beschrijving van onze kritiek op het neoliberalisme, dat ook in onze partij teveel dominant is geworden. 

 

 

https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/
https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/
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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: denk aan de BTW-verhogingen en de 0-lijn voor ambtenaren. Echte hervormingen bleven 
beperkt tot een kleine beperking van de hypotheekrenteaftrek en de verhoging van de pensioenleeftijd. Voor 
het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is sociaal-cultureel best iets te zeggen (veel 65-jarigen willen 
en kunnen nog werken) en op papier verbetert het de pensioenkassen en de overheidsfinanciën (AOW later 
uitbetalen, te zijner tijd meer belastinginkomsten), maar voorlopig vermindert het de kans voor jongeren om 
aan het werk te komen, en bij gebrek aan banen belanden oudere werklozen langer in de bijstand, dus is op 
zijn minst de timing hoogst ongelukkig: de recent in de Tweede Kamer aangenomen versnelling van de 
verhoging van de pensioenleeftijd impliceert een verzwaring van de werkloosheid in 2016 met 6000 banen, 
oplopend tot 29.000 banen in 2019. Van alle ‘hervormingen’ is er maar één die een duidelijke relatie heeft met 
de oorzaken van de financiële crisis, en dat is de beperking van de hypotheekrenteaftrek. 
De rode draad van het kabinetsbeleid is naast het terugbrengen van het financieringstekort: 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. Het trickle down-effect is echter een mythe, laat de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz zien met 
uitgebreid onderzoek. Want niet alleen leidt het bevoordelen van bedrijven vaak helemaal niet tot 
investeringen en groei, 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! 
Ook Europa stelt nog steeds werk niet centraal. In de meest recente hervormingsvoorstellen van de vijf 
voorzitters (van de Europese Raad, van de Europese Commissie, van de Eurozonegroep, van het Europees 
Parlement  en van de Europese Centrale Bank) wordt gepleit om prioriteit te geven aan de ‘voltooiing’ van de 
Europese begrotingsunie en van de Europese monetaire unie, en pas daarna, na 2017, kunnen er Europese 
normen komen voor bijv. een goed functionerende arbeidsmarkt. De door de commissie Melkert en in ons 
Europees verkiezingsprogramma zo vurig bepleite Sociale Unie als pendant van de Economische/Monetaire/ 
Begrotingsunie lijkt daardoor weer verder uit zicht te verdwijnen. Alsof de werkloosheid in Europa niet 
dramatisch hoog is en alsof het bestaande beleid om die werkloosheid met bezuinigingen aan te pakken niet 
opvallend gefaald heeft. 
 
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?  
 



  Linksom! in de PvdA  
 

 

P
la

n
 v

o
o

r 
d

e 
A

rb
ei

d
 e

n
 S

o
lid

ar
it

e
it

  

3 

 

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 en waarvoor ook het rapport van de commissie Melkert (De 
Bakens Verzetten!) en ons Europees verkiezingsprogramma in 2013 nog voor pleitten, 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 extern, 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 maar door.  
Regelmatig wordt onze beweging weggezet als een stelletje zwartkijkers, we hebben altijd maar kritiek en geen 
genoeg oog voor wat goed gaat. 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 partijleider 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. 
 
De huidige werkloosheid is onaanvaardbaar en onhoudbaar. 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 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. 
 
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 de vertrouwens- 
en inhoudelijke crisis in onze partij gaat niet voorbij door je kop in het zand te steken. Wij proberen een debat 
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ondanks alle tegenwerking vanuit het partijbestuur op een goede manier te houden: door het steeds over de 
inhoud te hebben, moeilijke kwesties niet uit de weg te gaan, en het open en eerlijk te doen. 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. We lichten onze kritiek op het kabinetsbeleid verder toe in bijlage 2. In 
bijlage 4 onderbouwen we onze stelling over de toenemende ongelijkheid en armoede in ons land. 
 
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. En dat had heel anders gekund en gemoeten, en daarom – omdat het nooit 
te laat is om te leren van je fouten en daarop terug te komen – willen we nu alsnog linksom uit de crisis! 
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. 

Na discussie in onze partij willen we als Linksom! de conclusies daarvan omzetten in een resolutie die, na 
aanvaarding in onze politieke ledenraad en/of congres, ter hand wordt genomen door onze fracties in het 
nationale parlement. Wij verwachten daarbij van onze beide fracties in het nationale parlement een 
dualistische opstelling. En bij geen resultaat is het niet ‘even goede vrienden’, zoals de premier in het 
Kamerdebat over de belastinghervorming aangaf, maar einde oefening.  

 
Wij concentreren ons in dit Plan op Arbeid en Solidariteit in Nederland. Uiteraard erkennen we daarbij dat ook 
de mondiale en Europese dimensie daarbij van groot belang is. Op de inzet van onze partij in het Europese 
parlement hebben wij echter weinig aan te merken, en onze voorstellen zullen de nationale inzet van onze 
partij alleen maar meer consistent maken met die in Europa (zie daarvoor ook bijlage 3). Nu is daar juist op 
deze thema’s sprake van een pijnlijke kloof met onze inzet op nationaal niveau, zoals in de discussie over 
Griekenland, over het TIPP-verdrag met de VS en over de begrotings- en sociale unie pijnlijk duidelijk werd. 
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3. Plan voor de Arbeid  
Linksom! stelt meer werk voorop als belangrijkste remedie tegen de crisis. Daarvoor moet alles uit de kast 
worden gehaald.  
In het politieke spectrum is er breed draagvlak voor een belastingherziening die de lasten op arbeid 
vermindert. Dit zou  100.000 banen opleveren, later maximaal 60.000 Nu het plan door de oppositie naar de 
prullenbak is verwezen, beperkt het kabinet zich tot 35.000. Deze ambities zijn natuurlijk veel te laag, en de 
uitwerking is dan ook niet het meest effectief om zoveel mogelijk meer werk te scheppen. Maar zelfs de 
100.000 banen is voor Linksom! niet genoeg: er is veel meer nodig en mogelijk.  
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 studie verlaters, 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.

1
 

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 
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. 
 
Ondanks de ‘robotisering’ en de huidige werkloosheid gaat het werkgelegenheidsbeleid nog steeds uit van een 
dreigend tekort aan arbeidskrachten. In de modellen die het Centraal Planbureau (CPB) hanteert bestaat 

                                                           
1
 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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werkloosheid zelfs niet: als het planbureau uitrekent wat de effecten zijn van kabinetsmaatregelen gaan die 
modellen er vanuit dat er volledige werkgelegenheid is. Op grond van de CPB-modellen valt dan ook niets te 
zeggen over de effectiviteit van maatregelen in tijden van forse werkloosheid, zoals nu. Zo berekende het CPB 
onlangs opnieuw dat de effectiefste werkgelegenheidsmaatregel het verlagen van de bijstand is: dat zou 
veertigduizend minder uitkeringsgerechtigden opleveren. Vanuit die redenering zal volledig afschaffen van de 
bijstand het aantal uitkeringsgerechtigden nog veel drastischer verkleinen. 
De CPB modellen gaan immers uit van genoeg banen, en in die situatie vinden 40.000 bijstandsgerechtigden 
een baan als hun uitkering wordt verlaagd. Nog recenter bepleitte het CPB voor verlaging en/of beperking van 
de duur van WW-uitkeringen met dezelfde redenering. Er wordt behalve met de crisis in hun modellen ook 
geen rekening gehouden met de toenemende arbeidsproductiviteit (robotisering), het afhaken van mensen en 
de internationale arbeidsmobiliteit. 
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! in de PvdA doet hieronder in de eerste paragraaf van ons Plan voor de Arbeid concrete voorstellen 
om wel veel meer werk te scheppen.  
 
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. Onder het motto dat flexibilisering nodig is voor de economie en de werkgelegenheid, werden 
sociale verworvenheden geschrapt. Uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) in 2006 blijkt echter geen positief verband tussen een flexibele arbeidsmarkt en een 
hogere economische groei. Het kabinet wil terecht de strijd aangaan tegen de doorgeslagen flexibilisering van 
de arbeidsmarkt. Maar de resultaten zijn nog beperkt en er is meer mogelijk en nodig. In de tweede paragraaf 
van ons plan doen wij daartoe voorstellen. 

 

3.1  Meer werk centraal stellen 
De Reagan/Thatcher revolutie heeft rond 1980 korte metten gemaakt met de volledige werkgelegenheid 
ambitie van veel westerse landen, in de waan dat markten met verve hun rol als banenschepper zouden 
vervullen. Maar markten maken weliswaar het meeste werk, ze bereiken geen volledige werkgelegenheid. Ze 
scheppen en vernietigen banen. Volledige werkgelegenheid moet nu ingevuld worden door het als basis te 
erkennen voor een hoog productieve economie en van een werkelijk inclusieve samenleving. Uitsluiting is 
economische verkwisting. 
Het nationaal beleid moet daarom niet eenzijdig gericht zijn op alleen het begrotingstekort, inflatie en schuld, 
maar ook op werk en lange termijn investeringen, zoals onze PvdA ook in het Europees Parlement bepleit. Net 
als in Europa moet de PvdA ook nationaal een concrete werkgelegenheidsdoelstelling eisen. Deze moet en kan 
nationaal scherper worden gesteld dan de voor de EU bepleitte 5%. Er kan en moet meer ambitie op het 
terrein van meer werk gevraagd worden van een kabinet waaraan de PvdA deelneemt. Een norm van 3,5% 
impliceert een halvering van de huidige werkloosheid en lijkt ons ook realistisch. Sterker nog, door ons 
banenplan denken wij ongeveer een half miljoen banen te kunnen realiseren, waarmee de werkloosheid onder 
de 2% zou dalen. Dit aantal banen komt ongeveer overeen met het aantal banen dat (zoals hierboven geschetst 
is onder de beide kabinetten Rutte in de publieke en private sector vernietigd is.  
De Nederlandse Bank moet daarbij (zoals door onze PvdA voor de ECB bepleit is en zoals dat ook in de VS al het 
geval is) ook volledige werkgelegenheid/maximale arbeidsdeelname als doelstelling krijgen, zodat ook het 
monetair beleid niet eenzijdig gericht is op begrotingspolitiek.  
In ons plan worden extra arbeidsplaatsen gecreëerd door:  

1) investeringen in duurzame groei, een beter ondernemingsbeleid en meer koopkracht; 
2) fiscale maatregelen;  
3) herverdeling van werk door arbeidsduurverkorting, verzachting van de effecten van de versnelde 

verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en uitbreiding van verloffaciliteiten;  
4) een betekenisvolle uitbreiding van werkgelegenheid in de publieke sector; en 
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5) aanpassing van de WW.   
 
De huidige ‘banenplannen’ van zowel de landelijke als de lokale overheden zijn vooral gericht op het geschikt 
maken van uitkeringsgerechtigden voor vacatures, niet op meer werkgelegenheid. De plannen gaan over 
scholing, reïntegratietrajecten, loonsubsidies en werk met behoud van uitkering. Geen maatregelen die zorgen 
voor meer werk, maar hoogstens dat het werk wat meer tussen mensen rouleert. In de bijbehorende 
persberichten staat echter steevast dat het een X-tal banen oplevert. Het Platform Arbeidsmobiliteit telde al 
die lokale en landelijke banenplannen bij elkaar op en ontdekte dat er volgens die plannen meer banen bij 
komen dan er werklozen zijn. Toch bepleiten wij niet zoals VVD, CDA en D66 nu wel doen een beëindiging van 
de regeling, maar in lijn met de wensen van de vakbeweging wel een grondige verandering:  

 Een intensivering van de sectorplannen is gewenst door meer inzet op van-werk-naar-werk en op 
meer arbeidsinstroom van werklozen (jong, oud, beperking); 

•  Naast aandacht voor het behoud van bestaande werkgelegenheid ook aandacht voor het bieden van 
kansen aan diegenen die nu langs de zijlijn staan; 

•  Start maken met het inrichten van structurele transitiefondsen, waarin ook aandacht voor 
intersectorale mobiliteit; 

•  Oprichten van een overkoepelend faillissementsfonds voor werknemers die door een faillissement van 
hun werkgever geen aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding; 

•  Voorts moeten succesvolle en/of innovatieve maatregelen uit de goedgekeurde sectorplannen een 
vervolg kunnen krijgen ook in de periode na 2015 tot aan 2017. Hiervoor moet budget beschikbaar 
komen. Bij besteding van dit budget wordt goed gekeken naar de effectiviteit van de maatregelen; 
enkel succesvolle maatregelen komen in aanmerking voor extra budget. Daarnaast moet er ook 
gekeken worden in welke mate sectoren zelf in staat zijn maatregelen voort te zetten. 

 
Daarnaast doen wij voorstellen om de verdeling van het risico van werkloosheid eerlijker te maken door (a) 
extra maatregelen voor te stellen door groepen die nu te maken hebben met onevenredig hoge en langdurige 
werkloosheid (jongeren <25 jaar, ouderen>45 jaar en niet-westerse allochtonen) en (b) om aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt de falende Participatiewet aan te passen en deels te vervangen door o.i. betere 
maatregelen. Deze voorstellen beogen te voorkomen dat ook bij veel lagere werkloosheid bepaalde groepen 
buiten hun schuld of wil langdurig op de arbeidsmarkt langs de kant blijven staan. 
 
Ons Plan voor de Arbeid bouwt in haar voorstellen onder meer voort op het plan van de vakbeweging (FNV, 
CNV en VCP) uit 2014 (‘Werk op 1’). 

 

3.1.1 Investeren in duurzame groei, een beter ondernemingsbeleid en meer 

koopkracht 

Allereerst kan de rijksoverheid veel doen voor duurzame groei van werkgelegenheid in de private sector. 
Linksom! stelt voor te komen tot:  

(1) een New Green Deal met gerichte investeringen en fiscale maatregelen; 
(2) een coherenter innovatie- en ondernemerschapsbeleid met een aanpassing van de 
faillissementswetgeving, meer begeleiding van startende ondernemers en extra kredietmogelijkheden 
voor het MKB; en  
(3) – last but not least – een betekenisvolle koopkrachtverbetering bij de lage en middeninkomens.  

Wij schatten het gezamenlijk werkgelegenheidspotentieel van al deze maatregelen in op ongeveer 50.000 
banen. 
 
New Green Deal 
Wij bepleiten een New Green Deal die zorgt voor extra werkgelegenheid door:  
-investeringen in een snellere duurzame energietransitie naar wind en zon, conform de recente aanbevelingen 
uit het ECN rapport, opgesteld in opdracht van Greenpeace (waarbij gaswinning en gasimport zoveel mogelijk 
wordt beperkt), en conform de uitspraak van de rechtbank in de zaak die Urgenda tegen de staat had 
aangespannen; 
-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 
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het gehele sociale woningbouwbestand. Ook worden meer huizen gebouwd voor de private huursector, die 
gestimuleerd wordt door ons voorstel om de huurtoeslag en de hypotheekrente geleidelijk te vervangen door 
een koop/huur-neutrale woontoeslag (zie in ons plan voor herstel van de solidariteit); 
-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, het MKB en familiebedrijven worden tezamen met 
kennisinstellingen bij deze innovatie investeringen  in het bijzonder betrokken; 
-duurzame chemische industrie voor tweede generatie biobrandstoffen levert ook op langere termijn 
hoogwaardige werkgelegenheid op in de installatietechniek. Dit wordt fiscaal bevorderd; 
-investeren in versnelde aanleg van glasvezel, ook op het platteland, waarbij we de technologische 
ontwikkelingen scherp blijven monitoren; 
-investeren in groene industriepolitiek: hoogwaardige technische productie hier opzetten; 
-uitvoeren kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen uit het Techniekpact en een extra inzet waar tekorten 
dreigen, zoals in de elektrotechniek; 
-agrifood is niet voor niets een topsector, is vanouds belangrijke sector qua export en werkgelegenheid en zou 
fiscaal geholpen moeten worden bij omschakeling naar duurzaam (van minder milieubelastend tot biologisch) 
en hoger kwaliteitssegment; 
Met deze – niet-uitputtende - lijst van mogelijke onderdelen van een New Green Deal wordt ook de 
industriepolitiek heruitgevonden met een Deltaplan voor de duurzame maakindustrie, waar onze Tweede 
Kamerfractie al tijden voor pleit, maar waar wij helaas nog weinig concrete initiatieven van hebben gezien.  
 
Een beter ondernemingsbeleid 
Voor innovatieve startende ondernemingen is meer nodig dan faciliterende extra’s vanuit het beleid. Het 
Ministerie van Economische Zaken heeft tal van beleidsinstrumenten ontwikkeld om startende ondernemers te 
faciliteren. Voordat bestaande instrumenten worden geëvalueerd, komen er veelal al weer nieuwe 
instrumenten. Het ministerie van EZ ziet innovatie en ondernemerschap als synoniemen.  
Belangrijker nog dan de vraag of de instrumenten effectief zijn is de vraag of startende ondernemers inderdaad 
voor innovaties zorgen. Uit het onderzoek van Dolfsma en van der Velde blijkt dat sectoren waar meer starters 
actief zijn juist minder innovatief zijn. Starters remmen innovativiteit dus juist in een sector. Kunnen we zoveel 
heil van starters verwachten? Dit land kent vele honderdduizenden midden- en kleinbedrijven. Daar kwamen in 
2013 172.000 starters bij, waarvan er binnen een jaar echter al weer vele stoppen. 129.000 bedrijven stopten 
datzelfde jaar.

2
 

De starters die Nederland heeft zouden vervolgens beter voorbereid en begeleid kunnen worden. De her en 
der opgerichte Centers of Entrepreneurship zijn hier uiteraard op gericht. Er is soms geen betere lering dan 
learning-by-doing: een onderneming starten, falen, en er vervolgens weer een starten, maar dan beter. Dit is 
een pilaar van het Amerikaanse model, en zou voor Nederland een vrij eenvoudige wetswijziging vergen: het 
faillissementsrecht aanpassen, waardoor het risico van startend ondernemerschap wordt beperkt. Dit kost de 
Staat weinig, terwijl de effecten groot zijn.  
Kleinere bedrijven die goed geleid worden door ervaren mensen maken een sector juist innovatief. Bestaande, 
meest familiebedrijven zouden meer erkenning kunnen krijgen voor de bijdrage die ze leveren. De specifieke 
problemen waar zij mee te maken hebben, zouden meer aandacht mogen krijgen. Hoe laat je ze groeihobbels 
overwinnen? Hoe zorg je voor een goede overgang van eigenaren? Er zou meer aandacht moeten komen voor 
de economische en innovatieve bijdrage van de vele bestaande, kleinere bedrijven. Starters moeten verder 
beter geëquipeerd de markt op gaan. Als Nederland echt innovatiever wil zijn, moet de overheid niet alleen 
beleidsinstrumenten voor startende ondernemers inzetten, als extraatje, zonder bestaande instrumenten en 
wet- en regelgeving aan te passen. Nederland heeft behoefte aan coherent innovatie- en 
ondernemerschapsbeleid. 

                                                           
2 Waardoor komt het dat starters innovativiteit niet stimuleren? Starters zijn veelal te vol van het idee voor een nieuw 

product of dienst dat ze hebben. Zij overschatten steevast de waarde van het product of de dienst, en onderschatten al het 
werk dat gedaan moet worden om iets nieuws goed in de markt te zetten. Goede bedrijfsvoering komt je als starter niet 
aanwaaien. Luisteren naar wat de markt nu echt wil, en daar product of dienst op aanpassen is de starter niet zomaar 
gegeven. Samenwerking zoeken met andere partijen, inclusief grotere partijen, wekt snel weerstand op: “Houd ik wel 
controle over mijn ideeën, en waarom zou een ander verdienen aan mijn ideeën?” En dan hebben we het voor het gemak 
even niet over de vele startende ZZP-ers die simpelweg worden ingezet als flexibele schil door grote bedrijven, of andere 
starters die uit nood of als laatste hoop een bedrijf starten. 
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De kredietmogelijkheden voor investeringen door het midden- en kleinbedrijf moeten daarnaast verbeteren (zie 
ons plan voor de financiële sector). 
 
Meer koopkracht 
Voorts wil Linksom! 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)  en verhoging van de uitkeringen, 
en door sanering van de hypotheken die onder water staan. Wij doen daartoe concrete voorstellen hierna, in 
ons plan voor Herstel van de Solidariteit. 
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%. Een van de argumenten voor lage lonen is dat het goed is voor de export. 
Dat is echter alleen het geval als de lagere lonen worden doorberekend in de prijs van het product, en dat 
gebeurt vaak niet. Voor de concurrentiepositie zijn niet de loonkosten op zichzelf van belang, maar de totale 
productiekosten, en de hoge Nederlandse arbeidsproductiviteit houdt die productiekosten relatief laag. De 
Delftse economen Servaas Storm en Ro Naastepad laten zien dat in de jaren van loonmatiging het Nederlandse 
aandeel in de wereldexport juist daalde, terwijl het aandeel van landen waar géén loonmatiging was, juist 
steeg. Correlatie is nog geen causaliteit maar het geeft wel te denken. Een verklaring is dat bedrijven meer 
investeren in innovatie als de lonen hoog zijn en die innovatie zorgt voor een goede 
(export)concurrentiepositie. Onder andere econoom Lex Hoogduin, voormalig directielid van De 
Nederlandsche Bank, pleit juist voor forse loonsverhoging, ter hoogte van de productiviteitsstijging plus de 
gewenste inflatie, om hiermee de inflatie aan te wakkeren. Tijdens de jaarlijkse toogdagen van bedrijfsleven en 
regeringen in Davos, afgelopen januari, hield premier Abe van Japan een opmerkelijk verhaal. ‘Wassenaar-in-
reverse’, noemde hij het, naar het akkoord van Wassenaar uit 1982, toen polderend Nederland zich 
committeerde aan loonmatiging. Nu is het omgekeerde nodig om Japan uit de bestedingscrisis te trekken, weet 
Abe. Hij heeft in Japan bedrijven en vakbeweging bij elkaar gehaald voor een loonsverhogingsoffensief. Toyota, 
Hitachi en Panasonic hebben inmiddels aangekondigd hun lonen fors te gaan verhogen.  
 

3.1.2 Gericht fiscaal beleid 

Generiek fiscaal beleid heeft slechts een gering effect op de arbeidsparticipatie, zo blijkt uit de recent 
verschenen CPB-studie Kansrijk arbeidsmarktbeleid. Het verlagen van de schijftarieven verlaagt met name de 
marginale belastingdruk, die in theorie werknemers stimuleert om meer uren per week te werken. Maar 
doordat de keuze voor het aantal uren per week nauwelijks reageert op financiële prikkels, is het effect klein. 
Ditzelfde geldt voor verhoging van de indirecte belastingen (BTW) die gelukkig weer van tafel is. De extra banen 
die het kabinet stelde de kunnen realiseren bij de eveneens al weer (voorlopig?) ingetrokken voorstellen voor 
een decentralisatie van € 4 miljard aan belastingen naar de gemeenten bij gelijktijdige korting van een 
overeenkomstig bedrag van het Gemeentefonds, wordt geheel gerealiseerd door de voorziene terugsluis in 
generieke lagere inkomstenbelastingen. Dit is echter een weinig effectieve manier om meer werk te scheppen. 
Over de inkomenseffecten van deze decentralisatie wordt in het Plan voor de Solidariteit nader ingegaan. 
 
Ook het verlagen van de algemene heffingskorting, die het netto inkomen van iedereen verhoogt, heeft 
vanwege het generieke karakter geen grote werkgelegenheidseffecten, en wijzen wij dus 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.  
De inzet op werkgelegenheid in het belastingplan moet veel sterker worden dan nu het geval is. Een algemene 
lastenverlaging en geringe koopkrachtverbetering leveren absoluut niet genoeg op in verbetering van de 
arbeidsmarkt. De werkgevers zullen inzetten op salarisverhogingen voor de gelukkigen die hun baan mogen 
houden, hetgeen de solidariteit alleen maar verder zal doen afnemen.  
 



  Linksom! in de PvdA  
 

 

P
la

n
 v

o
o

r 
d

e 
A

rb
ei

d
 e

n
 S

o
lid

ar
it

e
it

  

1
0 

 

Gerichte fiscale maatregelen door een progressieve verhoging van de arbeidskorting, werkt echter wel, ook 
volgens het CPB. Een verhoging met het hoogste niveau voor de onderkant van het loongebouw is het meest 
effectief. Daar zou dan ook wat ons betreft voor gekozen moeten worden. Maar je moet er ook dan in de 
uitwerking opletten dat de netto uitkomsten in bepaalde categorieën niet erg laag zijn (doordat zorg en 
huurtoeslag inkomensafhankelijk zijn). Vrije tijd en behoud van salaris zou dan wel eens aantrekkelijker kunnen 
zijn dan salaris verhoging, en bij kleinere deeltijdaanstellingen zal sowieso het salaris omhoog kunnen – in veel 
huishoudens met deeltijd verdieners  zal daarom een positief effect kunnen ontstaan (dat je fiscaal progressief 
kunt maken). De details moeten goed moeten worden doordacht om de lager inkomens daadwerkelijk te 
helpen.  
Daarnaast stellen wij met Paul de Beer (Zie: S&D van juni 2015) 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. Deze subsidie 
zou, tot de inkomensgrens van € 19.463 voor iedere euro die men verdient hoger worden, zodat er een sterke 
prikkel van uitgaat om meer uren te gaan werken. De arbeidskorting wordt voor deze groep werkenden 
daarmee vergelijkbaar met de Earned Income Tax Credit die in de Verenigde Staten van Amerika al jarenlang 
het belangrijkste instrument is om armoede te bestrijden en tegelijkertijd arbeidsdeelname aanmoedigt. 

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.  

Wij boeken voor gericht fiscaal beleid net als het kabinet oorspronkelijk deed 100.000 extra banen in. 

 

3.1.3  Verdeling van werk: Arbeidsduurverkorting, verlof/kinderopvang en 
pensioenleeftijd, scholing van werknemersbeleid 

 

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.  
In de jaren 1980 heeft arbeidsduurverkorting (ADV) op veel geholpen bij het bestrijden van de werkloosheid: 
zo’n 800.000 banen (10% van de beroepsbevolking) door een werktijdverkorting van ongeveer 10% (van 40 
naar 36 uur – de inzet van de PvdA met de vakbonden op de 25-urige werkweek was een brug te ver voor het 
rechtse kabinet). 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.  
Er lijkt ook macro-economisch voldoende loonruimte te zijn om opnieuw een ADV te financieren, met name bij 
het grootbedrijf. Daar zijn nu vaak zulke grote reserves en winsten, dat men geen bestedingsmogelijkheid meer 
lijkt te kunnen vinden. Anderzijds moet erkend worden dat deze situatie  beslist anders is bij het MKB, en dat 
we de loonruimte voor alle werkgevers hiervoor ook al deels hebben aangewend door stijging van het 
minimumloon, en hogere lonen in de publieke sector. Daarom is het van belang dat fiscaal, met name via de 
vennootschapsbelasting, de financiering voor ADV gehaald wordt waar het geld ook zit, dus bij het grootbedrijf, 
en dat deze behalve voor ADV aangewend wordt voor de financiering en verhoging van de lonen bij het MKB 
en in de (semi-)publieke sector. 
 
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. Door een ADV naar 32 uur kunnen naar schatting zeker 150.000 extra banen 
worden gecreëerd. 
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Deze inzet van extra banen met verdeling van werk door korter werken staat lijnrecht tegenover de inzet van 
werkgevers om in sectoren waar geen ruimte zou zijn voor loonsverhoging te komen tot ‘creatieve 
oplossingen’, zoals “het verruimen van openingstijden van fabrieken of winkels, zonder toeslagen voor de 
werknemers, en het afschaffen van extra vrije dagen voor ouderen, atv-dagen of bovenwettelijke 
vakantiedagen in ruil voor extra loon”. Zulke “creativiteit” werkt juist contraproductief vanuit het perspectief 
van meer werkgelegenheid. 

Als we het hebben over de (her)verdeling van werk, moeten we ook aandacht geven aan de 
pensioengerechtigde leeftijd. Helaas is de versnelling van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 
zeer recent door het parlement aangenomen, helaas ook met steun van onze PvdA. Gelet op de doorgaande 
stijging van onze gemiddelde levensduur (op zichzelf uiteraard een mooie ontwikkeling) erkennen wij dat voor 
zo’n verhoging op zichzelf wel argumenten zijn. Wij vinden vooral de timing van deze versnelling onzalig, zolang 
de werkloosheid, met name ook onder ouderen, zo hoog is. Ook beoordelen wij de situatie van de financiering 
van onze aanvullende pensioenen niet zodanig, dat nu deze versnelling acuut nodig is. De premieverlaging die 
daarmee mede mogelijk gemaakt wordt is een weinig effectieve methode om meer werk te genereren. Om de 
effecten van deze versnelling te verzachten bepleiten we de volgende maatregelen: 

 een flexibilisering van de pensioenregeling, waarbij de pensioendatum flexibeler wordt  (je kunt dan 
ook eerder of later stoppen met werken, door betaling van extra premie of met een lager aanvullend 
pensioen, respectievelijk bij later stoppen, een hoger aanvullend pensioen) en er ook met 
deeltijdpensioen gewerkt kan worden. Coaching en kennisoverdracht aan jongere werknemers wordt 
in een sociaal akkoord bevorderd; 

 zolang de werkloosheid nog zo hoog is, moet de pensioenleeftijd op 65 jaar gehouden worden voor die 
ouderen die in de twee jaar die daaraan vooraf gaan werkloos worden – zo wordt voorkomen dat zij in 
de bijstand geraken; en  

 de leeftijd voor instroom van de IOAW te verlagen naar 45 jaar: daarin geldt anders dan voor de 
reguliere bijstand geen vermogenstoets en hoeven werkloze werknemers dus niet hun huis te 
verkopen; en 

 afschaffing van en terugdraaien van de  kortingen voor werkende partners van AOW’ers, zowel in de 
AOW als de bijstand. Dit is niet de juiste manier om arbeid te herverdelen. AOW en bijstand moet een 
individueel recht zijn voor iedereen. 

Een discussie over verdeling van werk dient ook gevoerd te worden in het perspectief van onze huidige 
arbeidsorganisatie. Deze wordt steeds veeleisender en alleen het pleiten voor langer werken doet afbreuk aan 
de verworvenheden van honderd jaar politieke en economische strijd.  Het recht op vrije tijd is een recht dat 
steeds minder als recht wordt erkend, laat staan wordt verdedigd. Wat vandaag vaak vergeten wordt, is dat die 
strijd bij uitstek een politieke strijd is. Het aantal uren of jaren dat gewerkt wordt, is geen economisch of 
sociologisch gegeven, maar het gevolg van een politieke beslissing. Linksom! pleit voor een hervorming in 
emancipatorische richting, waarin werknemers zelf meer regie krijgen over werkduur, en hun dat ook 
financieel en anderszins mogelijk maken. Zeggenschap over de kwaliteit van de arbeid is essentieel voor de 
beleving van arbeidsvreugde. 

Het pleidooi om langer door te werken past binnen een breder arbeidsethos dat van lang en hard werken een 
statussymbool maakt, met alle gevolgen van dien. Dat nieuwe arbeidsethos heeft niet alleen een effect op hoe 
we over pensioenen nadenken, maar ook op de arbeidsorganisatie zelf. Toegenomen flexibiliteit leidt tot een 
situatie waarin werk steeds dominanter wordt ten opzichte van vrije tijd. Daarbij gaat het niet zozeer om een 
officiële toename van het aantal uren. Maar de onregelmatigheid van tewerkstelling kan van dien aard zijn dat 
het de vrije tijd volledig overschaduwt. Zorg voor kinderen of voor zieken en ouderen, familieleven of het 
onderhouden van een sociaal leven wordt zo steeds moeilijker. Dit heeft een drastisch effect op de 
levenskwaliteit. Uiteraard is er op het gebied van de arbeidswetgeving de afgelopen 200 jaar veel vooruitgang 
geboekt, mede dankzij de inzet van de vakbeweging en de sociaal-democratie. Maar dat maakt uitbuiting in 
onze tijd niet minder reëel. De stille getuigen van de hedendaagse uitbuiting zijn burn-outs, depressies en aan 
stress gerelateerde aandoeningen. Ook de sterke toename van het aantal zelfdodingen onder mannen van 
middelbare leeftijd sinds 2008 kan, behalve ook aan het gebrek aan perspectief bij langdurige werkloosheid 
en/of problematische schulden, ook gerelateerd zijn aan deze toenemende druk. 
 
Daarom pleit Linksom! voor meer verlofregelingen, voor de zorg voor jonge kinderen (m/v: beide ouders krijgen 
een zorgverlof van ieder een half jaar in het eerste jaar van een geboren kind – bij alleenstaande ouders een 
volledig jaar), voor het verlenen van mantelzorg, en voor scholing, die flexibel door de werknemer moet 
kunnen worden ingezet.  
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Kinderopvang wordt een collectief gefinancierde publieke voorziening, deels gefinancierd met collectieve, 
inkomensafhankelijke premies bij werkgevers en (inkomensafhankelijk) bij werknemers en door het geld dat nu 
via de kinderopvangtoeslag aan ouders wordt gegeven rechtstreeks aan de kinderopvang uit te keren, 
waardoor ook ouders met lagere inkomens meer kunnen werken.  
De door het CPB voorgestelde verlaging van fiscale kinderkorting voor ouders met jongere kinderen – die hun 
zouden prikkelen sneller en meer werk te accepteren – wordt door ons beslist afgewezen: niet alleen vergroot 
het de inkomensongelijkheid aanzienlijk, zoals het CPB zelf ook al constateert, het is ook een onaanvaardbare 
negatieve prikkel die ertoe kan leiden dat ouders te weinig tijd voor zorg aan hun kinderen besteden, hetgeen 
maatschappelijk ongewenst is en op termijn tot hoge maatschappelijke kosten kan leiden die buiten de 
modellen van het CPB blijven. Het CPB constateert ook zelf dat het verhogen van subsidies aan ouders met 
jonge kinderen, zoals van de inkomensafhankelijke fiscale combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag 
ook helpt voor de arbeidsparticipatie. De CPB vindt dat echter ‘minder effectief’ dan bezuiniging op de 
kinderkorting omdat verhoging leidt tot vervanging van informele kinderzorg door formele kinderzorg: waar nu 
opa en oma het doen (als ze tenminste geen bijstand hebben, want dan dreigen ze daarop gekort te worden in 
sommige gemeenten!) dreigt dan dure kinderopvang zo denkt het CPB. Maar dat miskent de positieve 
kwalitatieve effecten van professionele kinderopvang en houdt ook geen rekening met de situatie dat 
grootouders niet of niet voldoende beschikbaar zijn. Ook zullen ouders zich als het om de inzet van 
grootouders gaat ook laten leiden tot niet-financiële afwegingen. Het kabinet kiest overigens wel voor de 
verhoging van de combinatiekorting. 
Werknemers krijgen recht op middelen uit een Nationaal Scholingsfonds die als een soort vouchers verzilverd 
kunnen worden in tijd en/of opleidingskosten om verandering in of van werk mogelijk te maken, en zo in de 
toekomst werkloosheid te voorkomen en ouderen langer te kunnen laten doorwerken. De wijze waarop 
scholingsrechten door werkgever en werknemer worden ingezet kan dan medebepalend worden voor de 
hoogte van de transitievergoeding, als het onverhoopt later toch tot ontslag komt. Het scholingsfonds wordt 
mede gefinancierd uit de O&O-fondsen. Dat helpt pas echt om de huidige onderinvestering in menselijk 
kapitaal teniet te doen (nu biedt tot 30% van de werkgevers hun werknemers geen enkele scholing) en om van 
baanzekerheid naar werkzekerheid te gaan.  
 

3.1.4  Meer banen in de publieke sector 
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.  
 
Eén van de argumenten tegen een grotere publieke sector van de (neo)liberalen is dat hoge premies en 
belastingen veroorzaken dat ‘werken dan niet meer loont’ en mensen dan minder willen werken. Uit onder 
meer onderzoek van de belastingspecialisten Joel Slemrod en Jon Bakija blijkt echter dat mensen hun keuze 
over hoeveel ze werken hier niet van laten afhangen. Bovendien hoeft de belasting niet eenzijdig geheven te 
worden op lonen, heffing kan ook op vermogen, milieuvervuiling, vernietiging (niet kunnen recyclen) van 
grondstoffen, etc. 
Er is ook geen enkel verband tussen de omvang van de publieke sector en de economische groei van landen. 
Scandinavië, met een prima economische groei en een grote publieke sector, is daarvan een helder bewijs. 
Zeker, de publieke sector wordt betaald van belastinggeld en premies, maar er is geen relatie tussen een hoge 
‘collectieve lastendruk’ (de optelsom van belastingen en premies) en de economische groei of de 
werkgelegenheid. De collectieve lastendruk is op dit moment 38 procent, oftewel van alles wat in Nederland -
verdiend wordt, gaat 38 procent naar de overheid om er publieke voorzieningen en uitkeringen waaronder de 
AOW mee te betalen. In 1993 was de lastendruk 42 procent, en zowel groei als werkgelegenheid was er niet 
minder om. 
 
Uitgangspunt van ons plan is de behoefte aan meer handen, hoofden en harten in de sterk getroffen en 
verwaarloosde (semi-)publieke sector. Wij schatten de behoefte daaraan op zeker 200.000 banen erbij, 
waarvan ongeveer de helft door herstel van verloren gegane werkgelegenheid onder dit kabinet. Door 
bijvoorbeeld in de huishoudelijke zorg niet banen te schrappen maar juist extra werkgelegenheid te 
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organiseren, wordt daarmee ook een bijdrage geleverd aan meer werkgelegenheid voor laaggeschoolden en 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
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 (defensie, politie, 
reclassering, openbaar ministerie, rechtspraak, toezicht in het openbaar vervoer), 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.  

3.1.5 Aanpassingen in de WW 
Maatregelen die de hoogte, het bereik en de duur van de socialezekerheidsuitkeringen beperken, leveren 
volgens het CPB vrijwel altijd meer werkgelegenheid en productie op. Wij wijzen deze conclusie en benadering 
beslist af. Het gaat volledig voorbij aan het feit dat het probleem nu juist is dat er structureel en conjunctureel 
nu een enorm tekort is aan arbeidsplaatsen en dat het regime van sociale uitkeringen al vol zit met negatieve 
prikkels en sancties. Dat opjagen van werklozen help ze niet aan een baan, maar maakt armen steeds armer. In 
ons Plan voor de Solidariteit gaan we daar nader op in.  
Het CPB zelf merkt op dat hun voorstel ook nadelen kent: de productiviteit per werknemer neemt vaak af, 
omdat de werkgelegenheid aan de onderkant van de markt wordt gecreëerd. Het beperken van de 
voorzieningen leidt echter ook tot meer inkomensrisico’s, meer inkomensongelijkheid en minder herverdeling 
over de levensloop.  
 
Linksom! staat wel positief tegenover een alternatief dat het CPB schetst voor de nu voorgenomen beperking 
van de WW-duur, namelijk om deze anticyclisch toe te passen: een maximale WW-duur die afhankelijk is van 
de conjunctuur: de maximale duur is dan korter tijdens hoogconjunctuur en langer bij laagconjunctuur. Dit 
verhoogt de verzekeringswaarde.  Werknemers worden beter beschermd als het risico op werkloosheid hoger 
is.  
Ook zijn bij de WW uitvoering en risicoverdeling belangrijk voor de structurele uitkomsten. Premiedifferentiatie 
in de WW-premies, waarbij werkgevers die veel werknemers de WW insturen meer premie betalen, levert  
structurele werkgelegenheid op, zonder extra lasten voor de overheid. En door de financiële 
verantwoordelijkheid voor het eerste halfjaar van de WW volledig bij werkgevers te leggen, kan de structurele 
werkgelegenheid ook verhoogd worden, terwijl ook het saldo voor de overheidsfinanciën positief uitvalt. In 
beide gevallen worden begeleiding van werknemers en van-werk-naar-werktransities aantrekkelijk voor 
werkgevers, en wordt ontslag kostbaarder en dus ontmoedigd. Wel wijst het CPB op het risico dat meer 
werkgevers bij zo’n regeling voor ZZP-ers zouden kunnen kiezen. Dit kan weer tegengegaan worden door ons 
voorstel om het verschil in rechtspositie tussen vaste werkers en flexwerkers, inclusief ZZP-ers, te verkleinen 
(zie bij 3.2).  
We hebben in ons Plan voor de Arbeid nog geen rekening gehouden met de werkgelegenheidseffecten van 
deze maatregelen in de WW, maar het aantal extra banen zal er zeker groter door worden. 
 

3.1.6 Extra investeren voor groepen met hogere en langduriger werkloosheid 
Linksom! geeft in dit Plan voor de Arbeid extra aandacht aan de groepen die nu het vaakst en het meest 
langdurig werkloos zijn: jongeren, ouderen en niet-westerse migranten. Deze hebben tot doel om de hogere 
percentages werklozen onder allochtonen, jongeren en 45-plussers tenminste terug te brengen op het niveau 
van de overige werklozen. 
 
Linksom! is voorstander van een speciaal actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid (25-), met maatregelen in 
het onderwijs:  

 verlaging collegegelden voor opleidingen die toe leiden naar sectoren met arbeidstekorten, in mede 
gefinancierd door de werkgevers in die sectoren;  

 er komen aanzienlijk minder gespecialiseerde studierichtingen in het MBO, HBO en WO;  

 en er wordt extra geïnvesteerd in het MBO, in het bijzonder in duale opleidingen met 
leerwerktrajecten); 
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 de overheid moet verantwoordelijkheid nemen en faciliteiten bieden (bijvoorbeeld door een meer 
flexibele vorm van leren en werken mogelijk maken) om werkende jongeren zonder startkwalificatie 
alsnog hun startkwalificatie te laten halen en daarmee hun structurele arbeidsmarktpositie te laten 
versterken; 

 anticyclisch scholen: bijv. in de bouwnijverheid worden in tijden van werkloosheid ouderen 
(bij)geschoold zodat jongeren aan het werk geholpen worden; zij kunnen dan praktijkervaring opdoen 
zodat ze hun opleiding kunnen afronden;  

 stages alleen in het kader van een opleiding met duidelijk didactisch doel; al het andere is gewoon 
werk en moet betaald worden volgens cao/wettelijke regels; 

 
en maatregelen op de arbeidsmarkt:  

 werkgevers worden fiscaal gefaciliteerd voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen en 
leerwerktrajecten, en  

 er komen dwingende afspraken tussen overheid, werkgevers en werknemers om nieuwe 
werkgelegenheid voor laaggeschoolde jongeren te creëren door taken uit andere banen weg te halen 
en samen te voegen, het zgn. job carving.  

 invoering van transferbanen waarbij jongeren tegen cao-loon een half jaar voor een oudere met 
pensioen gaat vast aan de slag gaan zodat ouderen hun vakmanschap kunnen overdragen om zo 
jongeren goed in te werken met uitzicht op vaste aanstelling; 

•  oud naast jong: 80% werken-90% loon-100% pensioenopbouw regeling voor ouderen die dan jongeren 
kunnen coachen. Vier ouderen is één nieuwe baan. Maak stimulansen voor werkgevers om jongeren 
op echte banen in de 80/90/100 variant aan te nemen;  

 invoeren deeltijdpensioen op vrijwillige basis waarbij jongeren naast ouderen het vak leren en aan de 
slag gaan. 

De langdurige jeugdwerkloosheid laat over de hele linie groei zien, met in de Randstad zelfs een explosieve 
groei. Aan deze jongeren moet per direct een traject aangeboden worden waarbij persoonlijke coaching terug 
naar school of werk speerpunt is. Daarnaast moet er worden gekeken in hoeverre multi-problematiek hierbij 
een rol speelt (denk aan schulden). Multi-problematiek moet adequaat worden verholpen. 
 
Terwijl de gemiddelde levensduur sterk toeneemt en de pensioenleeftijd daarmee nu meestijgt, worden 
werknemers steeds jonger afgeschreven. De langdurige werkloosheid onder baanloze 45-plussers is fors 
toegenomen en deze trend neemt niet af, maar toe. Bijna twee op de drie werkloze 45-plussers hadden in 2014 
een verwachte ‘baanvindduur’ van minimaal een jaar. Van de langdurige WW-ers is 80% een 45-plusser. De 
afgelopen jaren heeft het kabinet gepoogd met verschillende maatregelen, zoals speciale 
(her)scholingsprogramma’s, premiekortingen voor werkgevers en andere subsidieregelingen, de kans op een 
werkkring voor deze ouderen te verhogen. Ook hier hebben we te maken met discriminatie. 
Leeftijdsdiscriminatie is een probleem waar al decennia vooral over gepraat, onderzocht en gerapporteerd 
wordt, maar amper concreet wordt aangepakt. Het wordt dan ook de hoogste tijd te erkennen dat deze 
regelingen onvoldoende effectief zijn en dat het perspectief op een baan voor deze werkzoekenden eerder af- 
dan toeneemt.   
In plaats van huidige projecten en regelingen wil Linksom! dat er een nieuw actieprogramma gericht op 45-
plussers komt, met als belangrijkste elementen:  

 het volledig laten vervallen van werkgeverslasten in het eerste jaar van aanstelling en voor 50% in het 
tweede jaar,  

 degenen die werkloos zijn bij bereiken van 65-jarige leeftijd krijgen tijdelijk direct toegang tot de AOW,  

 iedere 45-plusser die tenminste drie maanden werkloos is krijgt in overleg met een potentiële 
werkgever een op maat gemaakt her/nascholingstraject, deels gefinancierd uit de O&O-fondsen.  

 
Van de hoog opgeleide allochtonen is nu zelfs 37% werkloos! Hier is duidelijk sprake van onmiskenbare 
discriminatie. Vrijwel nergens in Europa is het zo droevig gesteld met de arbeidskansen van allochtonen als in 
Nederland. Iets meer dan de helft van de allochtone beroepsbevolking zit thuis. Discriminatie speelt hierbij een 
rol en in de afgelopen acht jaar is door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die rol met toenemende 
precisie vastgesteld. Vorig jaar nam Asscher al het initiatief tot zo’n aanpak: Hij wilde inzetten op handhaving 
(bestraffen van discriminerende bedrijven), melding en registratie, kennis en bewustwording, 
diversiteitsbeleid, onderzoek. Discriminatie van sollicitanten is in Nederland al jaren een hardnekkig fenomeen. 
Wat van de inzet van Asscher in de praktijk is terechtgekomen is nog niet bekend, daarover wordt in de loop 
van 2015 in de Kamer gerapporteerd. In elk geval toont Asscher met dit plan alvast dat discriminatie niet alleen 
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tot een probleem van de gediscrimineerde gemaakt moet worden. Hij onderkende ook veel beter dan Rutte de 
ondermijnende kracht van discriminatie, omdat die maakt dat ‘toekomstdromen eindigen in frustratie en dat 
talent wordt verspild’. Hardnekkige discriminatie heeft niet alleen gebroken dromen en verspilling van talent 
tot gevolg. Discriminatie belemmert ook de worteling van allochtonen in dit land. Integratie kan alleen 
gestimuleerd worden als discriminatie wordt bestreden en niet als een overkomelijke ‘belediging’ wordt 
afgedaan. 
Linksom! wil dat het huidige actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt wordt geëvalueerd en 
geïntensiveerd, met een grote campagne, een speciaal bewustwordingsprogramma bij werkgevers en HRM-
medewerkers, een speciale, laagdrempelige en goed bekende Ombudsman die misstanden onderzoekt en aan 
de kaak kan stellen, en klachten behandeld en oplost, meer toezicht door Arbeidsinspectie, en zware boetes bij 
bewuste overtredingen. Voorts daadwerkelijke uitvoering van het SER-voorstel Link2Work en van het 
toegankelijk maken van BBL-plekken uit sectorplannen voor allochtone jongeren. En het waarborgen van 
degelijk beleid in de gemeentes rond dit onderwerp ongeacht de politieke kleur van het college. 
 

3.1.7 Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de Participatiewet 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt werkloosheid in het publieke discours niet langer neergezet 
als een gebrek aan banen, maar als een gebrek van de werkloze: als deze zich schoolt, arbeidsdiscipline oefent, 
de taal spreekt en z’n kleding aanpast, komt die baan wel. De recente diskwalificatie van driekwart van alle 
bijstandsgerechtigden door de werkgeversvoorman van VNONCW sloot daarbij aan. De hiervoor al genoemde 
modellen van het CPB die redeneren vanuit een situatie van voldoende banen werken dit ook in de hand. 
 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. De lage 
tarieven van de sociale werkvoorziening drukken particuliere ondernemers uit de markt. 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. Dat leidt tot nog meer concurrentie en 
verdringing voor laagopgeleiden. Als de overheid niet beter luistert naar mensen uit de praktijk, zo waarschuwt 
Will Tinnemans, in De Kwetsbaren – verdringing en concurrentie aan de onderkant van de samenleving – 
eindigen veel kwetsbare mensen de komende jaren in de marge. Het gaat daarbij om ca. 400.000 mensen in de 
bijstand (WWB), 100.000 mensen in de sociale werkvoorziening (WSW) en 235.000 jonggehandicapten 
(Wajong).  
Zo ontstond een waar woud van reïntegratietrajecten en disciplinerende maatregelen voor werklozen. En ook 
nu er zo’n 630.000 officiële werklozen zijn, op 113.000 vacatures, gelooft de gemiddelde beleidsmaker nog 
heilig in de ingeslagen weg. Alleen al het reïntegratiebeleid voor bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikten 
en WW’ers kost miljarden per jaar. 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 onderkant van de 
arbeidsmarkt is de afgelopen decennia wel sterk veranderd door de toetreding van meer vrouwen, parttimers 
en ZZP-ers. Ook de aard van het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt is tegelijkertijd 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.  
Een afgeronde opleiding biedt nog altijd de beste kans op werk. De onfortuinlijken met weinig opleiding 
bezetten op het flexibele deel van de arbeidsmarkt het ene na het andere tijdelijke baantje met weinig 
inkomen en een grote kans op werkloosheid. Zij vormen het kwetsbare deel van de beroepsbevolking. In tijden 
van laagconjunctuur is er ook nog eens sprake van verdringing, vooral door studenten en scholieren (wat nu 
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door het leenstelsel nog verder zal toenemen), en door beter opgeleiden, die noodgedwongen werk onder hun 
niveau accepteren.

3
 In de metropoolregio Amsterdam was in 2011 al de helft van de functies voor 

laagopgeleiden bezet door mensen met een hogere opleiding. De concurrentie aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt neemt de komende jaren bij ongewijzigd beleid alleen maar toe met deze verdringing bij 
voortdurende hoge werkloosheid. Door de verhoging van de pensioenleeftijd groeit de potentiële 
beroepsbevolking de komende tien jaar met nog eens 620.000 personen. En daar komen dan nog enkele 
honderdduizenden arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden bovenop, die tot nu toe in de luwte van de 
arbeidsmarkt van een uitkering leefden of een beschutte werkplek hadden op een sociale werkplaats. 
 
De Participatiewet, die 1 januari 2015 in werking trad, komt voort uit het sociaal akkoord tussen kabinet en 
sociale partners van april 2013. Mensen met een beperking zijn daarin afhankelijk geworden van banen die het 
bedrijfsleven en de overheid voor hen reserveren, en van sociale ondernemingen die in veel gevallen speciaal 
zijn opgezet om mensen met een beperking in de gelegenheid te stellen om met zinvol werk de kost te 
verdienen. Tinnemans betoogt dat de Participatiewet ontworpen is voor de economie van voor de crisis van 
2008, met dreigende tekorten op de arbeidsmarkt door vergrijzing en ontgroening. Bezwaren vanuit de sector 
worden consequent van tafel geveegd.  
Het bezuinigingsmotief speelt bij de Participatiewet een grote rol: WWB, WSW en Wajong kosten in 2014 
jaarlijks € 11 miljard, en dat zou bij ongewijzigd beleid doorgroeien naar € 13,5 miljard in 2019. Door de 
Participatiewet moet die stijging beperkt blijven tot € 11,8 miljard. Nu het maatschappelijk perspectief sinds de 
crisis van 2008 gewijzigd is van dreigende arbeidstekorten naar duurzame hoge werkloosheid verliezen echter 
wel veel mensen in de Wajong hun uitkering en kunnen mensen niet meer instromen in de WSW, maar omdat 
werk ontbreekt dreigen zij in de bijstand te komen. Omdat gemeenten het overschot aan 
bijstandsgerechtigden vrij mogen besteden, zullen ze alles op alles zetten om kansrijke bijstandsgerechtigden 
aan werk te helpen. Het budget voor reïntegratie is beperkt en is met de invoering van de Participatiewet 
absurd genoeg nog verder gekort. Zo ontstaat een bestand van onbemiddelbaren, om wie niemand zich nog 
bekommert.  

In  bijlage 5 lichten we toe waarom deze aanpak m.b.t. de Participatiewet niet werkt, en de verdringing op de 
arbeidsmarkt alleen nog maar erger maakt.  

Linksom! doet concrete aanbevelingen voor een effectievere aanpak. Daarbij 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 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 %. De opmars van de 
automatisering lijdt daar tot meer laaggeschoolde banen in de logistiek en meer hooggeschoolde banen in het 
programmeren van websites en apps, en in de elektrotechniek. En 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.  
ROC’s kunnen proberen om meer jongeren naar MBO niveau 4 te krijgen en dat moeten ze ook zeker doen. 
Maar MBO niveau 4 is nu eenmaal niet voor iedereen haalbaar. Het structurele probleem is te groot en te 
fundamenteel om de ROC’s het te laten oplossen. Er zijn afspraken nodig tussen overheid, werkgevers en 
werknemers om nieuwe werkgelegenheid te creëren door taken uit andere banen weg te halen en samen te 
voegen, het zgn. job carving. Een voorbeeld: bij de politie kan de roep om ‘meer blauw op straat’ gerealiseerd 

                                                           
3
 Dat gebeurt niet door migranten, zoals blijkt uit onderzoek van het SEO eind 2012: migranten blijken vooral tijdelijke 

banen te bezetten waarvoor niet direct Nederlandse werknemers beschikbaar zijn: ze vangen seizoenspieken op of doen 
werk waartoe Nederlanders niet bereid zijn. 
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worden door een deel van de administratieve taken die nu door de agenten worden uitgevoerd daar weg te 
halen en samen te brengen in een administratieve functie op mbo niveau 2 of 3 niveau. Iets dergelijks kan ook 
gelden voor docententeams in het onderwijs en voor groepen professionals in de dienstverlening of in de zorg. 
Zo’n afspraak over job carving zou enkele tienduizenden extra banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
moeten opleveren.  
Linksom! wil ook extra banen aan de onderkant van de samenleving  door nog twee andere maatregelen 
bevorderen: 

 Het intensiveren van het bestaande beleid voor het versterken van de positie van de zwakste 
werknemers (bijv. schoonmakers, thuiszorghulp, beveiliging, kantinepersoneel). Er komt een actieplan 
om overal waar deze werknemers in de (semi-)publieke sector in het verleden ge-outsourced zijn door 
private uitbesteding, al dan niet met ZZP-, payroll- en alfahulp-constructies weer in vaste dienst 
worden genomen; en 

 Er wordt een servicecontract of dienstencheque (vgl. België) ingevoerd voor de markt van persoonlijke 
dienstverlening. Het gebruik van alfahulpconstructies voor het verlenen van persoonlijke hulp (vaak 
huishoudelijke hulp) thuis, waarbij werknemers minder rechten bezitten, wordt uitgesloten. 
Nederland ondertekent daartoe het betreffende ILO-verdrag en voert de aanbevelingen van de 
commissie Kalsbeek uit 2014 alsnog volledig uit. Zeker nu bij de decentralisaties gemeenten nog volop 
kiezen voor de goedkopere alfahulpen die dus gefinancierd worden met publiek geld, is er geen enkele 
aanleiding nog langer tolerant te zijn tegen deze verdringing van goed en eerlijk laaggeschoold werk. 

 
In de tweede plaats wil Linksom! dat de Participatiewet op de volgende punten wordt gewijzigd: 

 De bezuiniging in het kader van de Participatiewet wordt teruggedraaid en in plaats daarvan komen er 
juist meer middelen voor de arbeidsbemiddeling van deze moeilijkste bemiddelbare groep, ook in het 
kader van de quotumwet, en voor het structureel open houden van WSW-instellingen voor personen 
die daartoe op aangewezen blijven. De oude schoenen van de sociale werkvoorziening, waar er voor 
deze doelgroep wel werk is en waar mensen met goede begeleiding indien mogelijk werden 
gedetacheerd bij overheid of bedrijfsleven, dreigen nu weggegooid te worden voordat er ingelopen 
nieuwe schoenen zijn voor deze mensen. Mensen met een arbeidsbeperking worden in grote 
onzekerheid gebracht daar hun toekomst ongewis is. Ja, er zijn maatregelen bedacht om dit te 
voorkomen, maar een eenvoudige analyse leert dat deze geen enkele echte garantie geven. Zo is de 
situatie van arbeidsgehandicapte jongeren is inmiddels dramatisch; sinds de jaarwisseling zitten velen 
thuis omdat hun werk en/of leertraject is weggesaneerd. Ondertussen is het oude 
arbeidsvoorzieningsbeleid bijna weggesaneerd en moet de werkzoekende zich behelpen met websites 
die meer uit dan in de lucht zijn. Sluiting van de instroom van WSW-instellingen kan voor Linksom! pas 
aan de orde zijn als er bewezen goed werkende alternatieven voor iedereen van deze doelgroep 
beschikbaar zijn; 

 De arbeidsbemiddeling wordt op regionaal niveau geïntensiveerd. Deze wordt wetenschappelijk 
ondersteund en onderzocht op effectiviteit. Op lokaal niveau blijkt nauwelijks kennis over effectief 
arbeidsmarktbeleid aanwezig, en ze worden daar ook niet in geholpen. Goede diagnostiek over wat bij 
een bepaalde werkloze persoon zou helpen bestaat wel degelijk in het arbeidsmarktbeleid, maar 
wordt nauwelijks toegepast. Ook de kennis over het begeleiden van werklozen naar werk, wat werkt 
wel en niet, wordt nauwelijks toegepast. Gedragsverandering kan, maar is uitermate complex. 
Begeleiding van werklozen naar werk is een vak. Geen enkele gemeente meet nu welke interventies 
werken noch onderzoekt waarom dat zo is. Financiële overwegingen dicteren vaak lokale keuzes. In de 
praktijk heerst vaak de waan van de dag. Bestaande systemen dienen alleen ter controle van 
uitkeringen en slaan managementinformatie op. Er worden veel gegevens van burgers opgeslagen, 
vaak op een niet afdoende beschermde manier, zonder dat ze dat een steek verder brengt; 

 Quota voor werkgevers voor werknemers met een arbeidsbeperking mogen niet worden verhandeld;  

 Er komen gerichte loonsubsidies voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het budget daarvoor in de 
recente plannen voor belastingherziening van het kabinet, € 500 miljoen, wordt tenminste verdubbeld; 

 Voor wat betreft de bijstand worden bijstandsgerechtigden meer mogelijkheden geboden om bij te 
verdienen, bijv. zoals Paul de Beer in S&D in juni 2015 voorstelde om bijstandontvangers de helft van 
het zelf verdiende inkomen behouden, tot een maximum van bijvoorbeeld € 5000 per jaar. Dit maakt 
het voor hen mogelijk veel aantrekkelijker om een deeltijdbaan te accepteren die weer de opstap kan 
zijn naar een voltijdbaan en volledige uitstroom uit de uitkering. Voor studenten is de 
bijverdienstengrens in de studiefinanciering zelfs geheel geschrapt, terwijl er ook in het nieuwe 
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leningenstelsel veel subsidie-elementen zitten en zij daardoor nog meer dan nu al laaggeschoolden op 
de arbeidsmarkt verdringen.  

 

3.2  Doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt 

Onder het motto dat flexibilisering nodig is voor de economie en werkgelegenheid werd onder meer het 
ontslagrecht versoepeld, flexwerk gemakkelijker gemaakt, de WW verkort. De redenering is dat werkgevers 
eerder mensen aannemen als ze hen ook weer makkelijk kwijt kunnen. Bovendien maakt het bedrijven 
wendbaarder, en dat zou weer goed zijn voor concurrentiekracht en economische groei. 
Bedrijven en de publieke sector sloegen de afgelopen jaren hard aan het flexibiliseren: werk outsourcen, meer 
tijdelijk personeel, uitzendkrachten, werken met ‘payroll-bedrijven’, de schoonmaak, bewaking en catering 
uitbesteden etc. 
Uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2006 blijkt 
echter geen positief verband tussen een flexibele arbeidsmarkt en een hogere economische groei. Dat wordt 
bevestigd door onderzoek van de bekende Koreaans-Britse econoom Ha-Joon Chang: in landen met een 
gereguleerde arbeidsmarkt is de groei hoger dan in landen met een ‘flexibeler’ arbeidsmarkt. Bij bedrijven met 
veel tijdelijke werknemers is de arbeidsproductiviteit zelfs minder hoog, stelde arbeidseconoom Ronald Dekker 
van de Tilburgse universiteit vast: er moeten steeds nieuwe krachten ingewerkt worden, mensen op een 
tijdelijk contract zijn de laatste maanden van hun contract vaak minder productief, en aanbesteding en inkoop 
bij andere bedrijven betekent dat er altijd geld aan de strijkstok van dat andere bedrijf blijft hangen. 
Dit alles betekent overigens wel dat op korte termijn flexibilisering goed kan zijn voor de werkgelegenheid. 
Door een lagere arbeidsproductiviteit zijn er immers meer mensen nodig om hetzelfde product te maken. Dat 
kan een wens zijn, maar goed voor de economie is het niet, stelt de Delftse hoogleraar Kleinknecht: het bruto 
binnenlands product stijgt niet en op termijn maakt het je minder concurrerend. Een flexibele arbeidsmarkt is 
bovendien slecht voor de innovatie, ontdekte hij. Personeel waar in geïnvesteerd wordt en dat zich verbonden 
voelt aan een bedrijf, draagt meer bij aan innovatie dan los-vaste mensen. Door meer flexwerk trekt Nederland 
bovendien laagopgeleide arbeidsmigranten aan. Mensen leveren beter werk als je hun de kans geeft om zich 
met dat werk te verbinden, er hun ziel in te leggen. Arbeid krijgt zo zijn waarde weer terug. Daarom is 
deflexibilisering, zoals het weer in dienst nemen van schoonmakers bij de Rijksoverheid zo’n belangrijke 
maatregel.  
 
Het aantal werkenden met een tijdelijk contract is de laatste jaren sterk toegenomen, evenals het aantal 
zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Eén op de drie werkenden heeft nu geen vast dienstverband. Zij vormen 
de stootbumper op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nederland is koploper op het Europese continent als het 
gaat om tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten, flexcontracten, nul-urencontracten, outsourcing, 
payrolling en zelfs werken met helemaal geen contract, ook bij overheidsinstellingen. Werkgevers gebruiken 
steeds vaker arbeidsrelaties waarvoor geen of weinig ontslagbescherming geldt, in toenemende mate ook ZZP-
constructies. Het aantal onvrijwillige ZZP-ers neemt toe. Conjuncturele schokken concentreren zich bij de 
groepen zonder vast contract. Bovendien heeft deze groep lagere lonen en minder opleidingskansen. ZZP-ers 
komen pas in aanmerking voor een bijstandsuitkering als ze hun vermogen, inclusief woning, hebben 
‘opgegeten’. Flexibel werk betekent afhankelijkheid, permanente druk van opgedrongen targets, case-loads en 
van maximale prestaties in zo kort mogelijke tijd, zonder enig vangnet of bescherming voor ontslag, ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en pensioen. 
 
Het legioen ZZP’ers is inmiddels aangezwollen tot 800.000 en het blijft groeien. Wie daar bij optelt het aantal 
mensen met nuluren- of oproepcontracten, bijvoorbeeld in de thuiszorg, schoonmaak, onderwijs en ook nog 
het groeiend aantal ‘ambtenaren’ die bij gemeenten hetzelfde werk doen als vaste krachten maar in dienst zijn 
bij payrollbedrijven, die ziet een miljoenenleger opdoemen dat voor werkgevers heel handzaam behoort tot de 
‘flexibele schil’. Een derde van hen, zoals veel kunstenaars ten gevolge van de bezuinigingen in de kunsten, 
houden nog net het hoofd boven water houdt dankzij de zelfstandigenaftrek. Maar die aftrek is eigenlijk een 
oneigenlijke loonkostensubsidie aan werkgevers, die het zo alleen maar makkelijk wordt gemaakt vaste 
werknemers in te ruilen voor flitskrachten die zelf alle risico’s dragen.  
Ontslagen journalisten, die bij regionale kranten van bijvoorbeeld de Persgroep als ZZP’ers voor 12 cent per 
woord werken, kunnen daar zelfs mét de zelfstandigenaftrek niet van rondkomen. Zij beconcurreren bovendien 
collega’s in vaste dienst door hun voor de krant voordelige wegwerparbeid. Hetzelfde gebeurt op grote schaal 
in de thuiszorg en allerlei andere vormen van dienstverlening. Dat versterkt de uitstoot van werknemers met 
een vast contract, dat lang niet meer zo vast is als vroeger. 
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Allerlei zorg wordt voor afbraakprijzen gecontracteerd door gemeenten, met als gevolg ontslag van 
tienduizenden thuiszorgers (die soms als alfahulp voor een habbekrats mogen terugkomen). Gemeenten 
verdedigen zich op hun beurt met het argument dat zij niet anders konden gezien de met de grote 
decentralisaties meegeleverde bezuinigingen. Bedrijven, overheden en publieke diensten kunnen zo voldoen 
aan de opgelegde beperking van het aantal vaste banen en tegelijk het werk gedaan krijgen. 
Niemand zal ontkennen dat er veel minder brieven per post worden verstuurd. Maar het is de vraag of de 
modernisering van de postbezorging verstandig is aangepakt. Zoals FNV-voorzitter Heerts nu liberaal wordt 
tegengesproken door zijn eigen ZZP-bond, zo ging FNV Bondgenoten in 2008 ook in tegen de behoedzame lijn 
van FNV-voorzitter Jongerius én de directie van TNT Post. De Bondgenoten kregen hun zin en de afbraak bij de 
Post ging in versneld tempo verder. TNT wordt overgenomen, de meeste postbodes staan op straat, PostNL 
voelt zich gedwongen de randen op te zoeken met hele en halve zelfstandigen. 
De groei van een miljoenenleger dienstverleners onder het minimumloon is de logische consequentie van de in 
dit land laat maar hardnekkig doorgevoerde fictie dat publieke taken per definitie naar de markt moeten en 
dan beter én goedkoper worden vervuld. Een race naar de bodem die steeds meer (voorheen) publieke taken 
uitholt. 
Als er ambtelijke stofnesten zijn opgeruimd is dat heel nuttig, maar nu komen de nadelen steeds meer in zicht. 
Het kost de politiek-bestuurlijke klasse grote moeite daar de logische consequenties uit te trekken. Maar beste 
lezer, het is geen theoretisch debat. Het is geen vrijblijvend debat. De thuiszorg heeft tienduizenden vooral 
huishoudelijke hulpen op straat gegooid terwijl meer ouderen thuis moeten blijven wonen - die eenvoudige en 
keiharde tegenspraak wordt nooit echt weersproken of verklaard door het kabinet. 
Marktwerking is een Europees opdracht, de slaafse uitwerking een Nederlandse aberratie. De Fyra-enquête 
leert week na week dat Nederland dogmatisch én naïef is omgegaan met Europese regels en richtlijnen. 
Dogmatisch omdat we voor de muziek uitlopen, naïef omdat we steeds blijken geen goede schatting te maken 
van de krachts- en machtsverhoudingen. Duitsland en Frankrijk en zelfs Groot-Brittannië hebben hun 
postmarkten laat en gedeeltelijk opengesteld. Nederland is vrijwel alle zeggenschap over de eigen energie-
aanvoer kwijt geraakt. Duitsland, Frankrijk en België hebben hun eigen spoorbelangen beter in het zicht 
gehouden dan de Europese marktliturgie. 
Die voorkeur voor ideologie boven welbegrepen eigenbelang heeft bijzonder dure brokken gemaakt. Vrijwel 
alle politieke partijen hebben daar op hun periodes van binnen- of buitendijkse machtsdeling aan meegedaan. 
De hele rijksoverheid is verbouwd naar het model van de bureaucratisch-bedrijfsmatige bestuursvisie. Dat 
maakt het zo lastig een stap opzij te doen en vast te stellen wat wel en wat niet heeft gewerkt. Daardoor lijkt 
het of steeds weer een nieuwe enquête een reeks ongelukkige incidenten aan het licht brengt. Maar dat is 
schijn. Waren het maar incidenten. De ontsporing van de woningbouwcorporaties heeft alles te maken met de 
ontsporing van de Fyra. Het zijn beide gevolgen van het te weinig getoetste geloof dat de markt altijd alles 
beter doet. 
Ton Heerts legde links en rechts in Den Haag uit dat hij niets heeft tegen zelfstandigen. Maar des te meer tegen 
subsidiëring die werkgevers in staat stelt de arbeidsmarkt van onderen uit te hollen. 
De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat de burger, wij allemaal, het verband moeten gaan zien tussen onze 
behoefte aan én goedkoop eten én leuke nieuwe kleertjes én een derde vakantie. De prijs voor die goedkope 
behoeftebevrediging is krappe vliegtuigen, door de ACM gesanctioneerde plofkippen en instortende fabrieken 
in Bangla Desh. En payrollers op het gemeentehuis. En minder oogje-in-het-zeil thuiszorg bij onze ouder 
wordende moeder. 
In 2001 maakte Barbara Ehrenreich furore in Amerika met haar reportageboek over de onmogelijkheid te leven 
van werk in de flexibele schil. Het heette ‘Nickel and Dimed: On (Not) Getting By’ in America. Vijftien jaar later 
is het rijp voor vertaling naar de Nederlandse situatie. 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis belichaamde eind van de negentiende eeuw het verzet van ambachtslieden en 
ongeschoolde textiel- en veenarbeiders, van Maastricht tot Veendam. Hij leidde stakingen en streed voor 
fatsoenlijke arbeidstijden en een eerlijk loon. In 1886 moest hij een jaar naar de gevangenis wegens 
majesteitsschennis. Met zijn oproep tegen het misbruik van de zelfstandigenaftrek heeft Ton Heerts een even 
gevoelige snaar geraakt. Ondernemerschap voor ieder mens is niet goed voor ieder mens. Zullen we daar eens 
naar gaan handelen? 
 
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.  
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Op de arbeidsmarkt wordt door onze minister van SZW terecht een rem gezet wordt op de doorslaande 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar in 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.  De Wet Werk en Zekerheid werd met brede steun (VVD, 
PvdA, CDA, D66, GroenLinks, CU en SGP) in het parlement aangenomen en leek een doorbraak te zijn op een 
dossier dat zich al ruim een decennium in een patstelling bevond. Maar de averechtse effecten lijken het nu 
toch te gaan winnen van de beoogde effecten. De beloofde betere bescherming van flexwerkers lijkt ertoe te 
leiden dat er juist minder baankansen zijn. 
 
Linksom! stelt voor de verflexing van onze arbeidsmarkt, met name aan de onderkant, veel effectiever aan te 
pakken. Doelstelling is om het aandeel flexwerk bij de inkomens beneden modaal tenminste te halveren, en dat 
werk in de (semi)-publieke sector in beginsel rechtstreeks in (zoveel mogelijk: vaste) loondienst wordt 
uitgevoerd.  
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. De 
segmentering van de arbeidsmarkt kan verminderd worden door:  

 ontslagvergoedingen uit te breiden naar situaties waarin ook een kort tijdelijk contract niet wordt 
verlengd, zoals in sommige andere landen met succes is toegepast;  

 wettelijke regelingen in te voeren voor aanvullend pensioen voor alle flexwerkers (incl. ZZP-ers) en de 
risico’s van ziekte en arbeid voor ZZP-ers, zoals die er vroeger ook waren in de vorm van AAW en de 
WAZ, en waarvoor Lodewijk Asscher onlangs ook pleitte. Het gaat dan vooral om ZZP-ers die niet 
onder de werknemersverzekeringen vallen (eventueel kunnen de ruim verdienende ZZP-ers hiervan 
worden uitgesloten) en om een deel van de flexwerkers die weinig tot geen aanspraak op sociale 
zekerheid kunnen maken. Bestaande werknemersverzekeringen worden hiermee niet uitgehold, 
doordat tegelijkertijd onvrijwillige en noodgedwongen ZZP-schap en flexibilisering wordt tegengegaan; 
en  

 het verbieden van schijnconstructies met ZZP-ers met bijv. maar één opdrachtgever , evenals van 
arbeidsrelaties zonder contract; en 

 het inperken van de jurisdictie van de Belastingdienst, waartoe ook de FNV oproept. De 
Belastingdienst schiet soms te ver door in het Horizontaal Toezicht. De Belastingdienst maakt 
afspraken met grote bedrijven die de randen van de wet opzoeken om ze tegemoet te komen in hun 
wens om zoveel mogelijk met ZZP-ers te werken. Door deze zogenaamde rulings ontstaat 
rechtsongelijkheid. Een sectorale aanpak is goed, maar deze mag er nooit toe leiden dat de 
Belastingdienst schijnconstructies faciliteert en daarmee (onbedoeld) actief meewerkt aan het 
uithollen van de loonheffingsgrondslag en het ongerechtvaardigd vergroten van de 
inkomensverschillen tussen huishoudens en bedrijven.  

Linksom! stelt in de derde plaats voor de zelfstandigenaftrek te beperken tot de lagere inkomens. De commissie 
Melkert heeft daarvoor ook al gepleit. Om afwenteling van private opdrachtgeverskosten publieke financiering 
door deze zelfstandigenaftrek te voorkomen, komen er voor de ZZP-ers die in aanmerking blijven komen voor 
deze aftrek, minimum tarieven. Het is teleurstellend dat het kabinet dat niet heeft opgenomen in zijn 
voorstellen voor belastingherziening, terwijl er juist nu goede mogelijkheden zijn om inkomensneutraal een 
uitruil te maken tussen een hogere arbeidskorting, een lager belastingtarief in de tweede en derde schijf en 
een verlaging van de zelfstandigenaftrek, zoals de FNV terecht constateert in haar reactie op de voorstellen van 
het kabinet voor de belastingherziening. De FNV verwacht dat deze verlaging van de zelfstandigenaftrek 1,2 
miljard euro oplevert. 

Linksom stelt tenslotte in de vierde plaats voor dat Het Rijk met andere overheden, publieke 
uitvoeringsdiensten en met publiek gefinancierde instellingen zoals in de zorg en het onderwijs de bindende 
afspraak maakt dat in de (semi-)publieke sector werknemers met laaggeschoolde arbeid (schoonmakers, 
kantinepersoneel etc.) die in het verleden verdwenen zijn naar private partijen door uitbesteding van taken 
weer bij deze overheden en instellingen in vaste dienst en met een eerlijke beloning worden genomen. Zo nodig 
wordt dat opgenomen in wetgeving en/of subsidievoorwaarden.  
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3. Plan voor Herstel van de Solidariteit 
Onze PvdA moet van solidariteit, eerlijk delen en gelijke kansen weer veel werk maken. De tweedeling in een 
overerfbare kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden moet worden doorbroken. Dat is 
rechtvaardiger, het bevordert de maatschappelijke solidariteit en gemeenschapszin, en  voorkomt mogelijke 
verspilling doordat mogelijk niet de beste talenten op de juiste plaatsen werken. 
Joop den Uyl zei het al in de jaren 1970: ‘de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen’. Hans 
Spekman bejubelde de inkomensnivellering met de zorgpremie in het huidige regeerakkoord: ‘nivellering is een 
feest’. Bij de VVD brak de pleuris uit. Samsom en Asscher trachten te sussen: nivelleren was geen feest, heus 
niet: ‘wij vragen offers van de hoogste inkomens, maar dat blijven offers’. Maar voor de VVD bleven we de 
“Partij van de Afgunst’. Tijdens de verkiezingscampagne in 2012 bereed Mark Rutte alle liberale stokpaardjes: 
‘jaloeziebelastingen’, de PvdA zou de prijs van krentenbollen inkomensafhankelijk willen maken, ‘de 
erfbelasting was een ‘sterftaks’ en 80 procent van de bijstandtrekkers kon gewoon aan het werk (‘Zo haal je die 
mensen uit de cultuur van achteroverleunen’ – tot zover zijn geloofwaardigheid bij het bekritiseren van recente 
gelijksoortige opmerkingen van de werkgeversvoorman van VNO-NCW). Negen dagen later werd het 
regeerakkoord herschreven, overigens alleen qua techniek. De inkomensgevolgen bleven grotendeels 
hetzelfde. De ophef rond een zeer bescheiden correctie op de ongelijkheid in Nederland geeft goed aan 
waarom deze coalitie zo ongemakkelijk is.  
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. 
Linksom! maakt zich met de FNV grote zorgen over het snel groeiende legioen working poor, mensen die 
werken, soms in twee banen, maar onder het bestaansminimum leven. Als het zo doorgaat zijn dat 3 à 4 
miljoen mensen in Nederland. Wij verzetten zich tegen de brede overeenstemming in Den Haag dat arbeid 
alleen maar goedkoper moet worden – om de concurrentie in de wereld aan te kunnen. Het is ook de 
dominante gedachte bij de komende herziening van het belastingstelsel. Nederland laat zich sociaal uitkleden 
en doet mee in een heilloze race to the bottom. Met flexibiliteit en individualisering als verhullende 
sleutelwoorden. Daarom hebben we ins Plan voor de Arbeid al voorstellen gedaan voor het terugdringen van 
de doorgeschoten flexibilisering. Armoede voor velen is een keus. Of anders gezegd: het gevolg van een keus 
die we maken, zelden hardop. 

3.1  De terugkeer van ongelijkheid in het maatschappelijk debat 

Het debat is in het Westen politiek geagendeerd na de verschijning van de Engelse vertaling van Le Capital au 
XXIe siècle (2013) van de Franse econoom Thomas Piketty. Piketty betoogd dat er vroeger twee manieren 
waren om rijk te worden: hard werken of een rijke vrouw trouwen. Trouwen was duidelijk de beste optie. In de 
20

e
 eeuw veranderde deze gedachte. Het ging om goed studeren en hard werken, dan kon de Amerikaanse 

droom ook in Europa uitkomen. Welvaart is bovenal een keuze, werd de stelling. Rijkdom was niet alleen 
weggelegd meer voor loterijwinnaars, erfgenamen en grootverdieners. Geen gezeik, iedereen rijk. Toch? Maar 
Piketty wijst ons op de terugkeer van de ongelijkheid. Sinds 1950 is het rendement op kapitaal weer hoger dan 
de groei van de economie: je kunt weer beter een rijke vrouw trouwen. Hij pleit daarom voor fors hogere, 
progressief oplopende belastingen op vermogen en erfenissen. Maar waarom is ongelijkheid erg? Naast 
rechtvaardigheidsoverwegingen, waarbij het gaat om de vraag of de verdeling van inkomens en vermogens 
moreel verdiend is (uit oogpunt van een goede oude sociaal-democratische waarde: de sterkste schouders 
moeten de zwaarste lasten dragen, maar denk ook aan overmatige rijkdom door erfenissen, speculaties en 
belastingontwijking en –ontduiking – we zullen dit bij onze voorstellen nader adstrueren), zijn er ook 
rechtsstatelijke en economische argumenten. We zullen dat hieronder toelichten. 
 
Het oneerlijke karakter van onze inkomens- en vermogensontwikkeling vormt in de eerste plaats samen met 
het ontstaan van een nieuwe asociale klasse op den duur een bedreiging van onze democratische rechtsstaat. 
Uit een studie van de WRR blijkt dat de toenemende ongelijkheid het vertrouwen ondermijnt in de instituties 
daarvan, zoals het parlement, politieke partijen en het rechtssysteem, maar dan vooral bij de mensen die het 
meest te verliezen hebben, de hogere statusgroepen. Marcel ten Hooven in NRC Handelsblad eind augustus 
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2014: “De nieuwe asociale klasse is in de meest letterlijke zin asociaal, dus maatschappelijk ongebonden, met 
haar opvatting dat zij haar succes vooral aan zichzelf dankt en dat maatschappelijke bindingen eerder 
hinderlijke barrières voor het eigen welbevinden zijn dan nuttig. Niet het ‘welbegrepen eigenbelang’ drijft haar, 
maar het ‘egoïstische eigenbelang’.” De nieuwe asociale klasse heeft door haar bezit de overheid niet meer 
nodig. Zij bemoeit zich steeds minder met de politiek, en als ze het nog doet, dan alleen om de eigen bijdrage 
aan belastingen laag te houden en de overheid klein te houden, ook al gaat dat ten koste van voorzieningen die 
voor anderen juist nodig zijn. Daardoor erodeert ook het draagvlak voor onze verzorgingsstaat. Volgens Joseph 
Stiglitz, in zijn The Price of Inequality – met instemming geciteerd in het rapport van de commissie Melkert, is 
de nog altijd toenemende ongelijkheid geen onvermijdelijke ontwikkeling, maar het directe, bewust 
nagestreefde doel van de politieke invloed die de rijken uitoefenen op wetgevende en regulerende processen. 
De op twee na rijkste mens ter wereld, Warren Buffet, sprak al eens openlijk over de nieuwe klassenstrijd die 
hij zag woeden, om er aan toe te voegen: “En mijn klasse staat op het punt die strijd te winnen”.  
 
Het tweede argument waarom groeiende ongelijkheid een probleem is voor onze samenleving is dat dit slecht 
is voor onze economie. Tot voor kort was het idee dat inkomensverschillen goed zijn voor de economie tamelijk 
hardnekkig: ongelijkheid zou naijver aanwakkeren, waardoor mensen harder gaan werken. De OESO heeft hier 
onlangs korte metten mee gemaakt: inkomensverschillen zijn juist slecht voor de economie. Ten eerste omdat 
juist aan de onderkant mensen productiever worden als ze meer middelen krijgen: ze zijn dan minder met 
overleven bezig, scholen zichzelf en hun kinderen beter en gaan meer bijdragen aan de samenleving. Dat geldt 
niet alleen voor de onderste tien procent, maar zelfs voor veertig procent van de mensen, toont de OESO aan. 
Ook leidt bij de onderste inkomensgroepen extra geld tot extra bestedingen in de reële economie, terwijl de 
bovenste inkomensgroepen hun geld eerder oppotten. Waren de inkomensverschillen in Nederland kleiner, 
dan zou dat wellicht dertig miljard aan bbp extra opleveren, aldus de OESO. 
Mensen die niet behoren tot de rijken worden in de VS en in Europa steeds meer opgesloten in hun eigen 
klasse, maatschappelijke segregatie. Hoe groter de ongelijkheid is, hoe kleiner de kans om te kunnen stijgen op 
de maatschappelijke ladder. In een samenleving met harde scheidslijnen tussen de bezitters en degenen 
zonder bezit verliest de democratie aan betekenis als proces waarin de gedeelde belangen van burgers worden 
geformuleerd. Verminderde sociale mobiliteit zal uiteindelijk door verminderde sociale cohesie en meer 
politieke instabiliteit ook de investeringen doen afnemen. Veel economen hebben er op gewezen dat de 
groeiende ongelijkheid ook een belangrijke rol speelde in de aanloop tot de financiële wereldcrisis van 2008. 
Voorts heeft beperkte sociale mobiliteit ook tot gevolg dat competente mensen uit de armere lagen van de 
bevolking uitgesloten worden van goede banen, waardoor hun talent zowel in persoonlijk als in 
maatschappelijk opzicht wordt verspild. Het betekent ook dat er mensen op topposities zitten die mogelijk niet 
de besten zijn die de samenleving had kunnen hebben als er meer sociale mobiliteit was geweest. Dit leidt op 
den duur tot culturele en intellectuele ‘inteelt’ onder de elite. Het blijkt dan ook dat meer egalitaire 
samenlevingen in veel gevallen hogere groeicijfers kennen. 
Het is volgens de commissie Melkert de economische vertaling van de klassieke zorg over de sociale kosten van 
tweedeling. Individuele productiviteit en maatschappelijke stabiliteit komen zodanig in de knel dat niet meer 
kan worden voldaan aan de basisvoorwaarden voor welvaart en solidariteit. Dit remt ook de consumptieve 
vraag vanuit de massa – en dat is niet in wat ondernemers en werknemers in hun gezamenlijk belang verbindt. 
Zoals het rapport-Melkert stelt: We moeten af van het Angelsaksische neoliberale model. 
Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft bij monde van haar voorzitter Christine Lagarde verklaard 
dat te veel ongelijkheid slecht is voor de economie. Om dezelfde redenen waarschuwen IMF-onderzoekers ook 
voor zwakke vakbonden. Dan krijgen de topinkomens te weinig tegenwicht en neemt de ongelijkheid verder 
toe. Voor de econoom Robert Went, stafmedewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), is het alarm dat IMF-topvrouw Lagarde heeft geslagen een signaal dat ook het financiële establishment 
de ogen zijn geopend voor het gevaar van extreme ongelijkheid. ‘Het is tot de internationale technocratie van 
IMF, Wereldbank, OESO doorgedrongen dat het niet goed gaat met het kapitalisme zoals het nu functioneert’, 
zegt hij. ‘Lagarde heeft haar mensen opgedragen dieper in het probleem van de ongelijkheid te duiken. Tot voor 
kort was dat daar taboe. Bij de Wereldbank zaten de medewerkers die ongelijkheid bestuderen vroeger in een 
achterkamertje. Nu hebben ze alle ruimte. Allemaal tekenen van het gestaag toenemende besef dat de 
ongelijkheid van nu een probleem is.’ 
 
Het intensieve debat dat Thomas Piketty heeft losgemaakt met zijn Le Capital au XXIe siècle wijst erop dat de 
geesten rijp waren voor de problematisering van ongelijkheid. Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving 
verdragen? De crisis van 2008 heeft aan deze bewustwording bijgedragen. Sindsdien is economische stagnatie 
voor het ene deel van de bevolking een pijnlijke reële ervaring en valt het andere deel een steeds uitbundiger 
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rijkdom ten deel. In de vorm van hogere belastingen en minder voorzieningen zijn de kosten van de crisis van 
het financiële kapitalisme verhaald op de mensen die het van een arbeidsinkomen moeten hebben. De 
hypervermogenden zijn de dans ontsprongen en er zelfs op vooruit gegaan. In de VS is 106 procent van de 
groei in 2009-2012 naar de rijkste één procent gegaan. Meer dan honderd procent, wat komt doordat de rest 
erop achteruit is gegaan. President Obama is zich van deze ontsporing bewust, getuige zijn uitspraak dat 
ongelijkheid ‘the defining challenge of our time’ is.  
Door de toenemende ongelijkheid tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten lopen ook in de Europese Unie 
de spanningen op. Ze vormen inmiddels een reële bedreiging voor het Europese samenwerkingsproject.  
 
Dat toenemende ongelijkheid geen natuurverschijnsel is waar niks aan te doen valt, blijkt in Zuid-Amerika. 
Ontwikkelingseconoom Sir Richard Jolly van de Universiteit van Sussex laat zien dat de ongelijkheid in vijftien 
Zuid-Amerikaanse landen in de afgelopen jaren flink is afgenomen door een combinatie van belastingpolitiek, 
handelsbeleid, armoedeprogramma’s en overheidsinvesteringen van overwegend linkse regeringen. 
 
De signalen van een omslag van het denken over ongelijkheid zijn evident. Onder druk van de publieke 
verontwaardiging zagen bestuurders van ABN AMRO, ING, KPN en ASR af van bonussen en salarisverhogingen. 
Ahold-topman Dick Boer wist zich niet goed raad toen hij op de aandeelhoudersvergadering oog in oog stond 
met Soufian Afkir, een vakkenvuller, gekleed in een half pak omdat hij ‘niet meer kan betalen’. Afkir vroeg hem 
naar de ratio achter het verschil in beloning tussen hem en Boer, 5,96 euro versus 1634 euro per uur: ‘Om het 
loon dat u in een jaar verdient te evenaren moet ik 299 jaar fulltime werken.’  
Ook in het hyperkapitalistische Amerika zijn er tekenen dat ondernemingen beter gaan letten op hun reputatie. 
Zo trekt het ene na het andere bedrijf zijn minimumloon op. Starbucks, Walmart, McDonald’s, tientallen 
bedrijven. Datzelfde gebeurt in een aantal staten en in Seattle. Waarom doen ze dat? Het bewaken van hun 
reputatie is één overweging. Ze ontdekken ook dat ze meer van hun mensen kunnen verwachten als ze hun 
met een hoger loon meer waardering geven. Bedrijven onderkennen bovendien meer en meer dat werknemers 
ook consumenten zijn. Walmart weet dat als het met zijn laagste uurloon naar 10 dollar gaat, in plaats van 
7,60, zijn werknemers een flink deel van dat extra loon bij Walmart zelf zullen besteden. Het is eigenlijk een 
herontdekking van het langetermijnbelang van bedrijven. Henry Ford zei destijds al dat hij zijn werknemers 
beter betaalde dan zijn concurrenten omdat hij dan meer T-Fords verkocht. 
 

4.2  Voorstellen 

In ons Plan voor Herstel van de Solidariteit doen wij (1) voorstellen om de groeiende inkomens- en 
vermogensongelijkheid in Nederland fors aan te pakken. Allereerst door een eerlijker belastingstelsel, maar 
ook door voorstellen voor het aantrekkelijker maken van dividenduitkeringen aan werknemers, een nieuwe 
Wet op de Loonvorming (met een maximumverhouding tussen het hoogste en laagste beloningsniveau per 
bedrijf en instelling), verhoging van het minimumloon, van de onderste loonschalen en van de sociale 
uitkeringen (incl. AOW), een verbetering van de regeling van aanvullende pensioenen, een verlaging van de 
lasten voor zorg en wonen voor de lagere inkomens, voor het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag 
en het aanpakken van de armoedeval.  
Vervolgens doen wij (2) voorstellen voor een effectief armoedebeleid en (3) voor de terugdringing van de 
enorme problematische schulden in ons land. Zowel armoede als deze schulden nemen nu nog steeds toe.  
Voorts (4) verlangen wij een echte breuk met het huidige geïnstitutionaliseerd wantrouwen in de regelingen 
voor en de benadering van mensen met een uitkering.  
Tenslotte (5) doen we voorstellen voor een vermindering van de ongelijke kansen in onze onderwijs-standen 
maatschappij. 
Voor onze voorstellen voor het Herstel van de Solidariteit is in onze financiering ca. € 10 miljard beschikbaar, 
maar ze leveren ook geld op, zo’n ruim € 15 miljard (zie hoofdstuk 4).  
 

4.2.1 Een eerlijker belastingstelsel 

Onze financiële woordvoerders in de Tweede Kamer, Ed Groot en Henk Nijboer, betoogden in het artikel 
Belastingstelsel: de mens centraal, niet de financiële sector, van Ed Groot en Henk Nijboer in Liberaal Reveil, 
het blad van de Teldersstichting, in oktober 2013 dat ons land een land van paradoxen geworden is: we hebben 
de rijkste pensioenfondsen, maar de inkomens van ouderen dalen hard en zijn onzeker. We zijn 
wereldkampioen sparen, maar de binnenlandse kapitaalmarkt staat droog en bedrijven kunnen nauwelijks 
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krediet krijgen. We hebben na Luxemburg de hoogste inkomens, maar de binnenlandse bestedingen daalden in 
de crisis harder dan in onze buurlanden. We hebben een grote financiële sector (ruim 4 maal het BNP), maar 
onze hypotheken zijn duurder dan elders in de EU. Internationale belastingconcurrentie en –ontduiking leidt 
ertoe dat grote bedrijven en kapitaal steeds minder belast worden. De effectieve belastingdruk is bij 
multinationals is de laatste jaren met 5% gedaald. De ophopende kapitalen bij tropische belastingparadijzen 
verstoren de economische kringloop en veroorzaken zeepbellen op de internationale kapitaalmarkten.  
Het totale vermogen in ons land minus (hypotheek)schulden bedraagt ongeveer 2500 miljard euro, 4 maal ons 
BBP. De vermogensbelasting levert echter minder dan 4 miljard op, 0,16%. Ook internationaal gezien scoort 
Nederland hier extreem laag. Oorzaak is dat slechts vrije besparingen worden aangeslagen. Tegelijkertijd 
worden kleine spaarders te zwaar belast. 
Met het oog op de hoge werkloosheid is het van groot belang om de belasting op werken substantieel te 
verlagen en zo op korte termijn de werkgelegenheid te stimuleren. In het huidige belastingstelsel wordt 
werken zwaar belast en door maatregelen tijdens de crisis is dit nog verder toegenomen. De belastingdruk op 
arbeid (38% van de loonsom) is nu bijna driemaal zo hoog als die op kapitaal (14% van het kapitaalinkomen). 
Verder is het stelsel onvoldoende ingericht naar draagkracht. Dit komt mede door de vele aftrekposten 
waarvan vooral hogere inkomens profiteren. Hierdoor is het belastingstelsel nauwelijks progressief, over de 
hele linie komt de effectieve druk uit rond de 40%. De sterkste schouders dragen hierdoor nu niet de zwaarste 
lasten. De marginale druk (het deel van de extra inkomsten dat men kwijt is aan hogere lasten) ligt voor de 
inkomensgroepen tussen minimumloon en driemaal modaal nog aanzienlijk hoger. De totale belastingdruk is 
de afgelopen periode nagenoeg gelijk gebleven, en ligt rond de 40% van het BBP. Maar de belastingdruk is de 
afgelopen tijd wel verschoven van bedrijven en aandeelhouders naar werkenden. Het toptarief is in stappen 
flink verlaagd van 72% naar 52%. Het toptarief wordt al snel bereikt (bij een inkomen van ruim anderhalf 
modaal) en is daarmee niet gericht op de echte topinkomens.  
Onze PvdA moet volgens onze Tweede Kamerfractie breken met de fiscale speculatie die aan de basis ligt van 
het opblazen van zowel schulden als vermogens. Ons fiscale stelsel is teveel toegesneden op Nederland als 
renteniersnatie en de bijbehorende belangen van de uit zijn voegen gegroeide financiële sector. Renteniers 
betalen geen AOW-premie, geen AWB-premie en andere premies voor volksverzekeringen en geen 
inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, terwijl ze wel het recht hebben op deze kostbare voorzieningen. 
Ons belastingstelsel moet weer in het teken komen van werk, eerlijk delen en reële economische groei. 
Linksom! is het daar graag mee eens. Helaas wordt daar in het voorstel van het kabinet voor een 
belastingherziening niets aan gedaan.  
 
Inkomsten- en loonbelasting 
Linksom! wil dat de grondslag voor het heffen van belasting verbreed wordt in ruil voor vooral gerichte 
verhoging van de arbeidskorting (dit geeft m.n. gunstige effecten waar dat het meest nodig is – de onderkant 
van de arbeidsmarkt).  
Verhoging van de algemene heffingskorting wijzen wij als niet effectief en niet doelgericht kostbaar instrument 
af. 
 
Over de aanpassing van de arbeidskorting hebben wij hiervoor al voorstellen gedaan in het Plan voor de 
Arbeid. De daar door ons in navolging van Paul de Beer bepleite sterke arbeidskorting bij de laagste inkomens 
die resulteert in een negatieve belastingaanslag (m.a.w. een uitkering in plaats van een heffing), is vergelijkbaar 
met de Earned Income Tax Credit die in de Verenigde Staten van Amerika al jarenlang het belangrijkste 
instrument is om armoede te bestrijden en tegelijkertijd arbeidsdeelname aanmoedigt. 
 
De door het kabinet voorgestelde opschuif van de grens waarboven je het huidige hoogste tarief belasting 
moet betalen (52%) naar € 60.000 is feitelijk een denivellering die € 900 miljoen kost. In plaats van deze 
maatregel, zeker nu de Hoge Raad de tijdelijke extra crisisheffing voor inkomens boven de € 150.000 onlangs 
voor wat betreft de terugwerkende kracht buiten werking stelde,  kiest Linksom! ervoor dat  voor inkomens 
boven de € 100.000 nu wel structureel een nieuw hoogste tarief van 60% wordt ingevoerd, zoals ook de FNV 
heeft bepleit. Dit levert een bedrag op van € 200 miljoen. 
 
Vermogensbelasting 
Net als in Denemarken moeten we streven naar een brede grondslag van de vermogensbelasting tegen een 
laag tarief met een hoger tarief op grote vermogens. Daarbij moet zoveel mogelijk uitgegaan worden van het 
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werkelijke rendement op dat vermogen. 
4
 Kleine spaarders hoeven nu niets te betalen en dat moet zo blijven. 

Per persoon is er in Nederland een vrijstelling van € 21.000. Wie minder dan dit bedrag heeft, betaalt geen 
belasting over zijn vermogen.

5
 

Linksom! pleit,  nu volgens het kabinet de Belastingdienst niet in staat is om uit te gaan van het werkelijke 
rendement, in ieder geval nu voor een verhoging van het tarief op inkomsten uit vermogens van boven € 
500.000 te verhogen van 30% naar 60%, zoals de FNV ook voorstelt (de zgn. Dagobert Duck-taks). De opbrengst 
daarvan bedraagt ca. € 1,4 miljard euro. 
 
BTW en gemeentelijke belastingen 
BTW-verhogingen zijn voor ons om verschillende redenen alleen voor specifieke goederen en diensten 
aanvaardbaar, bijv. uit oogpunt van vergroening.  
Ook een uitbreiding van gemeentelijke belastingen is alleen aanvaardbaar als dit de maatregelen om nationaal 
de belastingen eerlijker over rijk en arm te verdelen niet frustreert. Een progressieve verhoging van de OZB kan 
daarbij een middel zijn. Zo’n uitbreiding veronderstelt wel een verhoging van de democratische legitimiteit van 
het lokaal bestuur – het lijkt ons een ijdele hoop dat dit omkeerbaar is (dat die legitimiteit versterkt wordt 
doordat hogere belastingen een hogere verkiezingsopkomst en meer publiek lokaal debat en openbare 
controle teweeg zal brengen), zoals het kabinet stelt. Een ingezetenenheffing wijst Linksom!  om zijn 
denivellerende effecten uitdrukkelijk af. Zie ook onze opmerkingen en bedenkingen hierover bij ons voorstel 
over Hoe nu verder met de decentralisaties. 
 
Belastingontwijking- en ontduiking 
Brievenbusbedrijven moeten worden bestreden – bij voorrang die van Russische ondernemingen en oligarchen 
die op de sanctielijst staan of daarmee indirect zijn verbonden zoals Gazprom, en van de bedrijven en personen 
die de Griekse belastingen vermijden. Nederland is internationaal kampioen in het faciliteren van 
belastingontwijking.

6
 Het bieden van belastingvoordelen voor bedrijven zorgt voor een onwenselijke 

                                                           
4 Nu wordt voor iedereen een gelijk rendement veronderstelt van 4%. Over die 4% moet je dan belasting betalen. De 

meeste met een klein vermogen halen in de praktijk een veel lager rendement, 2% of nog minder en betalen dus nu teveel. 
Terwijl de grote vermogens vaak wel het dubbele rendement (8% of meer) behalen en dus veel te weinig betalen. Het gaat 
daarbij over het vermogen in box 3. Dit betreft spaartegoeden, aandelen, obligaties, tweede huis. Geen onderdeel is de 
eigen woning, het eigen bedrijf of pensioenvermogen. De kleine spaarder die op 1 januari 2005 € 40.000 op de bank zette 
en daar jaarlijks rente over ontving heeft in 2015 € 48.855 op de bank staan. In tien jaar tijd is het bedrag met 22% 
gestegen. Over dit rendement heeft de kleine spaarder 32% belasting betaald. De grote belegger die op 1 januari 2005 
45.000 aandelen Shell bezat en jaar in jaar met het dividend dat hij uit zijn aandelen Shell ontving opnieuw aandelen Shell 
kocht, heeft op 1 januari 2015 bijna 71.000 aandelen Shell. De waarde van zijn belegging is bijna verdubbeld, van bijna € 1 
miljoen naar bijna € 2 miljoen. Over dit rendement heeft de grote belegger 19% belasting betaald. De grote belegger 
betaald dus nu relatief veel minder belasting dan de kleine spaarder. Er is in Nederland een grote groep mensen is die erg 
veel geld heeft. Op de spaarrekening, in aandelen en obligaties, in onroerend goed of in luxe goederen. Een kleine groep 
rijke mensen bezit zelfs meer geld dan miljoenen huishoudens samen. Jaar in jaar uit zien zij hun vermogen stijgen. Deze 
groep kan meer bijdragen aan de samenleving door meer belasting te betalen over hun grote vermogen.  
Volgens het kabinet is de politiek breed gedragen oplossing om uit te gaan van het werkelijke rendement op je vermogen 
echter “zeer complex en binnen afzienbare termijn voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar.” Het voorstel van het kabinet is 
nu om per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek het in aanmerking te nemen 
rendement te herijken op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. De vermogensmix van de belastingplichtige 
wordt in dat voorstel langs forfaitaire maatstaven gedifferentieerd, zodat die gemiddeld beter aansluit bij de genoten 
rendementen. Het tarief van 30% blijft ongewijzigd. Het kabinet beziet de mogelijkheden van een uitvoerbare 
tegenbewijsregeling. Wij zien dit voorstel als niet meer dan een eerste stap in de goede richting. Uiteindelijk moet gewerkt 
gaan worden met de werkelijke rendementen. 
5
 Wie meer vermogen heeft, betaalt over het meerdere belasting. Iedereen heeft baat bij een bedrag op zijn spaarrekening. 

Gaat de wasmachine stuk, dan kun je direct een nieuwe kopen. Komt er ineens een hoge rekening, dan kun je je 
spaarrekening gebruiken. Een appeltje voor de dorst voorkomt dat je direct in de betalingsproblemen komt. Het is 
belangrijk dat iedereen een spaarpotje heeft voor perioden waarin je geld tekort komt. Daarover hoef je geen belasting te 
betalen. Grote groepen mensen hebben nu helemaal geen spaarpot. Deze mensen knopen de eindjes iedere maand aan 
elkaar, voor hen telt iedere euro. Van een gevulde spaarrekening kunnen zij alleen maar dromen. Deze mensen moeten de 
mogelijkheid krijgen om geld te sparen.  
6
 Per jaar stroomt er een schier onwaarschijnlijk bedrag van € 4000 miljard door Nederlandse brievenbusfirma’s, meer dan 

in welk land dan ook. Onderzoek laat zien dat deze zogenaamde ‘investeringen’ over het algemeen alleen gericht zijn op het 
doorsluizen van geld, de reële waarde die aan de Nederlandse economie wordt toegevoegd is verwaarloosbaar. 
Ontwikkelingslanden verliezen ongeveer anderhalf keer zoveel geld aan belastingontwijking en –ontduiking als ze aan 
hulpgelden ontvangen. Belastingontwijking en –ontduiking kost de EU-landen zelf nu gezamenlijk zo’n € 1000 miljard per 
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herverdeling van publieke naar private actoren en van het MKB naar de multinationals. 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.

7
 Het laten voortduren van ontduiking van belastingen is een immorele keuze 

die de ongelijkheid internationaal en nationaal sterk doet toenemen. Roos van Os kenschetst de situatie door 
Nederland een pretpark voor het grootkapitaal te noemen.  
Concrete en meetbare aanpak van belastingontwijking en -ontduiking door multinationals en superrijken moet 
daarom onderdeel uitmaken van de belastingherziening. Linksom! stelt daartoe het volgende voor:  

 Belastingdeals moeten openbaar worden en democratisch gecontroleerd, en zo worden getoetst aan 
het voorkomen van belastingontwijking en –ontduiking;  

 Vestigingseisen van multinationals moeten drastisch worden verscherpt om belastingontwijking en – 
ontduiking te voorkomen. Nu hoef je zelfs geen werknemers of een kantoor in Nederland te hebben; 

 Op Europees niveau moet het opheffen van bronbelastingen op passief inkomen, dat dubbele 
belasting moest voorkomen maar in de praktijk er vaak toe leidt dat er helemaal geen belasting wordt 
geheven, worden aangepast met controles en informatieplicht vanuit de lidstaten naar elkaar toe, 
teneinde deze belastingontwijking en –ontduiking aan te pakken; 

 Het voorstel van president Obama om belastinguitwijking nationaal te belasten verdient navolging: 
belast de in het buitenland gestalde inkomsten en vermogens van in Nederland gevestigde 
multinationals en superrijken; 

 Om belastingfraude tegen te gaan moet flink geïnvesteerd worden in de kwaliteit en capaciteit van de 
Belastingdienst. Daar is nu onvoldoende capaciteit om te controleren of bedrijven en huishoudens zich 
aan de belastingregels houden.

8
 

                                                                                                                                                                                     
jaar. Voor Nederland loopt dat bedrag op tot zo’n € 30 miljard per jaar: bijna de helft van ons totale budget voor 
gezondheidszorg en bijna tien keer het budget van ontwikkelingssamenwerking; tegen een geschatte opbrengst van slechts 
€ 0,5 tot € 1,5 miljard per jaar. Volgens de Stichting Economisch Onderzoek hebben slechts 3500 mensen in Nederland hun 
baan te danken aan dit voor multinationals uiterst gunstige belastingklimaat. Tachtig van de honderd grootste 
ondernemingen ter wereld hebben inmiddels in ons land vennootschappen om hun inkomsten zo belastingvrij mogelijk 
door te geleiden. 
Starbucks is een goed en bekend voorbeeld hoe die belastingontwijking in zijn werk gaat. Deze onderneming heeft in 
Nederland een grote koffiebranderij staan, die op jaarbasis een omzet heeft van honderden miljoenen euro’s, met daarop 
een aanzienlijke winst. Er wordt door Starbucks een verdwijntruc op deze winst toegepast door zgn. royalty’s af te dragen 
aan een BV in het Verenigd Koninkrijk. Deze royalty’s zijn een vergoeding voor het gebruiken van het recept voor het maken 
van ‘echte’ Starbuckskoffie. Deze royalty’s mogen worden afgetrokken van de winst en alleen over het resterende bedrag 
behoeft Starbucks koffie te betalen. Daardoor kan Starbucks de winst stelselmatig drukken en betaalt zij maar zo’n 5% 
belasting over deze winst, in plaats van 25%. De Belastingdienst heeft deze praktijk goedgekeurd met een zgn. ruling. Het is 
dus niet onrechtmatig, maar wel uiterst onrechtvaardig. 
7
 behoudens dat minister Ploumen bilaterale belastingverdragen laat aanpassen door er antimisbruikbepalingen aan toe te 

voegen en dat de huidige vestigingseisen voor multinationals om van het Nederlandse belastingstelsel gebruik te mogen 
maken iets strenger worden nageleefd 
8 De FNV schat de gemiste jaarlijkse inkomsten op 6 miljard euro aan directe belastingfraude, 2 miljard euro aan oninbare 
belastingschulden en naar schatting 30 miljard door onvoldoende grip op de informele economie. Deze gemiste inkomsten 
worden ook wel de tax-gap genoemd. De afgelopen jaren is gevraagd om inzicht in de omvang van de tax-gap in Nederland, 
maar het kabinet weigert tot nu toe de omvang van de tax-gap te berekenen. In diverse andere Europese landen wordt het 
berekenen van de tax-gap gebruikt wordt om een optimale omvang van de belastingdienst te kunnen vaststellen. Uit een 
Engelse studie naar de tax-gap voor alle Europese landen blijkt dat Nederland rond de 30 miljard euro per jaar misloopt. 
Voor een goed functionerend belastingstelsel is het van groot belang dat de belastingmoraal hoog blijft. Nu 85% van de 
bevolking het idee heeft dat zijzelf meer betalen doordat anderen frauderen met belastingen of belastingen ontwijken, is 
het noodzakelijk om dit stevig en snel aan te pakken. Anders daalt de belastingmoraal, met alle gevolgen van dien. Naar 
aanleiding van het rapport ‘Miljarden voor het oprapen’ onder medewerkers van de Belastingdienst heeft het huidige 
kabinet in zijn regeerakkoord vastgelegd extra te willen investeren in controles. Maar door extra bezuinigingen op de 
publieke sector, waaronder de belastingdienst, wordt deze kabinetsperiode per saldo juist bezuinigd op het personeel en 
de kwaliteit van de belastingdienst. Tegelijkertijd neemt het aantal ingewikkelde bedrijfsaangiftes steeds verder toe. Telde 
Nederland aan het eind van de vorige eeuw 300.000 ondernemingen, vandaag de dag zijn dat er 1,2 miljoen, vier keer zo 
veel. Aangiftes van ondernemingen worden daarom gemiddeld nog maar eens in de 40 à 50 jaar gecontroleerd. 
Belastingdienstmedewerkers geven aan dat er nog steeds miljarden voor het oprapen liggen als er meer mensen zijn om 
het werk te doen. Door de aanhoudende bezuinigingen wordt de naleving van en daarmee het vertrouwen in het huidige 
belastingstelsel ondermijnd. Binnen een nieuw belastingstelsel moet dat echt anders. Goede naleving levert draagvlak en 
inkomsten op.  
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 Voorts willen wij dat bedrijven in concrete aantallen en euro’s in hun jaarverslagen aan gaan geven in 
welke landen zijn produceren, in welke landen zij hun omzet boeken, waar zij investeren en in welk 
land zij hoeveel belasting betalen. Ook moeten bedrijven meer inzicht geven in hun 
vennootschapsstructuur. Het inzicht bieden in de financiële handel en wandel van bedrijven is een 
onlosmakelijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en sluit aan bij de voorstellen 
van de commissie Melkert om te komen tot meer transparante verantwoording en bij voorstellen van 
de FNV over de belastingherziening. 

Een effectieve aanpak van belastingfraude, -ontduiking en –ontwijking levert volgens de FNV een opbrengst op 
van zeker 4 miljard euro. 
 
Belasting op erfenissen (successiebelasting) 
Gelijke kansen, ongeacht geslacht, geaardheid, geloof, leeftijd, opleiding etc. is een belangrijk uitgangspunt. 
Voor ons betekent dat dat iedereen bij geboorte gelijk is. De praktijk is een andere. Sommige worden geboren 
met een gouden lepel in de mond, hun ouders zijn schatrijk, anderen hebben ouders met helemaal niks. Via 
erfenissen en schenkingen krijgen kinderen van rijke ouders een voorsprong op kinderen wiens ouders geen 
vermogen hebben. Het erven van vermogen vergroot de mogelijkheden van de erfgenaam, zonder dat ze er 
zelf iets voor hoeven doen. De successiebelasting (erf- en schenkingsbelasting) kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan een samenleving met gelijke kansen. Zeer grote vermogens gebruiken deels ook de erfbelasting om 
belastingen te ontwijken. Een substantieel hogere erfenisbelasting (niet tussen partners, maar tussen 
generaties) onder gelijktijdige verhoging van de vrijstellingen aan de voet is ook een belangrijk instrument om 
de overerving van ongelijkheid tegen te gaan. Daarom stellen wij met de FNV voor om zeer grote erfenissen 
boven de 1 miljoen euro zwaarder te belasten (met 29%, conform de kansspelbelasting) en dient er onderzocht 
te worden hoe kan worden voorkomen dat mensen die een grote erfenis nalaten geen erfbelasting betalen, 
waarna er actie kan worden ondernomen om dit tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we de vrijstelling voor 
kleine erfenissen in de erfbelasting voor kinderen verhogen naar € 30.000 (nu €20.000). Om onnodige 
belastingschulden te voorkomen dient de erfbelasting standaard pas te worden betaald als de erfenis is 
ontvangen. 
 
Aftrekposten 
De huidige aftrekposten voor hypotheekrente en pensioenpremies werken zeer denivellerend: ze komen 
vooral ten goede aan de hogere inkomens. In het komende decennium moet voorts stapsgewijs de 
hypotheekrenteaftrek verder verlaagd worden, met progressief oplopende extra stappen voor woningen met 
een waarde boven de € 0,5 miljoen respectievelijk € 1 miljoen. Tegelijkertijd moet de huurtoeslag verhoogd 
worden, en op termijn moeten beide faciliteiten geïntegreerd worden in een koop/huur-neutrale woontoeslag 
of –aftrek.  
Linksom! stelt een aftopping van de aftrekbaarheid van pensioenpremies voor, zoals ook de commissie Melkert 
doet. Logisch is om daarbij aansluiting te zoeken bij de premiegrens sociale verzekeringen (50.853 euro) en de 
aftrekbaarheid te beperken tot 42%, zodat één maximum inkomensgrens gaat gelden voor alle vormen van 
sociale verzekeringen en oudedagsvoorzieningen. Dit levert lagere loonkosten op, hogere nettolonen en 
minder fiscale aftrek.  
Het beperken van deze aftrekposten levert op korte termijn al zeker 2,5 miljard euro op. 
 
Daarnaast moet de weeffout in het belastingstelsel gerepareerd worden die renteniers, dus mensen met alleen 
inkomen in box 3, vrijstelt van het betalen van onder meer AOW- en AWBZ-premies en van een 
inkomensafhankelijke ZVW-premie, terwijl er wel recht bestaat op deze zeer kostbare voorzieningen.  
Meer in het algemeen bepleiten wij dat alle resterende aftrekposten (met een afzonderlijke behandeling van 
hypotheekrente en pensioenpremies zoals beschreven) worden omgezet in voor iedereen gelijke 
heffingskortingen. Daarmee zullen mensen met hogere inkomens niet langer meer profiteren van aftrekposten 
dan mensen met lagere inkomens.  
Ook deze voorstellen zijn al eerder gedaan door de Commissie Melkert. 
 
Vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting met name voor grote bedrijven kan makkelijk omhoog. Sinds 1980 is deze 
wereldwijd zo ongeveer gehalveerd, in ons land van 48% naar 25%. Al die jaren zijn de belastingparadijzen en 
belasting-doorsluisparadijzen (Nederland) ongemoeid gelaten, ondanks dat iedereen wist of kon weten dat 
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deze het grootbedrijf in staat stelden lage en dalende nominale belastingtarieven te reduceren tot nul. Terwijl 
onze inwoners zuchten onder torenhoge hypothekenschulden, als gekken aflossen op gezonken onroerend 
goed en ook nog eens moeten opdraaien voor de publieke kosten van een bancair privéfeestje, zit het 
grootbedrijf op een historisch ongekende berg spaargeld: rond de 60 miljard euro in Nederland, rond de 5 
biljoen dollar in de VS. En wat doet het grootbedrijf? Het investeert niet in het thuisland, niet in onderzoek en 
ontwikkeling, niet in de eigen werknemers. Nee, het doneert de winsten aan de aandeelhouders – na uiteraard 
eerst de eigen bestuurders flink te hebben gespekt.  
Het is spijtig en onterecht dat het kabinet de belastingherziening niet aangrijpt om de alsmaar verder 
doorgaande uitholling van de opbrengsten uit vennootschapsbelastingen aan te pakken. Sinds 2000 daalt het 
aandeel van de vennootschapsbelasting in de totale belastingopbrengsten. In 2000 was dat nog 17%, nu is dat 
gezakt tot 10%. Dit is het gevolg van te lage tarieven in de vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen en 
belastingontwijking van bedrijven. In Europees verband moeten de tarieven weer omhoog, maar nu is 
Nederland een van de koplopers in het aanjagen van internationale belastingconcurrentie naar steeds lagere 
tarieven en kan dus ook zelf nu al eenzijdig stappen nemen die dit proces doen keren. Het Nederlandse tarief is 
formeel weliswaar 25%, maar in de praktijk is het effectieve tarief slechts 7%, één van de laagste in Europa.  
Naast een verhoging van het generieke tarief pleiten wij daarom voor het aanpakken van het misbruik van de 
innovatiebox (waar multinationals te makkelijk geld maar tegen 5% kunnen laten belasten) en van de 
deelnemersvrijstelling en voordelen met betrekking tot herstructurering van schulden en verliezen, waarmee 
zelfs algehele belastingvrijstelling verkregen kan worden, en het drastisch verhogen van bronheffingen in 
belastingverdragen. In opdracht van de G20 werkt de OESO nu plannen uit om aan de uitholling van nationale 
belastingen en de kunstmatige overheveling van winsten naar elders een einde te maken. Laat Nederland 
hierin het voortouw nemen en zelf alvast het goede voorbeeld geven. Met de FNV willen wij dat de tarieven in 
de vennootschapsbelasting weer in lijn komen met die in de inkomsten- en loonbelasting. Dat houdt in een 
verhoging van de tarieven naar 35% (nu 25%) respectievelijk 29% (nu 20%), zoals dat nog in 2001 was, tezamen 
met de hiervoor al genoemde beperking van aftrekposten en aanpak van andere mogelijkheden voor 
belastingontwijking.

9
 Gelet op de ongelijke vermogens- en winstposities tussen het grootbedrijf en het MKB 

bepleitten wij een differentiatie in de tarieven ten gunste van het MKB. De door ons voorgestelde verhoging 
van de vennootschapsbelasting levert naar verwachting zo’n 4,2 miljard euro op.  
Daar staat tegenover dat Linksom! in ons Plan voor de Arbeid al een radicale verlaging belasting op arbeid 
heeft voorgesteld door de franchise (vaste korting per werknemer) in de grondslag voor werkgeverslasten te 
verhogen zodat bedrijven met meer werknemers een relatief voordeel genieten ten opzichte van 
kapitaalintensieve bedrijven.  
 
De ongelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen (rente aftrekbaar, winsten belast) in de 
vennootschapsbelasting leidt tot allerlei fiscale constructies en tot overmatige schuldfinanciering. Een gelijke 
aftrek voor zowel eigen als vreemd vermogen haalt die perverse prikkel weg. Dit zal een domper zijn voor in 
Nederland gevestigde financieringsvennootschappen (‘brievenbussen’), maar juist weer gunstig voor 
concernfinanciering vanuit Nederland van reële investeringen. Een gelijke vermogensaftrek is bovendien 
relatief gunstig voor het midden- en kleinbedrijf omdat het MKB verhoudingsgewijs met veel eigen vermogen is 
gefinancierd. De commissie Melkert heeft al eerder gepleit voor een gelijke aftrek. Het kabinet heeft dit tot nu 
toe geweigerd. Linksom! herhaalt dit voorstel. 
 
Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) moeten meer belasting gaan betalen: zij stellen een hoog inkomen en 
dus belastingheffing uit, en doen gemiddeld slechts eens in de zeven jaar aangifte, terwijl de fiscus met alle 
andere belastingplichten wel jaarlijks afrekent.  DGA's zitten zo hun geld op te potten totdat het weer 
aantrekkelijker wordt om het uit te keren, in plaats van het geld in de economie te besteden. Dit is slecht voor 
het economisch herstel en onrechtvaardig naar de andere belastingbetalers. De doelmatigheidsmarge in de 
gebruikelijk-loonregeling van DGA’s moet daarom worden verlaagd, zoals ook de FNV voorstelt, van 30 naar 
10%. Ook het eigen vermogen van DGA’s moet worden belast boven een bepaalde grens (bijv. eenmaal de 
jaaromzet) met een gelijk tarief als de te vernieuwen vermogenswinstbelasting (zie hierboven) en het 
doorschuiven van vermogens in het successierecht voor ondernemers moet zwaarder worden aangeslagen. Een 
bedrijf mag natuurlijk niet kapotgaan als je het doorgeeft, doordat de fiscus langskomt. Daarom zijn er nu ook 
doorschuifmogelijkheden en vrijstellingen, maar de maatvoering is uit het lood, zo is door verschillende 
fiscalisten al vaak geconstateerd. Bij deze belastingherziening moet er nu eindelijk iets aan gebeuren. De inzet 

                                                           
9
 Ter vergelijking: in Duitsland is het tarief 29,5%, in Frankrijk 33,33%, in België 33,99%, in Spanje 30%, in Italië 31,4% en in 

de Verenigde Staten van Amerika 40%.   
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van het kabinet op dit terrein is echt te mager. Zij verwijst slechts naar een aangenomen motie over de fiscaal 
gedreven emigratie van DGA’s. Het onderwerp van DGA’s in de belastingen lijkt vrij technisch, maar is qua 
omvang van groot belang. Met de hierboven genoemde maatregelen voor DGA’s alleen al schat de FNV een 
opbrengst van ruim € 1 miljard. 
 
Naast bevordering van werkgelegenheid en eerlijker inkomens- en vermogensverhoudingen zijn er nog andere 
motieven voor aanvullende maatregelen in een belastingherziening. Wij wijzen in dit verband op de door de 
commissie Melkert bepleitte verduurzaming en vergroening van ons belastingstelsel, waarbij Linksom! zich 
aansluit.  
 

4.2.2 Andere mogelijkheden om sociaal-economische ongelijkheid te 

verminderen 

Voor Piketty was er Atkinson. Sir Anthony Atkinson is hier niet zo bekend, maar Piketty bouwde op zijn werk, 
zoals hijzelf heeft toegegeven. Piketty noemde de eminente Britse econoom Atkinson onlangs ‘the Godfather 
of historical studies of income and wealth” Dat is niet zo overdreven. Sinds de jaren 1960 onderzocht Atkinson 
al ongelijkheid en publiceerde zijn eerste boek over dit onderwerp al in 1978. De Atkinson index voor 
ongelijkheid is naar hem genoemd. Hij was echter niet zo bekend bij het grote publiek als zijn jongere Franse 
bewonderaar. In Inequality: What Can Be Done?, het nieuwe boek van de 70-jarige oud-hoogleraar in Oxford 
en aan de London School of Economics, gaat hij na welke consequenties een aanpak van de ongelijkheid heeft 
voor het technologiebeleid, voor de lonen, voor de zeggenschap in ondernemingen. De zwaarste politieke 
lading heeft Atkinsons conclusie dat het standaardantwoord van herverdeling door de overheid via belastingen 
en beter onderwijs onvoldoende zal zijn om onrechtvaardige ongelijkheid te bestrijden. De verschillen zijn zo 
spectaculair groot geworden dat je het niet redt met hier en daar de belasting wat omhoog of meer onderwijs 
voor mensen aan de onderkant. Daarmee verlegt hij de aandacht van belastingen naar andere mogelijkheden 
om sociaal-economische ongelijkheid te verminderen. Atkinson bepleit daarom een aanvullend perspectief. 
Daarin is de aandacht verbreed van het zwaarder belasten van kapitaal naar de versterking van de macht van 
de arbeid: Hoe kan de vakbeweging met andere organisatievormen weer aan kracht winnen? Hoe breng je 
bedrijven tot het inzicht dat zij belang hebben bij technologie die hun werknemers niet overvalt maar het werk 
juist toegevoegde waarde verschaft? Hoe kun je ondernemingen ervan overtuigen dat hun aandeelhouders 
niet hun enige belanghebbenden zijn? Bedrijven moeten ook aan hun reputatie denken. Het zou Atkinson 
daarom niet verbazen als de heersende normen van wat mensen nog acceptabele inkomensverschillen vinden 
de komende jaren weer strakker worden.  De WRR bepleit in het verlengde van Atkinsons’ boek  om in de strijd 
tegen de groeiende sociaal-economische ongelijkheid ook aandacht te geven aan maatregelen die al voor de 
belastingheffing aan de orde komt, in de inkomensvorming correcties aanbrengen, zoals de hoogste inkomens 
ook onder de werking van een CAO te brengen, het geven van instemmingsrecht aan het personeel over 
belangrijke investeringsbeslissingen en het uitkeren van dividend of de helft van de winst aan het personeel. 
Onderzoeker Breman van de WRR redeneert dat kapitaal en arbeid beide belang hebben bij de continuïteit van 
het bedrijf. Daarom hebben beide in de visie van Breman ook een gelijk recht op een uitkering uit de winst. De 
één heeft het kapitaal ter beschikking gesteld, de ander de arbeid. Dat is een mooi voorbeeld van 
gelijkheidsbeleid buiten de sfeer van de overheid. Het “wagemark” in Canada is ook zo’n aansprekend 
voorbeeld. Bedrijven waarvan de directie niet meer verdient dan tien keer het loon van de laagstbetaalde 
werknemer hebben het recht hun producten van een speciaal keurmerk, het wagemark, te voorzien. Maar 
waarom zouden we zo’n redelijk principe niet als norm in een Wet op de loonvorming vastleggen? Linksom! 
vindt bestrijding van sociaal-economische ongelijkheid een groot algemeen belang, en stelt dus voor om een 
aantal voorstellen wettelijk te regelen: 

 Op het terrein van inkomens moeten er maatregelen worden genomen die gericht zijn op het 
tegengaan van excessieve beloning. Linksom pleit voor  een Wet op de loonvorming, die een plafond 
instelt voor de verhouding tussen de laagste en de hoogste inkomens van werknemers en bestuurders 
in een bedrijf of organisatie, en die bij een CAO als voorwaarde voor algemeen verbindend verklaring 
stelt dat alle inkomens in een bedrijf of bedrijfstak daaronder vallen;  

 Het versterken van de zeggenschap van het personeel over de verdeling van inkomens en andere 
beloningen in een bedrijf of instelling; en 

 Het bevorderen van het aandeelhouderschap van werknemers helpt ook de ongelijkheid tegen te 
gaan. Dividenduitkeringen aan werknemers worden daartoe fiscaal aantrekkelijker gemaakt. 



  Linksom! in de PvdA  
 

 

P
la

n
 v

o
o

r 
d

e 
A

rb
ei

d
 e

n
 S

o
lid

ar
it

e
it

  

3
0 

 

De overheid heeft ook rechtstreeks invloed op inkomens in ons land. Hogere lonen zijn belangrijk om de 
bestedingen van consumenten weer te laten toenemen. Linksom! wil dat de  overheid als grootste werkgever 
in ons land het voorbeeld geeft door de lonen in de (semi-)publieke sector te compenseren voor het in het 
afgelopen decennium opgelopen koopkrachtverlies. 
Daarnaast worden salarissen in o.m. het onderwijs, de zorg en in de veiligheidssector opgetrokken om het werk 
in deze sectoren aantrekkelijker te maken voor goed opgeleide professionals. De afgelopen jaren is daar een 
groot koopkrachtverlies opgetreden. Bij de verhoging van deze lonen worden ook de onderkant van het 
loongebouw tot tenminste 130% van het minimumloon opgetrokken. Het is triest dat werkers in de (semi-
)publieke sector nu, terwijl onze partij deel uitmaakt van deze regering, zo lang moeten staken om hun magere 
inkomens te verbeteren. 
Linksom! stelt ook voor om de inkomenspositie van de minima (minimumloon en lager, en van AOW-ers met 
geen of slechts beperkt aanvullend pensioen) te versterken. Het reële inkomen van deze groep moet 
substantieel omhoog. Het netto-minimumloon en de netto-uitkeringen voor bijstand, AOW en WIA moeten 
worden verhoogd om een voldoende sterke koopkracht te bereiken. De AOW kortingen voor partners en 
inwonende kinderen moeten worden geschrapt.  Linksom wil de kosten hiervan tenminste deels dekken door 
een verdere fiscalisering van de AOW.  

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.  

De netto-huur en netto-zorglasten moeten voorts voor lagere inkomens significant omlaag. 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. Door de verhuurdersheffing in te ruilen voor een investeringsverplichting komt er meer aanbod van 
duurzame sociale woningen. Daardoor zal ook de doorstroming beter op gang kunnen komen. De 
huurdersbescherming behoeft dan ook niet te worden aangetast – dat middel kan geen begaanbare weg voor 
een sociale PvdA zijn. 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. 
 
De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk gemaakt. Bijvoorbeeld door de kinderbijslag vanaf een 
gezinsinkomen van 50.000 euro zodanig stapsgewijs te verlagen dat de kinderbijslag 0 euro is voor inkomens 
boven de 100.000 euro. Dat levert al een besparing op van circa 500 miljoen euro. Als bovendien alleen nog de 
eerste twee kinderen kinderbijslag krijgen, kan het kabinet volgend jaar een bezuiniging bewerkstelligen van 
800 miljoen euro. De opbrengsten daarvan kunnen ten goede komen aan de financiering van dit actieplan. 

De armoedeval moet verder worden bestreden door te voorkomen dat er bij 0-urencontracten (die alleen nog 
maar toegestaan worden als er geen verdringing van reguliere arbeid plaats vindt) lang geen of een te lage 
aanvulling plaatsvindt, en door noodzakelijke kosten die voor het werk gemaakt moeten worden 
(kinderopvang, reiskosten, werknemerskosten zoals uniform of eigen materiaal, of scholing) ook mee te nemen 
in een eventuele aanvulling.  

4.2.3 Armoede in Nederland 

Volgens de Nederlandse norm zou niemand in Nederland onder de armoedegrens moeten leven. Wel wordt 
verwacht dat mensen zelf een beroep doen op de voorzieningen waar ze recht op hebben.  
Dat gebeurt echter onvoldoende, onder meer omdat mensen de weg niet weten te vinden, ze zich schamen 
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voor hun problemen of omdat ze geen hulp willen omdat de overheid te ingrijpend beslag legt op hun 
privéleven. Het niet-gebruik van voorzieningen werd enkele jaren geleden nog actief bestreden. Nu zijn 
gemeenten, door de bezuinigingen, terughoudender geworden in het onder de aandacht brengen van de 
mogelijkheden. Ook wordt door de nadruk op eigen kracht steeds meer verwacht dat mensen zelf aanspraak 
maken op voorzieningen, terwijl het juist kenmerkend is voor de doelgroep dat zij dit niet doen of niet kunnen.  
In bijlage 6 staat een uitgebreide analyse van de kenmerken en oorzaken van armoede in Nederland.  

De hoogte van het inkomen is een belangrijke graadmeter voor de kans op armoede en/of sociale uitsluiting. In 
Nederland betreft het 15% van de inwoners, in de EU bijna 25%. Volgens het armoedesignalement van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) waren er in 2014 in 
Nederland nog nooit zoveel armen als nu. Van de 7 miljoen huishoudens moesten er 726.000 (10,3%) 
rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens. Deze grens ligt op 1010 euro per maand, berekend 
voor een alleenstaande. Het gaat daarbij om meer dan een 1 miljoen mensen. Daarmee is sinds 2008, het jaar 
van het uitbreken van de crisis, de armoede met meer dan een derde gestegen. Ook de ‘budgetarmoede’ is 
toegenomen. Het gaat hier om mensen die alleen nog de meest essentiële goederen kunnen aanschaffen: 
kleding, energiekosten, voedsel, etc. Maar zich geen zaken als uitgaan, vakantie, sport of hobby kunnen 
veroorloven. Hiervoor ligt de grens op 960 euro per maand: 5,4% van de bevolking leeft op of onder dit niveau. 
In 2007 lag dit percentage nog op 3,7%. De uiterste vorm van extreme armoede is dak- en thuisloosheid. In 
december 2013 waren er 27.000 daklozen, 5000 meer dan in 2011.  
 
Het vangnet in de vorm van de Participatiewet (bijstand), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en 
allerlei toeslagenregeling blijken niet te verhinderen dat mensen tot ernstige en langdurige armoede 
veroordeeld worden. Sommige groepen, zoals illegalen, worden categorisch uitgesloten. Of er worden 
drempels opgeworpen om mensen af te houden van voorzieningen. Een voorbeeld is de verplichte maand 
wachttijd voor jonge aanvragers van een bijstandsuitkering. Er zijn gemeenten die deze wachttijd ook proberen 
toe te passen bij volwassenen, ook al staat de wet dit niet toe. Maar het is volgens Gijsbert Vonk, hoogleraar 
sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, vooral het steeds rigider wordende 
handhavingsbeleid dat mensen in de armoede drijft. Bij de geringste overtreding van de inlichtingenplicht 
wordt al een boete opgelegd, of er opzet in het spel is of niet. Schuldsanering komt er dan niet meer aan te 
pas. Dit dwingt mensen langdurig te leven op de beslagvrije voet van 90 procent van de bijstandsnorm. Als die 
al wordt toegepast, want onlangs meldde de Nationale Ombudsman dat gerechtsdeurwaarders maar ook de 
Belastingdienst deze norm nogal eens uit het oog verliezen. We weten niet hoe vaak dit de oorzaak is van 
extreme armoede, want daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Onderzoek gaat altijd over in- en 
uitstroomcijfers, maar de sociale realiteit die hierachter schuil gaat wordt minder interessant gevonden. Ook 
wijst Vonk op het gevaar dat gemeenten met zoveel bezuinigingen en nieuwe taken steeds  minder bereid zijn 
geld te investeren in de opvang van de allerarmsten in onze samenleving.  Dat zie je al bij de uitvoering van de 
Participatiewet. In de Wet werk en bijstand (Wwb) werd een langdurigheidstoeslag ingevoerd voor mensen die 
langere tijd in de bijstand zitten. Hoe langer in de bijstand hoe groter namelijk het risico op armoede. De 
Participatiewet maakte van deze toeslag een individuele voorziening: de toekenning moet het voorwerp 
worden van maatwerk. Zoals zoveel blijkt bij gemeenten die financiële zorgen en onzekerheden kennen 
betekent maatwerk zelden meer, en meestal minder geld. Sommige gemeenten vullen dit ‘maatwerk’ al zo in 
dat ze deze hele voorziening categoriaal inperken of zelfs geheel afschaffen. Rotterdam heeft bijvoorbeeld 
besloten de individuele inkomenstoeslag alleen nog maar te geven aan jeugdigen die zich scholen. Hiermee 
wordt de bijstand als vangnet ondermijnd.  
 
Activeringsfilosofie, de bestrijding van fraude en misbruik, de participatiesamenleving of een geïntegreerd 
vreemdelingenbeleid mag zijn eigen rechtvaardigingsfilosofie hebben, er is ook nog zoiets als een de sociale 
vangnetfunctie. Herstel van deze vangnetfunctie vraagt om het schrappen van categoriale uitsluitingen, een 
veel minder streng handhavingsbeleid en een lossere binding tussen uitkering en arbeid.  Formele drempels 
moeten worden geslecht en beperkende uitvoeringspraktijken moeten actief worden tegengegaan en 
publiekelijk bestraft. De bijstand is er om te voorkomen dat mensen in armoede geraken. Dat vraagt om 
compassie in plaats van repressie.  
 
Linksom! pleit voor een stelsel van maatregelen dat bijdraagt aan het terugdringen van armoede. 
Er moet een nationaal armoedebeleid worden gevoerd, waarbij gemeenten in termen van medebewind 
maatvoering kunnen betrachten. Gemeenten krijgen daartoe ruim extra middelen.  
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Categoriale uitsluiting van bijstand en bijstandstoeslagen en het opwerpen van formele drempels om in 
aanmerking daarvoor te komen moet expliciet worden verboden, actief worden tegengegaan en publiekelijk 
bestraft te worden. De kostdelers-korting in de bijstand wordt weer geschrapt.  

Uitzettingen uit woningen en het afsluiten van water en energie moet zoveel mogelijk worden tegengegaan en 
in ieder geval voor gezinnen met kinderen worden uitgesloten. Hierover worden met woningcorporaties en 
hypotheekverstrekkers bindende afspraken gemaakt of afgedwongen.  

Het uitgangspunt van zo’n armoedebeleid is dat getracht wordt mensen op maat te ondersteunen en te 
stimuleren tot gedragsverandering die hun uit de armoede helpt in plaats van de huidige normatieve 
repressieve benadering: compassie in plaats van repressie.  

Dit vraagt bij gemeenten aanzienlijk meer middelen en professionele hulpverleners. Hulpverleners die mensen 
uit de armoede proberen te begeleiden moeten onder meer getraind zijn in competenties en bewezen 
werkwijzen, zoals de methode van motiverende gespreksvoering. Dat gaat om intensieve trajecten. Het heeft 
als voordeel dat hulpverleners de cliënt op dezelfde manier benaderen en dezelfde boodschap uitdragen.  
De inzet van vrijwilligers bij armoedebestrijding en schuldsanering moet beperkt blijven tot de ondersteuning 
van professionals: het is een vak om dat goed te kunnen doen. Als er vrijwilligers ingezet worden, moeten deze 
goed ondersteund en begeleid worden – dit is zwaar en moeilijk werk.  

De situatie van kinderen in armoede en/of uitsluiting moet op korte termijn concreet, resultaatgericht en 
meetbaar aangepakt worden. Hierbij moeten deze regelingen voor alle kinderen, in alle gemeenten uniform 
toegankelijk zijn. Ook het discrimineren en/of uitsluiten van kinderen met arme ouders moet met een gericht 
pakket van maatregelen meetbaar aangepakt worden.  

Voor de beperkte (5-10% multi-problematiek) groep die structureel een beroep doet moeten gemeenten een 
volwaardig vangnet bieden. Aanbevolen wordt om voor die problematiek tot een regionale aanpak te komen. 
Het aanbod van gemeenten moet als regel bekend zijn en actief onder de aandacht worden gebracht bij de 
mensen voor wie dat aanbod bedoeld is.  

Vanuit de uitvoering kan ook veel worden gedaan voor een effectievere aanpak van armoede: 
• Maak als organisatie/management de keuze om de ‘cliënt centraal’ te stellen, en stel professionals 

dan ook in de gelegenheid om te werken op die manier. Bedenk dat empathische open gesprekken 
niet meer tijd hoeven te kosten.  

• Kijk eerst naar iemands houding en vaardigheden en bepaal op basis daarvan de insteek van de 
aanpak.  

• Ga open het gesprek met de cliënt aan.  
• Neem mensen tegen zichzelf in bescherming en geef ze, als ze daar niet mee kunnen om gaan, geen 

keuzen.  
• Enthousiasmeer mensen door te achterhalen wat hun passie is en dit mogelijk te maken.  
• Zorg dat het aanbod, voor de mensen die het echt nodig hebben, bekend is en actief onder de 

aandacht wordt gebracht.  
• Zorg dat ook digitale informatie begrijpelijk en toegankelijk is. Zo niet, zullen arme mensen hier soms 

ondersteuning bij moeten vragen en dat stimuleert onbedoeld dat ze de verantwoordelijkheid bij 
anderen leggen.  

• Ga eens in de schoenen staan van iemand die arm is, bijvoorbeeld via het lopen van een stage.  Dat 
zou trouwens ook goed zijn voor alle politici. 

 

4.2.4 Problematische schulden in Nederland 

In de afgelopen jaren is de schuldenproblematiek in Nederland fors toegenomen. Het is niet precies bekend 
hoeveel huishoudens zich in een problematische schuldsituatie bevinden of daar een (groot) risico op lopen. In 
2013 werd ingeschat dat er tussen de 373.000 en 531.000 huishoudens zijn die zich in een problematische 
schuldsituatie bevinden. Daarnaast lopen nog eens 719.000 tot 961.000 huishoudens een serieus risico om in 
een problematische schuldsituatie terecht te komen. Uitgaande van de laagste schattingen en het gemiddelde 
van ruim twee personen per huishouden zijn er in Nederland dus ruim 700.000 mensen die in problematische 
schulden leven en ruim een miljoen die daar een serieus risico op lopen. Onderzoek van bureau Panteia 
(Huishoudens in de rode cijfers, 2012) gaf al aan dat tussen de 16,1 en 18,4% van alle huishoudens, dus 
ongeveer één op de zes huishoudens problematische schulden had. In 2009 was dat nog 13,4%. Het is 
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aannemelijk dat sinds 2012 deze trend niet gewijzigd is, zie de stijging in het aantal betalingsachterstanden bij 
woningcorporaties, bij hypotheekachterstanden en bij betalingsproblemen met de zorgpremies. 
 
Het kost (veel) tijd om een schuldregeling met kwijtschelding te treffen. De schuldhulpverlener kan veel 
betekenen en regelen maar de schuldenaar moet zelf ook veel doen. En in specifieke situaties zijn er (juridische 
of beleidsmatige) obstakels waardoor een schuldregeling met kwijtschelding vooralsnog niet mogelijk is. In de 
afgelopen jaren nam het aantal huishoudens met (problematische) schulden flink toe. De koepel van 
schuldhulpverleningsinstanties heeft onlangs nog bericht over een sterke groei bij problematische schulden.10 
Dat de (problematische) schulden blijven bestaan heeft allerlei (maatschappelijke) gevolgen. Voor de 
schuldenaar betekent het voortbestaan van de schulden dat er vooralsnog geen einde komt aan de stress en 
bestaansonzekerheid. Onderzoek wijst uit dat het hebben van (problematische) schulden onder meer bijdraagt 
aan stress in relaties, gezondheidsproblemen, langduriger uitkeringsafhankelijkheid of een hoger ziekteverzuim 
op de werkvloer. De maatschappelijke impact van schulden is ook groot. Volgens het Nibud kost ieder 
onopgelost schuldprobleem de samenleving € 100.000. 
 
Veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen. Dat komt door onder meer de zware 
criteria waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening, door strenge 
criteria die gemeenten daarvoor hanteren maar ook door het gedrag en de motivatie van de betrokken 
personen zelf. Dat staat in een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVVK, de 
vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Volgens de onderzoekers hebben veel gemeenten de 
schuldhulpverlening de afgelopen jaren anders ingericht en hebben ze (tijdelijke) uitsluitingscriteria 
opgenomen. Zo worden mensen die geen inkomen hebben of ingeschreven zijn als zelfstandige bij de Kamer 
van Koophandel uitgesloten – dit laatste wordt overigens in de wet schuldsanering natuurlijke personen 
(WSNP) zelf voorgeschreven. Ook mensen die een eerder beroep deden op schuldhulp of in een niet afgeronde 
scheiding zitten komen niet in aanmerking. Ook worden mensen met een koopwoning uitgesloten, zelfs als 
verkoop daarvan aantoonbaar niet helpt omdat de hypotheek onder water staat en/of omdat de huurlasten 
hoger zullen zijn dan de aflossing en rente op de hypotheek. Daarnaast zijn veel gemeenten ook gaan screenen 
op motivatie en vaardigheden. Geconcludeerd wordt in het rapport dat het beleid moet worden aangepast en 
dat schuldenaren intensiever moeten worden begeleid om hun motivatie om het traject vol te houden te 
vergroten. 

11
 

 
Onder invloed van de bezuinigingen bij de Wet gemeentelijke schuldsanering (Wgs) hebben de meeste 
gemeenten ervoor gekozen om (strenge) afwijzingscriteria te stellen. Een van de gevolgen is dat er 
schuldsituaties zijn die voorheen oplosbaar waren maar onder het nieuwe beleid (vooralsnog) onoplosbaar zijn 
geworden. Denk aan criteria als: dat mensen hun vaste lasten betaald moeten hebben in de periode voordat ze 

                                                           
10

 Zowel de gemiddelde problematische schuld stijgt (in 2014 met ruim 2% tot 38.500 euro) als het aantal mensen met 
problematische schulden: het aantal mensen, waarbij de rechter uitkomst moet bieden is in de afgelopen drie jaar 
verdubbeld en bij de gemeentelijke schuldsanering is het aantal klanten  vorig jaar met 3000 gestegen naar 92.000. In 
dezelfde periode zijn veel gemeenten strenge(re) afwijzingscriteria gaan hanteren. De combinatie van een absolute groei en 
strengere afwijzingscriteria heeft als gevolg dat inmiddels ongeveer een derde van de huishoudens die om hulp vragen 
vooralsnog niet worden toegeleid naar een schuldregeling. Dit komt neer op ongeveer 35.000 huishoudens dus ongeveer 
70.000 mensen. Alleenstaande ouders vormen veruit de grootste groep, maar werkenden schuldenaars en ex-ZZP-ers 
nemen ook sterk in aantal toe. Er zijn ook mensen die vanwege de strengere afwijzingscriteria niet eens meer een beroep 
doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het ligt dan ook in de rede dat het aantal huishoudens met vooralsnog 
onoplosbare schulden dat wel graag hulp wil hebben (een stuk) hoger ligt. Dat de schulden en het aantal schuldenaren nog 
steeds toeneemt, komt volgens de branchevereniging NVVK door de aanhoudend hoge en toenemende langdurige 
werkloosheid, de versobering van inkomensondersteunende maatregelen zoals van de huurtoeslag en de stijging van lasten 
op het gebied van wonen en zorg. Die ontwikkelingen treffen met name mensen met een laag inkomen, aldus de NVVK. 
11

 Uit cijfers van de NVVK over 2013 blijkt dat er in ons land toen 89.000 aanmeldingen waren voor schuldhulpverlening en 
in 2012 84.500. De gemiddelde schuld steeg in dat jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro. Schulden staan zelden op 
zichzelf, oplossingen zijn zelden voor de hand liggend of simpel. Waar schulden voorkomen ziet de NVVK en de Hogeschool 
Utrecht verschillende krachten die op schuldenaren inwerken; complexe wet- en regelgeving, schuldeisers met forse 
dwangmiddelen en schuldenaren die zelden de consequenties van hun keuzes kunnen overzien. Daarnaast is de overheid 
vaak zelf één van de belangrijkste schuldeisers. De voor de schuldhulpverlening beschikbare middelen staan niet in 
verhouding tot de grootte en de problematiek van sommige doelgroepen. Onoplosbare schulden zijn ook het resultaat van 
veel factoren en te weinig middelen om daar antwoord op te geven. De schuldhulpverlening heeft bijvoorbeeld zelden 
voldoende tijd om ervoor te zorgen dat – vaak wanhopige – schuldenaren in een nieuwe realiteit ‘landen’ terwijl dit voor 
het proces van schulden beheersen en oplossen van grote waarde is. 
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een beroep deden op de schuldhulpverlening, hun administratie tot op zekere hoogte op orde moeten hebben 
of niet eerder (in de afgelopen 2 tot 5 jaar) een beroep deden op de schuldhulpverlening.  
 
Linksom! wil daarom De wettelijke regeling voor schuldsanering aanpassen opdat meer mensen sneller een 
regeling kunnen krijgen, schulden echt gesaneerd worden en de stijging van private schulden wordt 
tegengegaan. De bezuiniging van 40% op het budget van gemeentelijke schuldsanering wordt tenminste 
volledig teruggedraaid en waar nodig verder aangevuld.  

Onder een beter werkende schuldsanering verstaat Linksom! lagere toegangsdrempels en een verbod op 
categorale juridische uitsluitingen, betere registraties, een lagere en simpelere beslagvrijevoet, die ook simpel 
moet kunnen worden afgedwongen door de schuldenaar en betalingsregelingen bij het CJIB.  

Linksom! wil fraudeschuld uit sociale zekerheid meenemen in de schuldsanering, waarbij deze specifieke 
schulden niet kwijtgescholden worden. Onderdeel van een dergelijke regeling is, dat na afloop van de 
schuldsaneringsperiode de resterende fraudeschuld verder in termijnen moet worden afgelost.  
Daarnaast  wil Linksom! aparte trajecten voor kleinere schulden bij lage inkomens zoals overheidssteun bij het 
Goede Gierenfonds van Pieter Hilhorst

12
, meer begeleiding van de schuldenaars met meer tijd als dat nodig en 

nuttig is voor de aanvaarding van schuldsanering bij de schuldsanering
13

 maar ook snellere en effectievere 
procedures als de schuldenaar bereid is mee te werken maar een crediteur niet, en die ook ingezet moeten 
kunnen worden door de schuldenaar. 

Voor Linksom! is uitsluiting geen oplossing.  

Linksom! wil  voorts een  wettelijke opdracht aan woningcoöperaties om te voorzien in herhuisvesting bij 
schuldenaars met te hoge woonlasten, en dat bij beslaglegging bij eigen woningbezitters  ook bij hogere 
hypotheeklasten daarmee rekening gehouden opdat de lopende termijnen betaald kunnen worden. Tevens  wil 
Linksom! een plan voor een snellere sanering van hypotheekschulden die onder water staan om de 
woningmarkt echt weer vlot te trekken. Dit geldt voor hypotheken waarvan de schuld (vaak veel) hoger is dan 
de waarde van het pand: dat geldt op dit moment nog steeds voor ongeveer 1/3 van alle hypotheken!. Dit 
laatste wordt gefinancierd uit de bankenbelasting.  

Uiteraard geldt in alle gevallen dat er uitgegaan wordt van een coöperatieve houding van de schuldenaar. 

Voor doorstromers wil Linksom! dat de Nationale Hypotheekgarantie uitgebreid naar hypotheken voor 
financiering van restschulden. Daarnaast moeten mensen in staat worden gesteld om hun pensioenopbouw of 
hun pensioenpremie deels te gebruiken voor de aflossing van hun restschulden, in ruil voor een lager aanvullend 
pensioen of langer doorwerken. Het saneren van overmatige en achterstallige hypotheekschulden heeft grote 
maatschappelijke baten, o.m. doordat de woningmarkt veel beter zal functioneren en bestedingen zullen 
toenemen. 

Linksom! gaat uit van de noodzaak tot aanpassing van de huidige wet- en regelgeving noodzakelijk zijn, daar 
waar nu vooral aandacht is voor handhaving en minder op bestaans- en inkomenszekerheid. Bij gemeenten 
dienen beleidsplannen zo opgesteld te worden dat de toegang tot de schuldhulpverlening voor in beginsel voor 
alle schuldenaren open staat. Daarnaast zal ook de schuldhulpverlening zich beter op de behoeften van alle 
doelgroepen moeten richten. Schuldenaren hebben kwaliteiten en vaardigheden waarop kan worden ingezet 

                                                           
12 Het Goede Gieren Fonds  is een nieuw particulier initiatief om mensen met schulden te helpen. In vijf Nederlandse 
steden wil men samen met een aantal gezinnen met problematische schulden gaan zien of het fonds de schulden kan 
overnemen. Verder wil men met de schuldenmakers een plan opstellen om geldproblemen in de toekomst te voorkomen. 
Er  is geen sprake van kwijtschelding van de schulden. De schuldeisers worden uit het fonds betaald en de schuldenaar zal 
op termijn zijn schuld aan het fonds moeten terugbetalen. Het goede gieren fonds denkt dat hier veel kosten bespaard 
kunnen worden. Een huisuitzetting kost een woningbouwvereniging toch al gauw 6000 Euro, deze kosten kunnen dan 
bespaart worden. Met hoopt dat het fonds over enkele jaren 50 miljoen in kas heeft, dat geld moet bijeen gebracht worden 
onder andere banken en filantropen. Ook de overheid zou een duit in het zakje kunnen doen. 
13 In veel gemeenten hebben schuldenaren nauwelijks tijd om op zich in te laten werken wat er allemaal van hen wordt 
gevraagd om uit de schulden te komen. Ze hebben op het moment van aanmelding vaak geen idee dat een schuldenvrije 
toekomst van hen vraagt dat zij kostgeld vragen aan meerderjarige inwonende kinderen, de auto de deur uit doen of hun 
huis verkopen. In de meeste gemeenten is er geen of weinig tijd om deze grote opgave te doordenken, aan het idee te 
wennen en in actie te komen. Als de schuldhulpverlener in een keer alle consequenties op een rij zet is de impact daarvan 
zo groot dat dit weerstand oproept. Dat draagt bij aan (onnodige) uitval. In een proces met meerdere afspraken (met 
dezelfde schuldhulpverlener) is ruimte voor een verwerkingsproces. Dat is een gemis omdat het voorzien in activerende 
motiverende ondersteuning bij deze beweging onnodige uitval zou kunnen voorkomen. 
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maar ook kwetsbaarheden en gebreken waar men rekening mee moet houden.
14

 
Linksom! neemt de suggestie over uit het rapport van de Hogeschool Utrecht en de NVVK om budgetbeheer 
verplicht in te zetten bij mensen die niet begeleid kunnen worden naar schuldsanering en niet goed in staat zijn 
hun vaste lasten, zoals huur of energie zelf te betalen. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat de meest 
belangrijke levensbehoeften veilig worden gesteld.  Ook moet nagedacht worden hoe voorkomen kan worden 
dat zij nieuwe schulden maken. Ook wordt voorgesteld om producten te ontwikkelen in het kader van de 
schuldhulpverlening die erop gericht zijn de ambivalentie bij schuldenaren ten aanzien van het aanvaarden van 
schuldhulpverlening op te lossen en de schuldenaar een eigen plan te laten ontwikkelen hoe de schulden 
worden opgelost en welke ondersteuning daarbij nodig is. 

4.2.5 Terugdringing van het geïnstitutionaliseerd wantrouwen 

Ontbinding ontstaat waar binding ontbreekt. Er is geen binding meer vanwege een geïnstitutionaliseerd 
wantrouwen van de burger door de Staat: 

 De Wet Boeten en Maatregelen/Fraudewet die weliswaar aangepast nog steeds niet uitgaat van 
maatwerk: nu worden bijvoorbeeld Wajong-eren gekort op hun uitkering omdat zij niet tijdig 
aangeven dat zij inkomsten hebben. Vaak omdat men binnen een week niet precies weet wat men 
verdient, of denkt dat werkgever dit wel regelt. Meestal niet bewust, maar vanwege onmacht dit zelf 
goed te regelen; 

 De Wet Mulder: mensen die de boete van het CJIB niet kunnen betalen, kunnen meestal geen regeling 
treffen, maar krijgen boete op boete met alle gevolgen van dien tot gijzeling (gevangenis) aan toe. Er 
wordt niets opgelost, men wordt alleen verder in de ellende gedrukt; 

 AOW-ers die hun geluk hervinden met een nieuwe vriend of vriendin, maar latten, of uit 
betrokkenheid de vriend of vriendin verzorgen en daarom voor een (on)bepaalde duur intrekken bij 
deze persoon en gekort worden op de AOW. 

 
Er is geen sprake meer van een overheid met een neutraal mensbeeld. Zo is er, onder druk van de publieke 
opinie, al jaren sprake van een steeds sterker wordende aanname dat uitkeringsgerechtigden misbruik maken, 
frauderen, oneigenlijk aanspraak maken, onwillig en niet gemotiveerd zijn, etc. Terwijl de praktijk laat zien dat 
mensen aan de onderkant van de samenleving en aan de onderkant van de arbeidsmarkt echt in de problemen 
zitten en met moeite het hoofd boven water kunnen houden. De ingezette teneur van werken voor je 
uitkering, verplichte participatie op straffe van boete en maatregelen, zijn dreigementen die geen kracht 
bijgezet kunnen worden in de vorm van beschikbare arbeid voor deze doelgroep. Bovendien treedt meer en 
meer een situatie op waarbij werken niet loont. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt spelen zich risico’s af 
op het gebied van armoedeval ondanks betaalde arbeid, problemen met te dure kinderopvang, schulden en 
loonbeslagen, risico’s van uitbuiting (geen minimumloon en geen arbeidsvoorwaarden) en van verdringing door 
mensen met loonwaarde-metingen (goedkope krachten). Het wordt gemeenten nog steeds verboden om met 
algemene maatregelen een efficiënt armoedebeleid te voeren. Dat is schadelijk nu gemeenten met weinig geld 
veel mensen moeten helpen. 
 
Het gaat bij de jacht op slechteriken steeds om een afweging. Om fraudeurs te vangen wordt de overgrote, niet 
malverserende meerderheid behandeld als verdachte. Hetzelfde beeld zien we bij de invulling van de 
tegenprestatie in de bijstand. Het gaat niet meer om mensen die pech hebben in het leven en geholpen 

                                                           
14  Gedrag blijkt op diverse manieren een rol te spelen bij de onoplosbaarheid van schulden. Het proces van 
schuldhulpverlening duurt lang. De schuldhulpverlener kan de schuldenaar aan een schuldenvrije toekomst helpen maar 
daarvoor moet wel voorzien worden in cruciale randvoorwaarden (administratie voldoende op orde, toeslagen conform 
inkomen etc.). Het traject vraagt dus een grote inspanning van de schuldenaar. Die kan of wil die inspanning niet altijd 
leveren. Het ontbreekt de schuldenaar vaak aan inzicht of de inspanningen zullen bijdragen aan de gewenste uitkomst. Dit 
werkt negatief uit op de motivatie en daarmee het gevraagde gedrag. Ook is er in gemeenten niet altijd ondersteuning 
voorhanden voor schuldenaren die niet zelfstandig kunnen voorzien in de cruciale randvoorwaarden. In wetenschappelijke 
termen zijn veel schuldenaren ambivalent ten aanzien van hun wens om uit de schulden te komen. Ze willen wel uit de 
schulden komen maar willen of kunnen daar niet (alle) inspanningen voor leveren die van hen gevraagd worden. Of ze 
kunnen dat niet direct. In de huidige inrichting van de schuldhulpverlening worden er producten aangeboden die uitgaan 
van motivatie bij de schuldenaar. Het ontbreekt aan producten waarin het motiveren van de schuldenaar de kern vormt. 
Schaarste en gebrek aan basisbehoeften hebben een duidelijke impact op het gedrag van schuldenaren, en in de huidige 
situatie wordt gedrag daarom te snel als niet gemotiveerd gelabeld en de schuldenaar uitgesloten van schuldsanering. 
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moeten worden, nee het zijn klaplopers die gedwongen moeten worden iets te doen voor hun geld – tenzij het 
tegendeel blijkt. De overheid is boos, achterdochtig en gefrustreerd. Het is management by insult.  
 
Zo zijn er nog meer voorbeelden te geven die ertoe leiden dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de 
politiek. Als PvdA hebben we de taak deze staat van ontbinding terug te buigen naar binding. Het vertrouwen 
van de kiezer kunnen we alleen terugkrijgen door het vertrouwen aan die kiezer te geven. We moeten een 
einde maken aan het wantrouwen in de burger en bovenstaande maatregelen omvormen in het beginsel van 
‘vertrouwen, tenzij’. Daartoe stelt Linksom! voor: 

 De huidige Fraudewet moet zo snel mogelijk vervangen worden door een wet die geen boetes meer 
legt als er niet gefraudeerd wordt en die geen omkering van de bewijslast meer bevat. Mensen met 
een uitkering moeten niet bij voorbaat als fraudeurs en onwilligen worden neergezet en behandeld, 
maar met normaal menselijk respect;  

 De regels over een tegenprestatie in de Wet werk en bijstand worden 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 op gemeenten die daarmee 
verdringing plegen op de arbeidsmarkt. 

 

4.2.6 Tegengaan van de onderwijs-standensamenleving 

Er dreigt een nieuwe onderwijs-standensamenleving te ontstaan met een ongekende nieuwe tegenstelling 
tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden, met middelbaar opgeleiden daartussen ingeklemd. Dit vormt een 
enorme uitdaging. Die ongelijkheid, dat uit elkaar drijven, moet met grote urgentie worden aangepakt.  
Het  ideaal van Linksom! is een eerlijke verdeling van hoop en levenskansen. Onderwijs is de koninklijke manier 
om levenskansen te vergroten. Het onderwijs moet gelijke kansen bieden, niet in de liberale betekenis van een 
level playing field, maar in de sociaal-democratische betekenis die extra kansen geeft aan degenen die dat van 
thuis uit niet krijgen. Daarbij hoort sociale doorstroming. 
Linksom! wil die maximaliseren.  
Dat  willen wij bereiken door:  

 de selectieleeftijd zo lang mogelijk uit te stellen;  

 kinderen uit kansarme groepen extra ondersteunen opdat ze tenminste een startkwalificatie behalen; 

 stapeling van studies (MBO-HBO-WO) makkelijker te  maken voor hen die daartoe gekwalificeerd zijn, 

 zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te geven en school- en studie-uitval te minimaliseren; en  

 verwijderen van financiële drempels voor lage en lagere middeninkomens voor deelname aan het 
onderwijs door verhoging en uitbreiding van de inkomensafhankelijke beurzen, waardoor de laagste 
inkomens geen lening hoeven te nemen en de lagere middeninkomens ook in aanmerking komen voor 
deze beurzen. Dit kan gefinancierd worden door het vervangen van studieleningen door 
inkomensafhankelijke premie die ex-studenten betalen naar rato van hun inkomen.  Daarmee wordt 
het volgens ons niet-sociale leenstelsel gewijzigd in een stelsel dat eigen bijdragen collectief vorm 
geeft met echte inkomenssolidariteit en zonder private schulden.  

Daarnaast dient er te worden geïnvesteerd in vakopleidingen.  
Werk dat elementaire scholing vergt moet worden geherwaardeerd, en job-carving moet blijvend werk mogelijk 
maken voor werknemers met een MBO-2 en -3-niveau, dat nu door robotisering structureel dreigt te 
verdwijnen.  
Het VMBO is nu een te grote verzamelbak van opleidingen. De verschillende niveaus van VMBO dienen als 
eindopleiding geherwaardeerd te worden. Dat vereist meer dan alleen syntactische, symbolische maatregelen. 
  
Er moet ook kordaat worden gestreden tegen de discriminatie in het onderwijs waarvan sommige groepen het 
slachtoffer zijn.  
In het funderend onderwijs moet uit oogpunt van preventie van armoede en schulden aandacht gegeven 
worden aan hoe je goed met je geld omgaat en hoe het werkt in ons land met belastingen, premies en andere 
financiële verplichtingen en rechten. 
 
Er dient ook extra in cultuur geïnvesteerd te worden. Onze PvdA dient daartoe zijn visie op cultuur als middel 
voor verheffing te herijken en de uitgaven beter te richten op wat in dat kader maatschappelijk rendeert. 
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5. Financiering 
 
Ons Plan voor de Arbeid & Solidariteit is een duur plan, zeker, maar we doen ook concrete voorstellen voor de 
financiering ervan. De combinatie is weliswaar nog niet tot in details doorgerekend, maar op hoofdlijnen is er 
meer dan voldoende dekking en deze geeft wel de richting aan waar volgens ons de oplossingen in gezocht 
moeten worden. En dat is een andere richting dan dit kabinet voor staat, en ook anders dan waar het CPB 
steeds maar weer mee komt: bezuinigingen op uitkeringen.  
Op onderdelen is er spanning met bestaande afspraken in de EU over begrotingspolitiek. Maar die afspraken 
moeten dan ook anders. Onder druk blijkt veel uit Europa vloeibaar te worden en het wordt tijd dat ons land 
die druk aanwendt om de regels te veranderen voor een meer rationele, evenwichtige en sociale benadering. 

Voor de financiering van dit omvangrijke Plan voor de Arbeid moet in de eerste plaats het begrotingsbeleid 
moeten worden aangepast. De afspraak dat alle meevallers toe moeten vallen aan het verminderen van de 
staatsschuld en dat de financieringsruimte onder de 3% norm voor het financieringstekort in beginsel niet 
gebruikt kan worden voor nieuwe investeringen is daarin niet houdbaar. Dat creëert financiële ruimte om de 
oorzaken van de crisis weg te nemen: door de balansen van huishoudens en banken te herstellen, en door werk 
te maken van werk. De fixatie op een statisch en ongedifferentieerd percentage zou moeten worden vervangen 
door een sturing op trendmatige, anticyclische daling in samenhang met het nastreven van nominale groei die 
meer werk, belastinginkomsten en daarmee de mogelijkheid tot versnelling van de aflossing van de staatschuld 
kan creëren. Nederland heeft het hoogste ‘houdbaarheidssaldo’ van Europa, gezien de belastingclaim die 
besloten ligt in het kapitaal van de pensioenen en verzekeringen. Dat geeft nu en in de toekomst wat ruimte, 
niet voor onbezonnen uitgaven, maar voor productiviteit en groei genererende investeringen op het gebied 
van werk, duurzaamheid en innovatie. Zo wordt tegengegaan dat het bruto binnenlands product als gevolg van 
bezuinigen verder omlaag gaat, het tekort (uitgedrukt als percentage van datzelfde bbp) te hoog blijft, terwijl 
de werkgelegenheid en de koopkracht verder dalen. De inzet van deze ruimte in de begrotingspolitiek levert 
naar verwachting tenminste € 7 miljard aan extra financieringsmogelijkheden op, die in ieder geval ingezet 
kunnen worden voor de door ons bepleite echte hervormingen – hervormingen die werkelijk onze economie 
en samenleving meer duurzame welvaart en welzijn brengen en die ons beter beschermen en schokbestendig 
maken tegen volgende externe crises. 

In de tweede plaats moet de rijksoverheid een kapitaaldienst oprichten, waarbij niet-consumptieve 
investeringen niet meetellen bij een begrotingstekort en bezittingen gewaardeerd kunnen worden tegenover 
schulden. Hierdoor ontstaat er ook nationaal meer investeringsruimte. Naar schatting levert dit een extra 
financiële ruimte op van minstens € 3 miljard. 
 
In de derde plaats moet gekeken worden naar meer binnenlandse investeringen door de pensioensector. De 
oprichting van een investeringsbank met betrokkenheid van de Nederlandse pensioenfondsen heeft nog weinig 
tot stand gebracht. Bezien moet worden hoe de werking hiervan verbeterd kan worden, eventueel met 
afspraken met sociale partners en zo nodig ondersteund met verplichtende wetgeving (waarin bijv. verplicht 
wordt dat tenminste 50% van de investeringen in Nederland dienen plaats te vinden – eens te meer een 
argument om de Nederlandse pensioenfondsen buiten de Europese mededingingsregelingen te houden). Bij de 
huidige overvloed aan spaargeld en de ultralage rente moet zo’n bank die 3% reële rente biedt miljarden 
kunnen ophalen. Projecten genoeg: duurzame energievoorziening, bescherming tegen de zeespiegelstijging en 
toenemende wateroverlast, infrastructuur, de zorg, het onderwijs, de kinderopvang – de meeste zijn sectoren 
met een lange termijnrendement van ruim boven de 3%, zodat van subsidie vaak geen sprake behoeft te zijn. 
Naast de recente oprichting van een nationale hypotheekinstelling die pensioenfondsen en andere instellingen 
in staat zal stellen in hypotheken te beleggen past ook in een verplichting voor pensioenfondsen om in een 
groeimodel een derde van hun vermogen in eigen land te beleggen. In de ‘harde’ infrastructuur moeten 
meerjarenafspraken worden gemaakt over investeringen in slim wegvervoer, klimaatbestendig waterbeheer en 
supersnel dataverkeer om zekerheid te scheppen dat vakman/vrouwschap en werkgelegenheid niet verloren 
gaan en er in deze moeilijke tijden geen gat in deze investeringen wordt geslagen dat ons later opbreekt. 
Wederopstanding van het Fonds Economische Structuurversterking in een beter gestuurde versie ligt voor de 
hand als kans en keuze. Gezamenlijk moeten zo tenminste € 100 miljard aan private investeringen kunnen 
worden opgehaald. Daarenboven is cofinanciering mogelijk vanuit het zgn. Juncker-fonds. 
Voorts moet – in de vierde plaats –  de grootschalige belastingontduiking van multinationals en superrijken 
worden aangepakt. Samen met de door ons bepleite belastingherziening kunnen voorts ruime extra inkomsten 
gerealiseerd worden door een eerlijker heffing op bezit en vermogen, hogere vennootschapsbelastingtarieven, 
minder belastingontwijking en -ontduiking, verlaging van de zelfstandigenaftrek, meer erfenisbelasting en meer 
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belasting voor directeur-grootaandeelhouders, waarvoor in hoofdstuk 4.2.1 al voorstellen zijn gedaan. Tezamen 
leveren deze maatregelen zeker 14,5 miljard euro op. 

Ook stellen wij – in de vijfde plaats – voor financiële transacties te belasten, waarvoor ook de commissie 
Melkert de mogelijkheden al wilde onderzoeken. En ook de FNV bepleit deze belasting. Dagelijks handelen 
speculanten voor honderden miljarden euro’s en dollars in aandelen, obligaties, derivaten, grondstoffen en 
valuta. Over al deze transacties betalen de speculanten geen belasting, maar verdienen zij wel grof geld. Dit is 
één van de oorzaken van de huidige crisis. Ondertussen zijn de prijzen van voedsel, leningen, grondstoffen, 
wisselkoersen en aandelen een speelbal van de financiële markten. Wij willen met de FNV de korte termijn 
speculatie terugdringen en belasten. Daarom willen wij aansluiten bij het Europese initiatief van een belasting 
op financiële transacties, de Financial Transaction Tax (FTT) (met een uitzondering voor de pensioenfondsen). 
Iedere keer als er een financiële transactie wordt verricht belast de FTT de waarde van de financiële transactie. 
Samen met de Europese vakbondsfederatie (ETUC) willen wij een belastingtarief van 0,05% op financiële 
transacties. De FTT zorgt ervoor dat de speculatie afneemt en belast de speculatie. Lange termijn beleggers 
worden nauwelijks geraakt door de FTT. Dit kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van een nieuwe 
kredietcrisis in de toekomst. Omdat de realisatie van deze belasting afhankelijk is van Europese besluitvorming 
hebben we de opbrengst vooralsnog op p.m. gezet. 

Voorts zijn er in de zesde plaats opbrengsten doordat de kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Dit 
levert ongeveer € 800 miljoen op. 

Last but not least leveren de maatregelen in ons Plan voor de Arbeid extra duurzame, groene groei op, 
waardoor er meer belastinginkomsten zullen zijn, en veel minder werkloosheidsuitkeringen. Die extra groei 
geeft meer ruimte om anticyclisch begrotingsbeleid te bevorderen. De grotere koopkracht ten gevolge van dit 
plan versterkt de binnenlandse bestedingen voorts enorm en draagt daardoor ook weer bij aan meer groei en 
hogere belastinginkomsten. Wij ramen de totale inverdieneffecten op zeker € 5 miljard. 

De totale financieringsmogelijkheden ter dekking van onze uitgaven voor meer en beter werk en voor minder 
armoede en minder ongelijkheid bedragen daarmee tenminste € 30,3 miljard euro, exclusief nog de inkomsten 
uit vergroening van het belastingstelsel, opbrengsten vanuit Europese maatregelen en de private investeringen 
vanuit pensioenfondsen e.d.  

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 creëren we duurzaam zo’n 500.000 extra nieuwe banen, met veel minder 
flexwerk, m.n. aan de onderkant van de arbeidsmarkt, verminderen we de ongelijkheid in onze samenleving 
substantieel en doen we echt wat tegen de toenemende armoede en problematische 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.  
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Bijlage 1 – Enig historisch besef 
 
De SDAP – de vooroorlogse voorloper van de PvdA – presenteerde in 1935 een Plan voor de Arbeid als 
alternatief voor het bezuinigingsbeleid van de kabinetten-Colijn. 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. 
Het plan steunde mede op de gedachten van John Maynard Keynes, een Britse econoom, en de opsteller van 
het Belgische Plan voor de Arbeid, Hendrik de Man. In Duitsland werden in de jaren 1930 soortgelijke plannen 
gepresenteerd. Volgens het plan is een breder en structureel beleid nodig, dat de gehele samenleving omvat. 
Er moet niet kapot bezuinigd, maar juist geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld in grote publieke werken. In die zin 
is het werkverschaffing, maar dan niet om te beknibbelen, maar vanuit idealisme. De bevolking moet geschoold 
worden om daarmee de maatschappij in haar geheel verder te kunnen brengen. Het Plan van de Arbeid 
functioneerde als katalysator in het veranderingsproces dat de SDAP  in de jaren 1930 doormaakte. Het lag aan 
de basis van het nieuwe beginselprogramma van 1937, dat op zijn beurt weer een weg baande voor de eerste 
kabinetsdeelname van de SDAP in 1939. Op veel waardering van andere politieke partijen kon het Plan in 
eerste instantie echter niet rekenen. Na de oorlog veranderde dat. Grondgedachten uit het Plan lagen aan de 
basis van de opbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat. Zie voor meer informatie: 

http://wbs.nl/system/files/het_plan_van_de_arbeid.pdf  

 

  

http://wbs.nl/system/files/het_plan_van_de_arbeid.pdf
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Bijlage 2 Van Waarde, De Bakens Verzetten en Linksom! in de PvdA: 

de strijd tegen het neoliberalisme 
 
Het rapport ‘Van Waarde’ van de WBS kent vier waardes een kernbetekenis toe in de moderne sociaal-
democratie: bestaanszekerheid, arbeid, verheffing en binding. Zij zijn bedoeld als de nieuw teruggevonden 
ideologische veren die onze partij zo hard nodig heeft. Van Waarde bepleit een terugkeer naar een op onze 
sociaal-democratische waarden gebaseerde politiek, waarin zingeving door arbeid een belangrijk element is. 
Arbeid werd in het rapport Van Waarde naast als middel om bestaanszekerheid te bewerkstelligen ook als 
eigenstandige waarde opgevoerd. Maar het helpt ook enorm als middel voor de andere twee in Van Waarde 
genoemde waarden, verheffing en binding. 
 
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. 
 
Wij sluiten aan bij het gedachtengoed in Van Waarde, maar bepleiten naast meer aandacht voor duurzaamheid 
daarbij ook voor een deels andere accentlegging bij de invulling van de genoemde waarden. Bij alle vier door 
Van Waarde genoemde waarden zijn volgens ons naast werk ook eerlijk delen, gelijke kansen en een 
respectvolle bejegening jegens degenen die pech hebben in het leven, van groot belang. Een solidaire 
samenleving vraagt op deze terreinen nog steeds en zelfs meer dan ooit ingrijpen van de staat en nieuwe 
arrangementen tussen staten. De tweedeling tussen regenten en arbeiders uit de 19

e
 en begin 20

e
 eeuw is in 

onze 21
e
 eeuwse samenleving volgens Van Waarde vervangen door een nieuwe tweedeling. Van Waarde legt 

het vizier op twee groeiende ongelijkheden: die tussen hoger- en laagopgeleiden, en die tussen mensen die 
opgroeien in een cultuur waarin scheiding tussen geloof en staat, tolerantie, een open en pluralistische 
samenleving de norm is, en zij die opgroeien in een cultuur waarin fundamentalistische religieuze  opvattingen 
de norm is. Van Waarde focust vreemd genoeg niet ook op de toenemende mondiale en nationale inkomens- 
en vooral bezits- of vermogensongelijkheid, maar wel op het bestrijden van misbruik van 
overheidsvoorzieningen, het brengen van meer evenwicht tussen rechten en plichten van degenen die deze 
voorzieningen ontvangen (lees: meer plichten), en op het veranderen van de aard van en van waar die 
voorzieningen verstrekt zouden moeten worden: “van verzorgingsstaat naar toerustingsstad”. Het begrip 
participatiesamenleving wordt daarmee verbonden. Daarmee wordt naar onze mening miskent dat de oude 
tweedeling tussen bezitters en degenen met weinig of geen bezit actueler dan ooit is, en dat deze met volstrekt 
doorgeslagen repressie, het benadrukken van eigen verantwoordelijkheid en eigen schuld in de beste 
neoliberale traditie, en ondoordachte en slecht voorbereide decentralisatie van taken en 
verantwoordelijkheden, alleen maar tot een scherpere tweedeling leidt. We zullen dat hieronder nader 
toelichten in onze analyse en daarna voorstellen doen die aansluiten bij de enorme belangstelling voor het 
thema van economische ongelijkheid. Zie onder meer de nog steeds voortdurende enorme publieke 
belangstelling voor de bestseller van Piketty en al het onderzoek en publicaties die daarop over dit thema zijn 
verschenen. De paus, de Amerikaanse president Obama, het IMF, de Wereldbank, de OESO en het World 
Economic Forum zien de ongelijkheid in onze samenleving als het kernprobleem van deze tijd. Nu de PvdA nog. 
In zijn State of the Union in 2014 maakte president Obama de ongelijkheid tot één van zijn belangrijkste 
thema’s – dat mag ook van onze PvdA verwacht worden: ‘dat gaan we keihard aanpakken’. Linksom! in de PvdA 
wil het bestrijden van de sociaal-economische tweedeling weer terugbrengen naar het hart van de sociaal-
democratie. 
 
Met de voorstellen in ons plan wordt expliciet afstand genomen van het neoliberale beleid dat binnen Europa 
en in ons land dominant is. Wij sluiten daarbij aan bij het rapport ‘De Bakens Verzetten’ van de commissie 
Melkert: “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. Linksom uit de crisis!” Het is de hoogste tijd om met concrete, inhoudelijke alternatieven te 
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komen. Onze voorstellen liggen voor een belangrijk deel in het verlengde van de voorstellen van deze 
commissie. 
 
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? Is dat niet onnodige 
zuurheid, waarom niet positief zijn?  
 
Regelmatig wordt onze beweging weggezet als een stelletje zure zwartkijkers, we hebben altijd maar kritiek en 
geen genoeg oog voor wat goed gaat. 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 partijleider 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. 
 
De huidige werkloosheid is onaanvaardbaar en onhoudbaar. Meer dan 630.000 personen zijn werkloos, 7% 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 630.000. Er hebben op dit moment 430.000 mensen een bijstandsuitkering, 431.000 mensen zitten in de 
WW, en 820.000 mensen hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA/Wajong). De site 
werkloosheidsmeter.nl telt dan ook ruim 1,1 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). 
 
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 de vertrouwens- 
en inhoudelijke crisis in onze partij gaat niet voorbij door je kop in het zand te steken. Wij proberen een debat 
ondanks alle tegenwerking vanuit het partijbestuur op een goede manier te houden: door het steeds over de 
inhoud te hebben, moeilijke kwesties niet uit de weg te gaan, en het open en eerlijk te doen. Na drie jaar 
regeringsverantwoordelijkheid is het tijd de balans op te maken. 
 
Schadelijk kabinetsbeleid 
Wij betogen in de eerste plaats 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 en waarvoor ook het rapport van de commissie Melkert (De Bakens Verzetten!) en ons 
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Europees verkiezingsprogramma in 2013 nog voor pleitten, we er nu aanzienlijk beter voor zouden hebben 
gestaan.  
 
In Europees verband is gebleken dat het vasthouden aan korte termijn bezuinigingen niet helpt. Onder het 
motto ‘dat de afspraken moeten worden nagekomen’ werden landen gedwongen deze toch door te voeren. 
Vanaf dat moment (2009) zien we dat de economische ontwikkeling herhaaldelijk en aanzienlijk achterblijft bij 
de voorspellingen. De voorspelde positieve effecten doen zich niet voor. Consumenten en investeerders 
besteden weinig, en de economie kromp. Eind 2014 concludeerde het IMF dat bezuinigingen in tijden van 
recessie maar liefst drie maal zoveel schade berokkenen voor de economie dan in normale tijden. Voor iedere 
euro aan verbetering van de overheidsfinanciën wordt een krimp in de economie gesignaleerd van twee euro. 
Ten opzichte van de economie gaat de staatsschuld daardoor juist omhoog. Het negatieve effect van 
bezuinigingen op werkgelegenheid is volgens deze studie zelfs zesmaal groter in tijden van recessie. Deze 
economische pijn kan langdurige effecten hebben doordat werklozen motivatie en vaardigheden verliezen. 
Jongeren maken een valse start op de arbeidsmarkt, ouderen haken af, en de algehele arbeidsproductiviteit 
blijft door het uitblijven van investeringen achter. Ook het effect op de vatbaarheid voor angst, xenofobie en 
populisme moet genoemd worden. Daarnaast wordt er door vele bedrijven en landen op diverse manieren 
misbruik gemaakt van de ontstane situatie. Bezuinigingen om eenzijdig begrotingsdoelen te bereiken schaden 
zo structureel de economie en de sociale cohesie. De negatieve gevolgen van de bezuinigingen worden nog 
eens versterkt doordat de EU-lidstaten elkaars voornaamste handelspartners zijn.  
 
De feiten zijn duidelijk – en pijnlijk! – over de resultaten van het verschil in aanpak tussen de VS en Europa. Tot 
2011 gaan de Amerikaanse en de Europese economie gelijk op, daarna zwiept die van de VS omhoog en zakt 
die van de EU in. Een kloof die in elke volgende grafiek – of het nu om investeringen of om werkgelegenheid 
gaat – terugkeert. Alsof Europa getroffen is door een komeet en onder een vuil-grijze aswolk ligt. Die komeet, 
dat is dus de Europese bezuinigingspolitiek. Terwijl de Amerikanen als antwoord op de financiële crisis de 
portemonnee trokken en de weg omhoog hervonden, trok Europa juist de broekriem aan en koos daarmee 
impliciet voor stagnatie. Waar in Amerika de economie weer waarden bereikt heeft hoger dan voor de crisis, zit 
Europa nog steeds ver daaronder. 
 
De overheidsbezuinigingen hebben de crisis juist doen verergeren: het is inmiddels een bestedingscrisis en als 
ook de overheid aan het bezuinigen slaat wordt er nog minder besteed. Begin jaren negentig zaten Zweden en 
Finland met een vergelijkbare financieel-economische crisis. Zij kozen er toen bewust voor om de staatsschuld 
juist nog wat op te laten lopen en door overheidsbestedingen de productie en afzet op peil te houden. Na een 
jaar of zes kon, onder meer doordat belastinginkomsten weer toenamen, de staatsschuld afnemen. 
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens daalde sinds 2007 in ons land met 5,2 procent, het aantal 
mensen dat leeft van een uitkering stijgt nog steeds, mensen moeten door overheidsbezuinigingen 
voorzieningen vaker zelf betalen en moeten en willen hun hypotheken aflossen. Het BBP van de eurozone is 3% 
lager dan voor de crisis, en 13% onder de trend van voor de crisis. De Europese economie hangt nog steeds aan 
het infuus van centrale banken, met als bijeffect een desastreus effect op de hoogte van onze aanvullende 
pensioenen. Als de economie sinds 2008 gewoon gemiddeld was doorgegroeid, waren we nu een achtste 
welvarender geweest dan nu het geval is. Die achterstand wordt nooit meer ingehaald. Zeven jaar potentiële 
welvaartsstijging door het putje dankzij eerst roekeloze banken en daarna stupide politici. Lage olieprijs en 
kunstmatig lage eurokoers helpen enorm, maar daar heeft dit kabinet niets aan bijgedragen, en ze zijn ook niet 
structureel. 
 
Herstel nog zeer pril en vol risico’s 
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 extern, buiten haar invloedssfeer liggen. Dat de aandelenmarkten wel stijgen is precies het probleem. De 
beurs heeft bij sommige mensen nog het aureool van graadmeter van de economie maar is dat niet. Sterker 
nog, als aandelenwaardes stijgen op een manier die geen enkele relatie heeft met de economische waarde van 
het betreffende bedrijf is dat vooral een teken van een zeepbel. Daar waarschuwde zowel de Nederlandse als 
de Amerikaanse bank onlangs dan ook voor. De aandelenwaarde stijgt vooral doordat geld elders niet 
rendeert: de rente is ongekend laag, er wordt weinig geïnvesteerd, dus kopen kapitaalbezitters aandelen. 
Hopend dat anderen die aandelen weer kopen voordat de zeepbel knapt en de waarde dramatisch daalt.  
Daarbij komt dat er veel geopolitieke kwesties zijn die grote economische onzekerheid scheppen: de agressieve 
opstelling van Rusland en China, de spanningen, burgeroorlogen en het terrorisme in de Islamitische wereld, de 
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dreigende tekorten aan voedsel, water en grondstoffen, de gevolgen van de klimaatcrisis, de interne crisis in 
een aantal Latijns-Amerikaanse landen, de interne spanningen in de Europese Unie, om maar een greep te 
doen. Inmiddels dalen de groeicijfers van landen als Brazilië, China en Rusland substantieel, hetgeen wanneer 
dat voortduurt ook hier gevolgen zal hebben. 
 
Voor wie is er 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 maar door  en kan de burger de ongerijmdheden tussen de 
propaganda uit Den Haag en wat hij of zij om zich heen ziet niet plaatsen.  
 
Haagse werkelijkheden, 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. En dat 
had heel anders gekund en gemoeten, en daarom – omdat het nooit te laat is om te leren van je fouten en 
daarop terug te komen – willen we nu alsnog linksom uit de crisis! 
 
De strijd tegen het neoliberalisme binnen en buiten de PvdA 
De herwaardering van onze linkse ideologische basis door concreet links beleid is zeer urgent. In plaats van 
tegenbeweging is de PvdA de afgelopen 25 jaar tot bondgenoot van het neoliberalisme verworden. In 
ideologisch opzicht is dat een fataal verbond, waardoor onze partij niet meer de maatschappijkritische factor 
van weleer is. Het neoliberale doel van een overheid die zich terugtrekt uit de publieke dienstverlening geeft 
nog altijd richting aan het beleid, ook 2 jaar na de publicatie Van Waarde. Onder het neoliberale regime wordt 
het individu beoordeeld op zijn productiviteit en concurrentievermogen, een maatstaf die politiek tot 
uitdrukking komt in de totem die voor de ‘hard werkende Nederlander’ is opgericht. ‘Niet-productieve’ 
krachten als kunstenaars, asielzoekers en werklozen valt een stiefmoederlijke behandeling ten deel. Het lijkt 
erop dat nu onze PvdA met de VVD regeert, de uitwerking van het project Van Waarde in nieuwe links 
geïnspireerde politiek nu even niet uitkomt. Niet ‘Van Waarde’, maar ‘het regeerakkoord’ staat centraal. 
Daardoor is bijvoorbeeld de bijstand doordrenkt geraakt van een filosofie die bij de huidige VVD past, maar niet 
bij ons: de suggestie dat vele burgers niet zouden willen werken, daar onvoldoende zelf voor over hebben en 
als ze de kans krijgen ook de boel belazeren met uitkeringsfraude. Repressieve maatregelen overheersen in de 
uitwerking van de tegenprestatie in de bijstand en door PGB-houders zelf niet meer te vertrouwen hebben we 
nu een gigantische uitvoeringscrisis bij de Sociale Verzekeringsbank. De Fraudewet uit het  kabinet-Rutte-I 
verklaarde iedere fout bij sociale uitkeringen tot fraude met een automatische boete van 100 procent boven op 
het terugbetalen van het teveel ontvangen bedrag. Een wet met een omgekeerde bewijslast die bost met de 
meest fundamentele beginselen van onze rechtsstaat. Vaak is er helemaal geen sprake van fraude, maar zijn 
mensen gewoon de weg kwijt in het doolhof van UWV, SVB en gemeentelijke bijstand. Pas nadat de rechter 
hier een streep doorheen haalde kwam het kabinet in actie. Uiteraard kregen we daar ook een juichende mail 
over uit ons partijbureau. En de oplossing? Nu moet degene die niet de opzet tot frauderen had maar zich 
heeft vergist bij het invullen van de formulieren toch nog altijd een boete van 25 procent van het ten onrechte 
geïncasseerde bedrag betalen!  
 
De Amsterdamse socioloog Willem Trommel en zijn Vlaamse collega-socioloog Mark Elchardus, emeritus 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Brussel (en ook betrokken bij het WBS-project Van Waarde) schrijven 
hierover in het recente jaarboek van de WBS, Omstreden vrijheid. Voor een emancipatiepartij is het een 
aanlokkelijke gedachte dat haar taak is volbracht en het individu zich volledige autonomie heeft verworven. 
Maar daarmee gelooft de PvdA in een fictie, zeggen beide auteurs, met als gevolg dat neoliberalisme de 
beleidsmatige keuzes bepaalt in kwesties waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit in het geding zijn. Elchardus 
geeft aan wel te geloven in het individualisme, als een -isme, een politiek streven, in dit geval naar het recht op 
zelfbeschikking: ‘Het heeft ons leven ten goede veranderd. We zijn zelfstandiger dan ooit en hebben ons bevrijd 
van geloofsdwang en loos gezag. We hoeven niet meer geknield te leven. Maar het is een vergissing, met 
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ingrijpende gevolgen, om aan te nemen dat dit emancipatieproces is voltooid en we nu een maatschappij 
hebben van economisch zelfredzame, autonome individuen.’ In de praktijk van het beleid houdt dat in dat de 
overheid allerlei verantwoordelijkheden die vroeger voor rekening van het collectief kwamen nu op individuen 
afschuift. Elchardus: ‘We worden overladen met verantwoordelijkheden, ook voor keuzes die onze 
beschikkingsmacht te boven gaan doordat ze voor ons te groot, te complex, te onoverzichtelijk zijn. Dan wordt 
de eigen verantwoordelijkheid een dogma waarmee de politiek de verzorgingsstaat diep in het hart kan raken.’ 
Volgens de Vlaamse socioloog gelooft de sociaal-democratie niet meer in collectieve actie om het individu te 
helpen ontsnappen aan armoede, onveiligheid, onwetendheid. Ooit was dat geloof de drijfveer achter de 
opbouw van de verzorgingsstaat, met een zware verantwoordelijkheid voor de overheid om onderwijs, zorg, 
wonen en het pensioen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. ‘De bron van vrijheid lag in het 
succes van die collectieve actie die mensen in staat stelde tot een grotere grip op hun eigen lot. Niets heeft de 
mensen meer vrijheid gegeven dan de verzorgingsstaat. Maar net als de liberalen doen de sociaal-democraten 
het nu voorkomen alsof vrijheid in de eerste plaats een individuele prestatie is. Ze laten de mensen geloven dat 
de loop die hun leven neemt volledig is te verklaren door hun persoonlijkheid, hun karakter en de keuzes die ze 
maken. Daarmee importeert de sociaal-democratie het neoliberalisme in haar eigen gedachtegoed. Ik vind dat 
label, neoliberalisme, wat schimmig, maar een kenmerk is in ieder geval dat het gelooft in individuen die uit 
eigenbelang handelen. Niemand beter dan het individu zelf kan dat eigenbelang beoordelen, met als logische 
implicatie dat het de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor wat er met hem gebeurt en de overheid 
daar geen omkijken meer naar heeft. Net als de liberalen doen de sociaal-democraten het voorkomen alsof 
vrijheid in de eerste plaats een individuele prestatie is’ 
 
De cruciale schakel tussen neoliberalisme en sociaal-democratie is het idee van persoonlijke autonomie. Dat 
klinkt goed voor een emancipatiepartij, vanwege de connotatie met mondigheid: je neemt je leven in eigen 
hand. Maar het wordt benauwend als je je realiseert dat daarom van jou wordt verwacht dat je in competitie 
treedt met alle anderen, dat je winst moet maken op je leven. Neoliberalen prijzen zo’n samenleving aan als 
een high opportunity, high risk society. Het lullige is alleen dat de opportunities voor de ene klasse zijn en de 
risks voor de andere. Men bouwt geen succesvol politiek beleid op een verkeerde maatschappijdiagnose. Als de 
maatschappelijkheid ineenschrompelt ten gunste van de markt resteert voor de mensen weinig anders dan 
mee te doen in de klopjacht op individueel succes en status. We zijn gaan geloven in een soort ideaalbeeld van 
assertieve individuen die hun mannetje staan in de wereld van markt en strijd. Dan is het logisch dat de afkeer 
van afhankelijkheid groeit. Daar ligt de bron van sociale ontbinding. Als je succes hebt, dan is het jouw 
verdienste, als je faalt, dan heb je het aan jezelf te wijten. Misschien heb je niet genoeg gedaan aan bijscholing, 
of niet hard genoeg gesolliciteerd. Je verdient in ieder geval geen steun van de gemeenschap als je zó slecht 
voor jezelf zorgt. 
 
Het toedelen van verantwoordelijkheid aan mensen is ook volgens Trommel dan niet anders dan hen 
verwijtbaar maken. Dat deugt natuurlijk helemaal niet: de samenleving is complexer dan ooit en dan zeggen we 
tegen het individu dat het al de risico’s maar moet kunnen overzien. De staat kan dat niet meer, ondanks alle 
toezicht die hij uitoefent, maar van het individu veronderstellen we dat het dat wél kan. Terwijl volgens ons 
noodlot of dikke pech meer dan voorheen bepaalt of iemand vastloopt. De paradox is dat de overheid zich 
terugtrekt en tegelijkertijd de burgers meer dan ooit in de gaten houdt. Het een heeft ook met het andere te 
maken. Een bestuur dat liberale retoriek gebruikt dringt zich steeds dieper in onze levens. Dat is minder 
verwonderlijk dan het lijkt. De politiek heeft de burgers verantwoordelijk gemaakt voor hun levensloop, maar 
kan het ook niet laten hen aan te spreken, te corrigeren of te straffen. Rutte stelt zich op als de human 
resources manager die hij vroeger bij Unilever was, met ons als zijn personeel, zijn human capital, dat moet 
worden gemanaged en optimaal moet renderen.  
 
Neoliberaal bestuur vergt een specifiek soort ingrijpen in de leefcondities van mensen, zegt Trommel, om 
prestatiedruk op hen te kunnen uitoefenen. ‘Het is een pathologische reactie van de politiek op het verlies van 
maakbaarheid. De samenleving wordt complexer, door de globalisering, de erosie van maatschappelijke 
verbanden, de migratie. De politiek ervaart dat als verlies van invloed en anticipeert daarop door haar greep op 
de burgers te vergroten. Vergelijk het met beleggers die verlies zien aankomen en op de beurs nog even 
binnengraaien wat kan.’ Elchardus: ‘Het is ironisch dat we mensen zozeer zijn gaan controleren in een tijd 
waarin zoveel wordt gesproken over individuele vrijheid. Die explosie van evaluaties, visitaties, indicatoren is 
precies in deze periode gekomen, op alle niveaus. Overal is die controle dieper doorgedreven. Ik denk dat dit 
fenomeen het gevolg is van het feit dat het liberale mensbeeld onvolkomen is. De markt als ordenend 
mechanisme, dat verhaal krijgen liberalen gewoon niet kloppend doordat het een veel te kale manier is om 
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tegen mensen aan te kijken.’ Het individu dat niet zonder anderen kan om vooruit te komen en de zin van zijn 
bestaan mede aan die anderen ontleent, maakt in dit neoliberale relationele mensbeeld plaats voor de 
‘onderneming ik’ die met ‘zelfmanagement’ vorm krijgt. Vanuit de politiek worden mensen voortdurend 
aangespoord zichzelf te overtreffen, constateert Trommel: ‘Versoepeling van het ontslagrecht, bevordering van 
het zzp’er-schap, privatisering van de sociale zekerheid zijn voorbeelden van beleid dat de groei van de ik-
onderneming moet bevorderen. Het individu mag zich niet verschuilen in een veilige sociale context of de 
zekerheid van een levenslange baan. Er valt immers zoveel meer uit het leven te halen.’ (…) ‘Neoliberaal denken 
is nogal agressief antimaatschappelijk, gericht op een politiek van sociale ontbinding. Daarmee staat het haaks 
op de waarde die het hart van de sociaal-democratie uitmaakt: solidariteit. Waardoor verkeert de PvdA in een 
diepe crisis? Doordat ze meeloopt met het neoliberalisme.’ 
 
Eén van de gevolgen is dat de risico’s die mensen in hun leven lopen vooral worden toegeschreven aan eigen 
keuzes. ‘Ooit was het een handelsmerk van de sociaal-democratie dat ongelijkheid in levenskansen in de eerste 
plaats het gevolg was van maatschappelijke tekortkomingen. Nu beziet men het leven als de uitkomst van een 
groot aantal persoonlijke keuzes. Tegenslag is dan eerder een gevolg van slecht zelfmanagement dan van het 
lot.’ De hoofdlijn van het huidige kabinetsbeleid is een terugtredende overheid die burgers wil disciplineren tot 
rendabele burgers, al brengt onze PvdA hier en daar correcties aan. Dat beleid is vanzelfsprekend, niet omdat 
het objectief gezien het enige juiste is, maar omdat de achterliggende visie op de overheid en de 
verzorgingsstaat geen onderwerp van debat meer vormt. De sociaal-democratie is te veel meegegaan in de 
gedachte dat iedereen uit eigen belang handelt. En natuurlijk ondergraaf je dan je eigen waarden. Kun je de 
waarden die de morele basis vormen van de verzorgingsstaat in stand houden als je kiest voor een economisch 
model dat mensen bestaansonzeker maakt? De vraag stellen is hem beantwoorden. Dus als onze PvdA zich wil 
herstellen, dan moet de partij terugkeren naar de eigen waarden, en niet alleen in woorden, maar vooral ook in 
daden. 
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Bijlage 3:  Meer, beter en eerlijk werk in de EU 
 
De werkloosheid in heel de EU is nog steeds dramatisch hoog. Mondiaal is de EU hekkensluiter. De Commissie 
Melkert memoreerde reeds: “Hoe kan Europa uit de vicieuze cirkel ontsnappen die voorlopig werkloosheid 
hoog, schulden stijgend en bestedingen en investeringen laag houdt? Hoe we het ook wenden of keren, de rol 
van Duitsland is centraal in het weer aanzwengelen van investeringen in combinatie met beleidshervormingen 
in de Eurozone als geheel. Tegenover een enorm structureel overschot op de lopende rekening aan de Rijn staan 
werkloosheid en faillissementen elders. In het overbruggen van deze fundamentele tegenstelling dient ook 
Nederland zich rekenschap te geven van de ongekend lage investeringsgraad die ons land duur in plaats van 
duurzaam zal komen te staan.  
Natuurlijk wordt er niet stil gezeten en zien we dat Europa, anders dan velen hadden gedacht, over het 
vermogen beschikt om bij te draaien en weer op stoom te komen. Maar in alle eerlijkheid moet worden 
vastgesteld dat het potentieel om te versnellen, te verdiepen en te innoveren zoveel groter is en de nood van de 
werkloosheid zo hoog is dat we met volle kracht vooruit moeten zien te komen, koersend op vijf bakens van 
herstel en investering: werk, duurzaamheid, innovatie, transparantie en evenwicht. Door ons daarop te richten 
komen we economisch sterker, sociaal rechtvaardiger en ecologisch houdbaarder uit de crisis.” (…) 
“De onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers, vooral in Zuid en Oost-Europa – maar ook in Nederland – tonen 
de beperkingen van de “vrije markt”. Europa zal aan de drie-eenheid van tekort, inflatie en schuld de variabelen 
werkgelegenheid en lange termijn investeringen moeten toevoegen als harde kwantitatieve criteria voor het 
toezicht door de politieke en monetaire autoriteiten. De commissie pleit voor het vastleggen van twee 
evenwaardige normen: een trendmatige norm voor het begrotingstekort: 3% of lager én een trendmatige norm 
voor het ‘werktekort’: werkloosheid 5% of lager. De politieke betekenis hiervan is dat als niet aan beide tegelijk 
wordt voldaan er een probleem is dat om een oplossing vraagt met inzet van een mix van beleidshervormingen, 
budgettaire en/of monetaire maatregelen. Hiervoor zijn twee belangrijke institutionele hervormingen nodig. 
Ten eerste aanvulling van het mandaat van de ECB en van De Nederlandsche Bank zodat naast prijsstabiliteit 
ook werkgelegenheid als doel van monetair beleid zal gelden. Dit is in overeenstemming met wat bijvoorbeeld 
in de VS de taak is van het Federal Reserve System met president Bernanke’s “pledge” vorig jaar om verruimd 
monetair beleid te voeren teneinde de werkloosheid in de VS fors te verminderen met 6,5% als ijkpunt. En ten 
tweede aanvulling van het EMU Stabiliteitsverdrag met het werkloosheidsijkpunt van 5% als richtsnoer van 
politiek handelen. Voor een geïntegreerd monetair, budgettair en sociaal beleid en voor regulering van de 
interne markt is een stevig financieel fundament nodig, waarmee de Unie tegenslagen kan opvangen en in 
betere tijden de economie kan stimuleren door te investeren in innovatie, werk en infrastructuur. De invoering 
van Euro-obligaties is een middel om dat fundament te realiseren.  
In samenwerking met andere Europese landen zou Nederland erop moeten aandringen dat ook internationale 
gremia, zoals het IMF en de Wereldbank, het benaderen van volledige werkgelegenheid als hoofddoelstelling 
zien van economische samenwerking.” (…) 
“Van groot belang is tevens dat de Europese Unie zich in sociaal opzicht versterkt door regels op te stellen die 
een Gemeenschappelijke Interne Arbeidsmarkt creëren, een sociale beschermingsbodem als norm dicteren en 
sociale rechten voorschrijven als onlosmakelijke voorwaarde voor het benutten van de economische vrijheden 
uit de Verdragen. De Sociale Unie is te baseren op een politiek akkoord over de voorwaarden voor sociale 
cohesie en intolerantie van armoede met een versterkte rol voor de Europese Sociale Dialoog. In de 
bestuurspraktijk tussen de hoofdsteden propageert zij onder meer gelijk loon voor gelijk werk binnen één land, 
minimumloonrechten, toegang tot school en studie tussen de lidstaten en richtlijnen voor arbeidsinspecties. 
Verder ziet de commissie voor de Europese Investerings Bank een speciale rol weggelegd in het stimuleren van 
investeringen die werkgelegenheid en productie verhogen en duurzaamheid versterken. 
Met relatief weinig publieke middelen kunnen door de hefboomwerking van de EIB-leningen grote resultaten 
worden behaald. Ook zullen de bestedingen van de EU structuurfondsen veel directer op werkgelegenheid en 
duurzaamheid moeten worden toegespitst.” (…) 
“Productiviteit verhogen en dienstverlening verbeteren vereisen ook dat we met verstand en innovatie, 
immigratie inpassen in economie en samenleving. Vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie kan 
ons extra hersenen en handen bezorgen, mits minimumloon, sociale bescherming en pensioen- en 
contractrechten op een minimaal noodzakelijk en aanvaardbaar niveau zijn geregeld. Onderkruipen mag niet 
worden getolereerd. In de EU moet een “opt out” op deze terreinen niet langer mogelijk zijn.” (…) 
“Zowel op Europees niveau als mondiaal is het nodig dat de groei- en werkagenda een prominentere plaats aan 
tafel krijgen. Ministers van financiën vervullen hun taak en moeten dat vooral blijven doen. Hun beslissingen 
dienen echter in breder verband en met het oog op een beter evenwicht te worden genomen. Dus het zou goed 
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zijn op geëigende momenten ministers van werkgelegenheid deel te laten hebben aan besluitvorming in de 
Eurogroep en de bevoegdheden van de Commissaris van de Sociale Unie te versterken en 
ook sociale partners volwaardig te betrekken in sociaal overleg over de macro-economische kaders van het EU 
beleid.  
Op mondiaal niveau kan een Global Economic and Social Coordination Council goed werk doen, met een 
bredere blik dan alleen IMF en Wereldbank van nature bieden. Dit kan er ook aan bijdragen dat na de eerste 
vijftien jaar van de Millennium Development Goals een evenwichtige post-2015 ontwikkelingsagenda tot stand 
komt, gericht op het aanpakken van inkomensongelijkheid in zowel rijke als arme landen, vastgelegd in een 
Universeel Sociaal Contract.” 
 
Veel van dit gedachtengoed is ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma bij de Europese Verkiezingen in 
2014. We hebben daar weinig aan toe te voegen, zij het dat we weinig voortgang zien bij de uitvoering. Het 
beeld stemt niet erg hoopvol. De PvdA zou het initiatief moeten nemen om met linkse partijen in de EU te 
komen tot een plan en strategie voor een Sociale en Groene Unie. 
 
In de Europese Unie werkt de toenemende ongelijkheid tussen lidstaten als een splijtzwam. Dat is niet het 
minst het gevolg van bewust beleid van Nederland en Duitsland om alle kaarten op hun export te zetten. Het 
spiegelbeeld van dat beleid is dat ze andere landen belemmeren in hun groei. Lidstaten mogen geen hoger 
handelsoverschot hebben dan zes procent. Nederland en Duitsland zitten daar ver boven. Ze maken het 
daarmee landen waarmee het slecht gaat, zoals Griekenland, lastiger dan nodig is om te groeien. Nederland is 
zwaar in overtreding, met een overschot op de handelsbalans dat ongeveer het dubbele bedraagt van de limiet 
die de eurolanden hebben afgesproken. 
De klemmende afspraak dat het overheidstekort in de eurolanden de drie procent niet mag overschrijden is 
‘een geloofsartikel’ geworden. Dat percentage was niet meer dan de uitkomst van een politiek compromis 
tussen Frankrijk en Duitsland over de Duitse eenwording, begin jaren negentig, maar heeft nu de werking van 
een dogma over wat economisch wijs is. In Europa heeft dat een polariserend effect. Het weerhoudt landen die 
economisch sterk genoeg zijn om de economie te stimuleren, zoals Duitsland en Nederland, van het doen van 
de noodzakelijke extra overheidsinvesteringen. Het dwingt de economisch zwakke landen tot bezuinigingen 
met ontwrichtende sociale gevolgen, zoals een exploderende werkloosheid. 
 
De Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, legde onlangs ook de vinger bij een ander dogma, dat van 
de zogeheten structurele hervormingen die Griekenland door de eurogroep worden opgelegd. Die term, 
structurele hervormingen, ligt economen in de mond bestorven en ze denken ook dat zij dan wat zeggen. Dat is 
niet zo, het is een leeg begrip. Vaak bedoelen degenen die het in de mond nemen er hetzelfde mee, een 
flexibele arbeidsmarkt, een hogere pensioenleeftijd en ook nog iets met de woningmarkt. Maar adequate 
structurele hervormingen zijn uiteraard pas écht mogelijk na een concrete analyse van wat in een land het 
grootste obstakel voor groei is. Dan zal je op verschillende antwoorden uitkomen. ‘Het IMF en de EU vinden dat 
wij de arbeidsmarkt in Griekenland moeten dereguleren’, zei Varoufakis. ‘Maar helpt deregulering op een 
arbeidsmarkt waar dertig procent van de economie zwart is, waar werkgevers migranten op schandalige 
manier uitbuiten, waar de overheid moeite heeft om belasting bij bedrijven te heffen?’ Nee, zegt Varoufakis, in 
zulke omstandigheden is het nodig de arbeidsmarkt meer te reguleren. Dat zou in Griekenland nu écht een 
structurele hervorming zijn. En hij heeft gelijk. 
Er zijn weinig begrippen die zoveel verschillende dingen kunnen betekenen en die zo weinig specifiek gebruikt 
worden als ‘hervorming’. Hervormen heeft een positieve connotatie, want wie is er tegen ‘veranderen om te 
verbeteren’? Wie tegen hervormen is, is conservatief, behoudend, ouderwets. In de newspeak van de jaren nul 
en tien is ‘hervormen’ echter de verzamelnaam geworden voor bezuinigen op publieke voorzieningen, 
flexibiliseren van de arbeidsmarkt, verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en verminderen van de 
hypotheekrenteaftrek. Het grootste deel van dit cluster heeft met het bestrijden van de crisis geen relatie. 
Hoe ironisch moet het voor de Grieken zijn dat twee ministers van Economische Zaken van de twee machtigste 
eurolanden juist nu (begin juni 2015) gezamenlijk in een opiniestuk pleiten voor een sociale Europese Unie? 
Zouden minister Varoufakis en premier Tsipras ergens in Athene in een kamertje tegen elkaar staan roepen: ik 
word gek, ik word gek!?, zo vroeg Marieke Stellinga, econoom en columnist van NRC, zich het weekend daarna 
dan ook af. De sociaal-democraten Sigmar Gabriel (Duitsland) en Emmanuel Macron (Frankrijk) bepleiten een 
Europese Unie waarin het kwijtschelden van staatsschuld mogelijk is, een unie waarin anticyclisch 
begrotingsbeleid (lees: niet bezuinigen of belasting verhogen tijdens een crisis) mogelijk is, ook al heeft een 
land dikke schulden. Want „dit voorkomt schadelijke sanering van de overheidsfinanciën wanneer landen 
onhoudbare schulden hebben”. Pardon? Dit is grofweg gelijk aan het betoog van de huidige Griekse regering. 
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Met deze inzichten kunnen Duitsland en Frankrijk de Grieken direct veel meer gelijk geven in de lopende 
onderhandelingen over de zoveelste ronde van schuldhulp. Met deze inzichten kunnen ze Europa verlossen van 
deze klucht zonder einde. Is dit een Duits-Franse schuldbekentenis? Sinds de problemen in 2010 ontstonden, 
adviseerden economen een deel van de onhoudbare schuld van de Grieken kwijt te schelden, om streng te zijn 
(saneren!) maar niet te streng. Dit omdat het weinig zin heeft een land de afgrond in te werken en vervolgens 
te verwachten dat ze al hun schulden kunnen terugbetalen. Duitsland en Frankrijk – en ook Nederland – wilden 
er niet aan. Op de pijnlijke bezuinigingen in het zuiden volgt tot op heden slechts een beperkte stimulering uit 
o.a. de noordelijke landen. De eurozone is dan ook nog niet uit de gevarenzone. De hoge schuldenlast en de te 
strakke terugbetalingsregels staan een economisch herstel in de weg. 
 
Het extra investeringsfonds van de Europese Commissie kan bijdragen tot extra groei en werkgelegenheid. 
Verschillende landen hebben al projecten ingediend en voor cofinanciering gezorgd. Het is teleurstellend dat 
Nederland dat nog steeds niet gedaan heeft. Onze voorstellen voor een New Green Deal lenen zich daar goed 
voor. 
 
Het heeft de financiële gemoederen de afgelopen tijd flink beziggehouden en verdiend alleen daarom ook hier 
bespreking: quantitative easing, in de volksmond ‘geldverruiming’. De ECB koopt de komende anderhalf jaar 
zo’n 1100 miljard euro aan schuldpapieren op van overheden, banken en beleggers. Jarenlang werd er over een 
vorm van geldverruiming gesteggeld. De ontknoping is een typisch geval van ‘als twee honden vechten om een 
been’, waarbij banken en beleggers ermee heen gingen. Een deel van de eurozone wilde überhaupt geen 
‘geldverruiming’, want dan zouden de Grieken het nooit leren en geldverruiming kon tot grote inflatie leiden. 
Een ander deel wilde wel geldverruiming maar dan op een manier die rechtstreeks ten goede zou komen aan 
mensen en werkgelegenheid. De eurogroep kwam er niet uit en liet het aan de ECB over. Het werd daardoor de 
slechtst denkbare optie, geldverruiming voor banken en beleggers. De kans is groot dat deze vorm van QE een 
volgende ‘bubbel’ aanwakkert: nog meer speculatie en opdrijving van aandelenwaardes. Onder degenen die 
graag een andere vorm van QE hadden gewild zijn er twee stromingen: mensen die pleitten voor 
‘helikoptergeld’ (de Groningse hoogleraar Flip de Kam en Willem Buiter, baas van de Citigroup bijvoorbeeld), 
waarbij iedere inwoner van de eurozone een paar duizend euro krijgt, en anderen die de 1100 miljard liever in 
Europese investeringen hadden gestopt (topman Boonstra van Rabo, de hoogleraren Klamer, Brakman en 
Benink). Beide vormen zouden beter geweest zijn dan wat er nu gebeurt.  
 
Ons plan doet geen extra voorstellen om uitbuiting van buitenlandse werknemers uit andere EU-lidstaten en de 
daardoor optredende verdringingseffecten, met name in het transport, de bouw en in de agrarische sector, 
verder tegen te gaan. De inzet van Lodewijk Asscher is daarvoor al sterk genoeg, al is de strijd in de EU op dit 
punt nog zeker niet gewonnen. Wij ondersteunen zijn niet aflatende inspanningen om buitenlandse 
werknemers in ons land niet meer te laten werken onder de niveaus van beloning en rechtsbescherming zoals 
die ook geldt voor Nederlandse werknemers, en waarderen ook de inspanningen van onze delegatie in het 
Europees Parlement om dit te bewerkstelligen. 
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Bijlage 4: Hoe ongelijk is Nederland en hoe rechtvaardig is dat? 
 
De sterkste schouders dragen in dit land steeds minder de zwaarste lasten, integendeel zelfs. De rijkdom 
concentreert zich bovendien steeds meer bij de mensen met bezit. Uit de WRR-studie ‘Hoe ongelijk is 
Nederland?’ blijkt dat inmiddels is 60% van het vermogen in Nederland in handen is van 10% van de bevolking. 
Tegelijkertijd gaat een groeiend deel van de mensen met alleen een inkomen gebukt onder schulden. In ons 
land bezit de bovenste 1,2% maar liefst 40% van alle rijkdom. De drie rijkste Nederlanders hebben meer dan de 
armste helft van alle Nederlanders. Ca. 80% heeft samen minder dan een kwart van het totale vermogen. De 
armste 1% heeft meer dan 52 miljard euro aan schulden, dat is bijna 7% van het totaal, gemiddeld 727.000 
euro per huishouden. Zo’n 95% van hen heeft een hypotheekschuld, ze staan onder water. Nederland behoort 
internationaal gezien tot de landen met de grootste vermogensongelijkheid. In de EU is alleen in Polen de 
vermogensongelijkheid groter. Er is wel een belangrijk verschil met voor 1914: er is nu een bredere 
middenklasse met een eigen woning. Maar die huizen staan steeds vaker onder water: het aantal Nederlanders 
met een negatief eigen vermogen is verdubbeld sinds 2008. De middenklasse lijkt langzaam af te brokkelen.  
Gecorrigeerd voor inflatie is het gemiddelde huishoudinkomen de afgelopen 40 jaar nauwelijks toegenomen. 
Het reële inkomen van de tien procent minst verdienende huishoudens is in Nederland sinds 1977 zelfs met 
ruim dertig procent gedaald. Ook zijn de CAO-lonen, gecorrigeerd voor inflatie, sinds 1980 niet gestegen. Een 
eenverdiener die afhankelijk is van het CAO-loon en er geen periodieken en dergelijke bij kreeg, ging er de 
afgelopen 35 jaar dan ook niet op vooruit. De toegenomen rijkdom (gemeten in bbp per hoofd van de 
bevolking, gecorrigeerd voor inflatie) zit vooral bij tweeverdieners, mensen die carrière maakten en mensen 
met inkomen uit vermogen. Drie vaak onderbelichte factoren veroorzaken toenemende inkomensverschillen: 
mensen gaan ‘opwaarts’ relaties aan (hoogopgeleid trouwt met hoogopgeleid), loononderhandelingen gaan 
over procenten in plaats van centen (en twee procent erbij is op het minimuminkomen een schijntje ten 
opzichte van twee procent voor hoge inkomens) en ten slotte het feit dat veel uitkeringen (AOW, bijstand) 
verstrekt worden per huishouden terwijl lonen individueel zijn. Tweeverdieners verdienen twee inkomens, 
samenwonende AOW-ers of bijstandsgerechtigden krijgen pakweg 140 procent van een 
alleenstaandenuitkering. De topinkomens explodeerden tegelijkertijd, tot gemiddeld 52 keer het 
minimumloon. De armste 10% is er tussen 1970 en 2011 met 30% in reëel inkomen op achteruit gegaan, 
waarvan 10% punt sinds 1990: lagere uitkeringen, grotere loonverschillen en toename van flex- en 
deeltijdwerk. In 1977 verdiende rijkste 10% 5, 1 maal zoveel als de armste 10%, in 1990 was dat 7 maal, en in 
2011 8,2 maal. Wie, zoals topmanagers in het bedrijfsleven, zijn beloning deels in aandelen krijgt, zag de 
bedragen de afgelopen vijf jaar in de stijgende beurstrend zomaar verdubbelen. De hardwerkende Nederlander 
heeft het nakijken.  
De ongelijkheid in netto-vermogens is de afgelopen jaren sterk gestegen waarbij vooral opvalt dat het 
schuldniveau van de onderste 90% huishoudens is gestegen terwijl de waarde van het eigen huis vermogen 
sterk daalde, in tegenstelling tot de top 10% die zijn schulden stabiliseerde en naast het eigen huis nu meer 
vermogen bezit dan ooit. De Leidse economen Caminada, Goudswaard en Knoef (2015) bespraken onlangs in 
Me Judice de inkomensaandelen van de tien procent huishoudens met de hoogste bruto inkomens. Hun cijfers 
tonen tussen 1990 en 1999 een vlak verloop en tussen 2001 en 2012 een heel lichte stijging. Voor een effectief 
publiek debat is het van groot belang om goed te weten waar het eigenlijk over gaat en wat de beperkingen 
zijn van dergelijke uitkomsten. De 'rijken' worden hier gedefinieerd aan de hand van hun inkomen. In het 
publieke debat loopt dat door elkaar met rijken die een groot vermogen bezitten. De Quote-500 richt zich 
bijvoorbeeld op hen (helaas zonder consistent huishoudbegrip). Voor een serieus debat over de vraag of de 
rijken wel of niet rijker worden, is inzicht in de vermogensverhoudingen essentieel. Inkomen is onzekerder dan 
vermogen. Het hangt volledig af van leven en gezondheid van de inkomen-ontvangende persoon (behalve 
natuurlijk juist bij inkomen uit vermogen). Daarentegen berust vermogen op eigendom, levert het vermogen 
vrije beschikkingsmacht en is het niet afhankelijk van ziekte of overlijden.  
Wiemer Salverda toont aan dat het topaandeel in en de ongelijkheid van de vermogensverdeling recent juist 
zeer sterk gestegen zijn. Het aandeel van de vermogenstop 10% in alle vermogens in 2013 bedraagt 66 procent, 
verreweg het hoogste niveau ooit bereikt met de beschikbare cijfers. Twee derde van alle vermogens is in 
handen van een tiende van alle huishoudens. Dat is ruim vier procentpunten meer dan in 2012, en 10 
procentpunten meer dan in 2009 - het laagste punt, dat werd voorafgegaan door een daling met twee 
procentpunten vanaf 2006. Dit topaandeel heeft betrekking op het netto-vermogen, en betreft de waarde van 
de juridische eigendommen (brutovermogen) van het huishouden na aftrek van hun schulden. In 
overeenstemming met deze definitie presenteert Salverda ook de Gini-coëfficiënt als maat van ongelijkheid 
berekend inclusief negatieve vermogens. De coëfficiënt heeft de waarde nul als de verdeling helemaal vlak is 
en alle eenheden evenveel vermogen bezitten, en deze coëfficiënt bedraagt 100 procent als alle vermogen in 

http://www.quotenet.nl/Dossiers/Quote-500
file:///C:/Users/HDalen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y7DBE5EL/Rijken%20veel%20beter%20af%205_HVD%20WS%20(2).docx
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handen van een enkel huishouden is. De ontwikkeling van beide indicatoren, het topaandeel en de Gini-
coëfficiënt, verloopt bijna parallel. De Gini legt de nadruk op het midden van de verdeling, maar het topaandeel 
is zo enorm groot dat het de coëfficiënt sterk beïnvloedt.  
De Gini bereikt in 2013 het niveau van 0,89. Dat is buitengewoon hoog, niet alleen voor ons land maar ook in 
een internationale vergelijking. Het stijgt nota bene uit boven de uitkomsten voor de Verenigde Staten (0,87 in 
2013; Wolff 2014, 12) en Zwitserland (0,85 in 2010, Statistik Schweiz 2014, 69), en ook ver boven het minder 
goed vergelijkbare Duitsland (0,78 in 2012, Grabka en Westermeier 2014, 153). De conclusie kan niet anders 
zijn dan dat de vermogensongelijkheid in Nederland een ongekend niveau heeft bereikt. 
Betekent dit gegeven dat de topvermogens ook hoger zijn dan ooit?, vraagt Salverda zich vervolgens af. Het 
zou ook kunnen dat ze minder (hypotheek)schulden hebben. Zoals bekend zijn die omvangrijk in ons land. Als 
je kijkt naar de nominale omvang van het netto-vermogen (na aftrek van schulden) voor de bovenste 10% 
tegenover de rest, dan bezit in 2013 de top 10% 701 miljard euro en de rest 359 miljard euro. Beide segmenten 
bereiken een hoogtepunt in 2008 (resp. 737 en 563 miljard) en dalen daarna. De daling voor de top is echter 
veel geringer (7%) dan voor de rest (37%). De rijksten lijden hier dus wel maar veel minder en ze handhaven 
zich beter dan de rest. Als gevolg daarvan is hun vermogensaandeel scherp gestegen en zo ook de algemene 
ongelijkheid volgens de Gini- coëfficiënt. 
Bij de vermogens- en schuldverhoudingen in de onderste 90% speelt het eigenwoningbezit de hoofdrol. Dit 
bezit, na aftrek van de schulden, bepaalt grotendeels het verloop van hun totale vermogen. Hun overige 
(voornamelijk financiële) vermogen is stabiel. Het eigenwoningvermogen stijgt van 91 miljard euro in 1993 naar 
356 miljard euro op de top van 2008 en daalt daarna met meer dan de helft, in het bijzonder in het jaar 2012. 
Tegelijk exploderen hun schulden. Die worden na 2008 niet minder maar lopen juist fors verder op en 
overtreffen het netto-vermogen steeds meer - met ruim 300 miljard in 2013. Twee derde van hun juridisch 
eigendom is dan belegd met schulden. Raghuram Rajan's (2010) "Let them eat credit" is actueler dan ooit voor 
de onderste 90%. 
De top 10% ziet er volkomen anders uit. Hun eigenwoningbezit is aanzienlijk en overtreft aan het einde van de 
waarnemingsperiode dat van de gehele resterende 90 procent: 201 miljard euro tegen 157 miljard euro. 
Binnen het vermogen van de top 10% zelf bezien is het belang van het eigen huis echter veel geringer dan voor 
de onderste 90%, en het fluctueert ook minder over de jaren. Tussen 2008 en 2013 verliest het weliswaar een 
kwart aan waarde, maar dat is slechts half zoveel als de onderste 90 procent. De reden daarvan is niet een 
gunstiger prijsontwikkeling van huizen van de top, maar een veel geringere hypotheekschuld. Bovendien stijgt 
die schuld na 2008 niet maar neemt ze licht af. Schulden vormen slechts 15 procent van het top 10% 
brutovermogen - tegenover 80% voor de onderste 90%. 
Schuld is echter maar een deel van het verhaal. Opvallend is dat het overige (financiële) vermogen van de top 
10% na een aanvankelijk daling in 2009 zich snel herstelt en al in 2010 het eerdere topniveau achter zich laat - 
in 2013 goed voor 500 miljard euro. Zo bezien worden de rijken wel degelijk rijker. Hun aandeel in het totaal 
van deze vorm van vermogen stijgt naar 71 procent. Hierbij staat hun aandelenbezit voorop (203 miljard euro): 
zij bezitten 90 procent van alle aandelen.  
Het vermogen van de top 1% steeg naar 282 miljard euro oftewel 26,6 procent van het totaal in 2013, en 40 
procent van de top 10% (701 miljard). De ontwikkeling van de top 1% ontwikkeling schraagt die van de 
complete top 10%. De topvermogens zijn verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de spurt omhoog 
sinds 2009. Vergeleken met eerdere jaren lijkt de rol van de subtop- 9% recent iets aan belang te winnen, 
daarom is het beeld van de top 10% van belang naast de top 1%. Voor de top 1% geldt nog sterker wat 
hierboven al gesteld is. Hun huizenbezit (26 miljard euro) omvat slechts 7 procent van het totale huizenbezit 
(7%) en hun schulden (42 miljard euro) omvat slechts 5% procent van alle schulden. Deze aandelen zijn gering, 
maar het tegendeel geldt voor hun andere vermogen (256 miljard euro): 36% van het algemeen totaal en 51 
procent van het top 10% totaal (500 miljard euro). Dat geldt daarbinnen in het bijzonder voor hun 
aandelenbezit: het vormt 67 procent van alle aandelen bezit en driekwart van dat van de top-10% (203 miljard 
euro). 
Als de huizenprijzen zich herstellen zijn de top 10% en de top 1% er klaar voor om hun vermogen verder te 
laten expanderen, terwijl de onderste 90% eerst een nog immer groeiende schuldenberg moet zien kwijt te 
raken. Daar hoeven ze echter niet op te wachten omdat de waarde van hun aandelenbezit onder invloed van 
het beleid van 'Quantative Easing' van de Europese Centrale Bank snel zal stijgen. Kortom, als we kijken naar 
wat er echt toe doet voor rijkdom: vermogen, dan ziet het verhaal er volkomen anders uit dan voor inkomens. 
De rijken hebben meer financieel vermogen dan ooit, en ze staan in de startblokken om te profiteren van de 
gevolgen van Quantative Easing en stijgende huizenprijzen. De vermogensongelijkheid is nu groter dan ooit en 
er is weinig reden om te verwachten dat dit snel gaat veranderen, integendeel. Rijken doen het echt veel beter.  
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In de vorm van hogere belastingen en minder voorzieningen zijn de kosten van de door de financiële wereld en 
het daar ongebreideld nog steeds voortwoekerende flitskapitalisme veroorzaakte crisis vanaf 2008 verhaald op 
de mensen die het van hun inkomen moeten hebben. De rijken zijn sinds 2008 ondertussen weer meer rijker 
geworden. Ondertussen is de armoede in ons land sinds het aanbreken van de crisis flink gestegen. In 2012 
moesten 664.000 huishoudens het doen met een laag inkomen, 90.000 meer dan het jaar daarvoor.  
 
Neoliberalen ontkennen deze ongelijkheid vaak niet, maar stellen dat veel rijkdom vaak ook verdiend, en de zin 
van terechte verdiensten, is. De neoklassieke economen stellen dat de vrije markt regelt dat iedereen krijgt wat 
hij bijdraagt en waarom zou je je druk maken over ongelijkheid als de wet van vraag en aanbod regelt dat 
iedereen krijgt wat hij verdiend. Niet toevallig was tot voor kort ongelijkheid een thema dat nauwelijks aan bod 
kwam op economische faculteiten.  
Daar is echter veel op af te dingen. Het meest bekende voorbeeld van onverdiend inkomen het toeval van de 
geboorte. Het is de meest fundamentele bron van onze ongelijkheid. Er is wel uitgerekend dat 50% van je 
inkomen afhankelijk is van het land waar je geboren bent, 20% door het inkomen van je ouders en nog eens 
ruim 10% door je geslacht en etniciteit. Ruim 80% is dus niet afhankelijk van je eigen verdienste. En die kleine 
20% ruimte voor eigen talent en ambitie, zijn dat ook niet in ieder geval deels erfelijke eigenschappen? 
Tegenwoordig kunnen dubbeltjes kwartjes worden en andersom. Welvaart kan al in een paar generaties 
verdampen en een boerenfamilie kan al na een paar decennia een familie van doctorandussen zijn. Maar 
Gregory Clark, een Amerikaanse econoom aan de Universiteit van Californië, schreef in begin 2014 een boek, 
The Son Also Rises, dat aantoont dat sociale mobiliteit een illusie is. Uit zijn onderzoek bleek dat in alle 
onderzochte landen (Engeland, de VS, India, Japan, Korea, China, Taiwan, Chili en Zweden) de sociale mobiliteit 
nog altijd even gering is als tijdens de middeleeuwen. Alle retoriek over ‘verheffing’ en ‘emancipatie’ ten spijt: 
onze sociale status is minstens zo erfelijk als onze lichaamslengte. Al eeuwen. Overal. Volgens Clark komt dat 
door onze genen, maar het bewijs hiervoor is nogal dun. Je zou ook kunnen betogen dat de verzorgingsstaat 
gewoon niet genoeg doet, of nog niet lang genoeg bestaat om corrigerende invloed uit te kunnen oefenen. Er is 
in ieder geval volop bewijs dat racisme, discriminatie en armoede mensen vasthoudt aan de onderkant. 
In onze tijd en in de 19

e
 eeuw en daarvoor is en was een erfenis een van de snelste wegen naar grote rijkdom. 

De dochter van Freddy Heineken erfde in 2012 3,7 miljard euro en staat sindsdien prijkt zij op de eerste plaats 
van de Quote 500, de ranglijst van de rijkste Nederlanders. Onder Nederlandse miljonairs geeft 36% aan dat zij 
hun bezit voornamelijk uit erfenissen of schenkingen hadden verkregen en in de top tien van rijkste 
Nederlanders staan maar liefst acht familiedynastieën. Voor liberalen uit de 19

e
 en begin 20

e
 eeuw, zoals voor 

door de door Rutte zo bewonderde enige andere liberale premier van ons land, Cort van der Linden, was een 
erfenis bij uitstek een vorm van ‘onverdiend inkomen’. In 1918 stelde zijn liberale minister Treub voor om het 
erfrecht op termijn geheel te schrappen, en als tussenstap te beperken tot de directe familie, en een deel 
daarvan te belasten. Rutte daarentegen verlaagde de erfbelasting in 2010. 
Een tweede voorbeeld van onverdiend inkomen is rijkdom uit de grond. Ook hier hadden klassieke liberalen als 
Smith en Ricardo kritiek op grondrenten, waarvoor de private eigenaren nooit iets gedaan hebben. Bij schaarse 
grond op populaire plekken werden en worden grondeigenaren, projectontwikkelaars en speculanten slapend 
rijk. De vastgoedsector bleek in ons land totaal gecorrumpeerd, ook bij pensioenfondsen (Philips). Het was 
wederom Willem Treub die de erfpacht invoerde om deze onverdiende inkomens af te romen. In zijn tijd steeg 
de grondprijs nog mee met het algemene prijspeil, maar in de laatste 60 jaar is de prijs van grond onder 
woningen in de meeste rijke landen, gecorrigeerd voor inflatie, meer dan verdubbeld. Daardoor is er steeds 
meer herverdeling van arm naar rijk: van de huurder en de nieuwe woningbezitter naar een ieder die 
aanspraak maakt op grondinkomen. Denk aan banken (rente), verzekeraars (polissen), tussenpersonen 
(provisies), makelaars (courtages), woningbezitters (hogere verkoopprijzen) en verhuurders (hogere huren). 
Nog saillanter is dat de gemiddelde erfenis tegenwoordig voor 50% uit onroerend goed bestaat. Gesubsidieerd 
huizenbezit (hypotheekrenteaftrek) betekent dat zich zo onverdiend inkomen stapelt op onverdiend inkomen. 
De tegenwoordige liberalen doen precies het tegenovergestelde als Treub en Van der Linden: verlagen van 
vastgoedbelastingen. In het collegeakkoord van 2014 hebben D66 en VVD – met steun van de SP! – de erfpacht 
van Treub in Amsterdam zelfs afgeschaft.  
Een derde voorbeeld van onverdiend inkomen zijn patenten. De liberalen in de 19

e
 eeuw vonden patenten een 

vorm van werkverschaffing voor octrooiadvocaten, een parasitaire juristenklasse. Innovatie zou volgens hen 
juist gediend zijn zonder patentrecht. In die tijd was Nederland een van de weinige landen zonder patentrecht. 
Philips startte zijn bedrijf met kennis van Engelse pioniers uit de gloeilampenindustrie, nadat er in Engeland 
door patentrecht op dat terrein een monopolie was ontstaan. Patenthouders lijken beloond te worden voor 
hun vindingrijkheid, maar in werkelijkheid bevoordeelt het hen in een goede positie om te lobbyen en 
benadeelt huidige en toekomstige innovators, zoals patenthouder Philips tegenwoordig vaak laat zien.  
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Een laatste vorm van onverdiend inkomen zijn de mensen en bedrijven die de zeepbellen maken en daarmee 
desondanks schatrijk worden, zoals in Nederland Dik Wessels en Nina Storms met World Online. Koersen 
werden ook al in de 19

e
 eeuw gemanipuleerd, kleine beleggers opgelicht en uitgeschud. Toen waren de 

bubbels Britse kanalen, Amerikaanse spoorwegen en Surinaamse waardepapieren, nu na de internetzeepbellen 
die in de financiële wereld (Amerikaanse hypotheken, zeer gecompliceerde financiële producten, DSB, de Libor-
affaire en de uitwassen in de woningcorporatiesector). De internationale private equity sector gedraagt zich 
ook als een parasitaire sprinkhanenplaag. Daarom stelde de liberaal Van der Linden voor de financiële sector te 
hervormen: strenger toezicht, de oprichting van een staatsbank (de Rijkspostspaarbank) en een 
staatsverzekeringsbedrijf, een progressieve vermogensbelasting (oplopend tot zelfs 100%) om sparen te 
belonen maar rentenieren moest ontmoedigd worden. Inmiddels is de vermogensbelasting belasting in 
Nederland echter zelfs regressief: hoe hoger je rendement, hoe lager je belastingdruk. En de Postbank is door 
een liberaal kabinet geprivatiseerd.  
In dit verband verdiend ook vermelding dat in onze moderne economie er veel banen zijn die geen of weinig 
waarde toevoegen, maar slechts waarde verplaatsen, met name in de dienstensector. En dat zich vreemd 
genoeg, daar juist de rijkdom zich steeds meer concentreert. Eerst in de landbouw en later in de industrie is 
rijkdom steeds meer uitzonderlijk geworden. Voedsel en textiel worden extreem goedkoop geproduceerd, 
bankierdiensten worden (nog steeds) extreem goed betaald. De antropoloog David Graeber, van de London 
School of Economics, noemde ze in een in 2013 gepubliceerd geruchtmakend essay ‘Bullshit Jobs’ – overbodige 
banen. Tussen 1971 en 1998 verdriedubbelde het aantal managers in Nederland van 2 tot 6 % van de 
beroepsbevolking zonder dat we daar iets rijker van zijn geworden: integendeel, uit onderzoek van de TU Delft 
blijkt dat landen met meer managers juist minder productief en innovatief zijn. Waar in de dienstensector juist 
nuttig werk wordt verricht – denk aan de zorg, het onderwijs – is de beloning juist relatief lager – ze worden 
gedomineerd door vrouwen, net als bij onbetaalde zeer nuttige arbeid: huishoudelijk werk, mantelzorg en 
opvoeding. Terwijl de neoliberale politici niet ophouden te praten over een slanke overheid, groet het aantal 
bullshitjobs gewoon door maar wordt er fors bezuinigd op nuttige banen in de zorg, het onderwijs en de 
infrastructuur, waardoor de werkloosheid oploopt en tegelijkertijd honderden miljoenen geïnvesteerd wordt in 
een werklozenindustrie van sollicitatietrainingen, inspiratiedagen, elevator pitches en zo meer, waarvan de 
ineffectiviteit al vaak genoeg is aangetoond. Sommige trainingen van het UWV verlengen zelfs de werkloosheid. 
Winstgevendheid, niet nut, kwaliteit of innovatie bepaalt in een vrije markt wat er gebeurt. Van telemarketeers 
tot belastingadviseurs: het kan heel rationeel zijn om de ene naar de andere onzinbaan te creëren – je kunt er 
schatrijk mee worden zonder ook maar iets bij te dragen. En naarmate er meer ongelijkheid is, groeit de vraag 
aan de top naar bedrijfsadvocaten, lobbyisten en flitshandelaren. Het is steeds winstgevender geworden om 
juist niet te innoveren.  
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Bijlage 5 – De effecten van de Participatiewet 

De mensen met de zwaarste beperkingen kregen voorheen sowieso een uitkering. Van de mensen die wel tot 
arbeid in staat waren, vond 1 op de 20 een reguliere baan in het bedrijfsleven. Nog eens 1 op de 3 werd door 
de sociale werkplaats gedetacheerd bij reguliere bedrijven of bij gemeentelijke diensten. Als ze in staat waren 
om te werken, maar nergens aan de slag konden, was er voor die arbeidsgehandicapten met een WSW-
indicatie plaats in een sociale werkplaats zelf, waar ze een cao-loon ontvangen dat kan oplopen tot 130% van 
het minimumloon. De WSW mag vanaf 1 januari jl. echter geen nieuwe instroom meer toelaten en de bijdrage 
voor gemeenten van jaarlijks € 27.000 per WSW-er is met 20% omlaag gegaan, zodat het verschil met het 
minimumloon kleiner wordt. Het merendeel van mensen die tot 1 januari naar de WSW kon, moet nu werk 
zoeken in het reguliere bedrijfsleven of bij de overheid – als ze tenminste aan de steeds strenger wordende 
criteria van de bijstand voldoen. Zo niet, dan verdwijnen ze geheel uit zicht.  
Tot 2018 moet het bedrijfsleven 40.000 banen voor arbeidsgehandicapten realiseren op straffe van een boete. 
Tegelijkertijd zal het bestand bij gemeenten met 94.000 mensen groeien, exclusief de werklozen die niet aan 
het werk komen en van de WW de bijstand instromen, zo rekende de Raad van State eind 2013 voor. Dus zelfs 
als de quotumregeling zal lukken, dan neemt het bestand van gemeenten van mensen zonder werk met zeker 
54.000 mensen toe, waarvoor duurzaam verblijf in de bijstand dreigt. De Raad van State vraagt zich bovendien 
af waarom de quotumregeling wel zou werken bij hoge werkloosheid. De Raad miste een inbedding in het 
algemene beleid voor de arbeidsmarkt, terwijl dat juist het succes van het lokale reïntegratiebeleid bepaalt. De 
Raad betwijfelt ook of de gemeenten hun taken adequaat kunnen uitvoeren met de voorgestelde instrumenten 
en de bijbehorende budgetten, waar nou juist stevig op gekort wordt. De reactie van het kabinet beperkte zich 
tot de stelling dat de Raad niet zo somber moest zijn, en dat men toch iets moest doen om juist voor 
arbeidsgehandicapten de kans op een baan groter te maken – er werd nadrukkelijk geen garantie op werk 
gegeven.  
Het CPB vreest daarenboven dat werkgevers de vage definitie van ‘arbeidsgehandicapte’ optimaal zullen 
benutten om werknemers die ze al in dienst hebben te labelen als arbeidsongeschikt. Verder vreest het CPB 
dat werkgevers vooral arbeidsgehandicapte werknemers zullen aantrekken die nu al bij kleinere 
ondernemingen, waarvoor de quotumverplichting niet geldt, werken. Dan is er alleen sprake van herschikking, 
terwijl er niet één extra baan voor arbeidsgehandicapten is bijgekomen. Zij verwijzen daarbij naar soortgelijke 
ervaringen in Oostenrijk (daar wordt 42% van de banen die meetellen voor het quotum voor 
arbeidsgehandicapte werknemers door herschikking ingevuld). Ook is daar hen gewezen op het gevaar van 
verdringing op de toch al beperkte arbeidsmarkt voor laagopgeleiden. Ook wijst het CPB op de hoge 
administratieve lasten voor werkgevers, de kosten voor keuring (ter bepaling van de loonwaarde, iets wat 
objectief nauwelijks te meten is. De bepaling van de loonwaarde van arbeidsgehandicapte werknemers blijkt 
een enorme bureaucratie op te tuigen, met veel gedoe over het resultaat en vervalste cijfers) door het UWV en 
de kosten van de controle op de handhaving van het quotum. Inmiddels blijkt dat gemeenten nog nauwelijks 
gehandicapte werknemers hebben aangemeld bij het UWV, om redenen van hoge kosten en administratieve 
problemen. Dat betekent dat het register waaruit werkgevers deze werknemers kunnen betrekken nog 
nauwelijks gevuld is en daarmee verschenen onlangs al de eerste berichten dat het quotum voor dit jaar zo niet 
gehaald kan worden. Voor quotumwerknemers dreigt bovendien stigmatisering.  
De omgang van gemeenten met de zgn. tegenprestatie in de bijstand, waarbij gemeenten 
bijstandsgerechtigden mogen verplichten werk aan te nemen zonder of tegen zeer lage vergoeding, in ruil voor 
behoud van uitkering, verschilt enorm. Nog los van onze principiële bezwaren tegen deze vorm van 
dwangarbeid blijkt het lastig te zijn om werkzaamheden te vinden die geen bestaand werk of vrijwilligers 
verdringen. De FNV signaleert dat deze verdringing wel degelijk volop plaatsvindt. Het gemarchandeer met 
bijstandsgerechtigden leidt hier en daar, en ook bij PvdA-wethouders, tot absurde situaties.  
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Bijlage 6 – Armoede in Nederland 
 
Traditioneel worden mensen in armoede vooral vanuit ‘administratieve’ kenmerken beschreven. Bijvoorbeeld 
in termen van leeftijd, geslacht, etniciteit en huishoudenssamenstelling. Als vanuit deze kenmerken naar 
mensen met schulden gekeken wordt, blijken het vooral alleenstaande werkloze mannen, alleenstaande 
werkloze vrouwen met kinderen en jonge hoger opgeleide werkende mannen te zijn. Bij bijstandsgerechtigden 
gaat het met name om werkloze oudere mannen, alleenstaande moeders en immigranten.  
Voor de ondersteuning van mensen met armoede is het weinig zinvol om mensen aan de hand van 
administratieve kenmerken te beschrijven. Het kan hooguit nuttig zijn om ontwikkelingen in de tijd te laten 
zien en op hoofdlijnen te beschrijven. Professionals biedt het nauwelijks handvatten. Het gaat namelijk om 
factoren die niet te beïnvloeden zijn. Ook geven deze kenmerken geen oorzaken aan waarom iemand arm is, 
hooguit indirect. Een alternatief is om op individueel niveau naar mensen te kijken: naar hun gedrag, houding, 
motivatie, vaardigheden en beperkingen. Gedrag als oorzaak van armoede is een deel van het verhaal en altijd 
een deel van de oplossing van financiële problemen. Gedrag impliceert overigens niet dat het de eigen schuld is 
dat mensen in de problemen zijn gekomen, vaak spelen werkloosheid en echtscheiding een belangrijke rol, 
zaken die iedereen plotseling kunnen overkomen., ook als je een positieve houding hebt en positieve 
vaardigheden. Het zijn factoren die te beïnvloeden zijn en die tevens de grenzen aangeven wat mensen zelf 
kunnen bijdragen aan het oplossen van hun problemen. Het veranderen van gedrag en houding is niet 
eenvoudig. Mensen moeten zich eerst bewust worden van hun gedrag, zodat zij zelf gemotiveerd worden om 
te veranderen. Dat is een hele opgave als men bedenkt dat 95% van ons gedrag, ook het onverstandige gedrag, 
onbewust is en op de automatische piloot wordt uitgevoerd. De knelpunten bij gedragsverandering zijn 
complexer dan alleen ‘niet willen’ of ‘niet kunnen’. Mechanismen die hier achter zitten en gelijktijdig voor 
kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:  

 Overschatting van het eigen vermogen om te ordenen (20%). Soms is dit gekoppeld aan een 
verstandelijke beperking; 

 Gebrek aan zelfvertrouwen. Dit heeft te maken met geloof in eigen kunnen en niet met feitelijke 
mogelijkheden. Mensen die geen vertrouwen in zichzelf hebben, zullen ook geen vertrouwen 
opwekken bij een werkgever; 

 Aannemen van een slachtofferrol ‘het is niet mijn schuld’ (24%). Dit is een 
zelfbeschermingsmechanisme omdat ze anders moeten erkennen dat ze zelf de oorzaak en 
instandhouder zijn van hun situatie; 

 Machteloosheid; en 

 Gebrek aan basale vaardigheden (37%), zoals sociale vaardigheden, lezen/schrijven, zicht houden op 
vaste lasten.  

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn er bij een relatief kleine groep mensen (circa 10-15%) 
zwaarwegende belemmeringen, zoals GGZ-problematiek, verstandelijke beperkingen en verslaving. Als men op 
deze manier naar armoede kijkt, komen andere probleemgroepen naar voren dan op basis van de 
administratieve kenmerken. Houding blijkt belangrijker te zijn dan vaardigheden. Bij mensen die een negatieve 
houding hebben maar wel de juiste vaardigheden is de kans op problemen 90%. Een negatieve houding is 
bijvoorbeeld schulden normaal vinden, vinden dat schulden niet de eigen schuld zijn en/of niet nadenken over 
de consequenties van schulden maken. Bij mensen die een positieve houding hebben, maar de vaardigheden 
missen is de kans op problemen veel lager, namelijk 42%. 
 
In de aanpak van armoede zou de focus op verandering van gedrag en houding moeten liggen in plaats van op 
sanctionering. Er is in deze aanpak geen standaardoplossing, maar er moet naar de individuele 
ondersteuningsbehoefte gekeken worden. Mensen verschillen, dus ook hun ondersteuningsbehoefte. 
Sommigen kunnen hun problemen zelf oplossen, sommigen hebben tijdelijk ondersteuning nodig (zetje om 
gedrag te veranderen) en bij een kleine groep (maximaal 5-10%) is structurele hulp nodig. Inspelen op de 
individuele ondersteuningsbehoefte betekent niet dat de ondersteuning individueel hoeft te worden 
aangeboden. Dat kan groepsgewijs, mits de groep homogeen is. Voor de professionals betekent dit dat zij met 
een andere bril naar mensen zullen kijken. Zij moeten hun eigen referentiekader ‘loslaten’ en nagaan wat de 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt is. Om die behoefte te achterhalen zullen zij een open gesprek met hun 
cliënt moeten aangaan. Dat vereist andere methoden, bijvoorbeeld de methode van motiverende 
gespreksvoering. Bepalend voor de insteek van de aanpak is of het probleem in iemands houding en/of in het 
gebrek aan vaardigheden zit. Pas als mensen de juiste houding hebben, heeft het zin om vaardigheden aan te 
leren. Het lijkt misschien eenvoudiger om iedereen een training aan te bieden, maar als mensen hier niets mee 
willen, is het alsnog een dure investering. Bovendien kan een neveneffect zijn dat mensen met een negatieve 
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houding de mensen die wel willen, meetrekken in het negatieve gedrag. Beter is het dus om mensen met een 
negatieve houding eerst te coachen. Als vaardigheden het probleem zijn, is het van belang na te gaan of 
iemand in staat is de vaardigheden aan te leren. 
Mensen hebben een - meestal negatief - beeld van mensen die arm zijn. Associaties zijn bijvoorbeeld ‘ze willen 
niet werken’, ‘ze hebben een gat in de hand’ of ‘ze denken dat alles gratis is’. Dit beeld is kort door de bocht en 
gaat voorbij aan de werkelijkheid die achter de armoedeproblematiek zit. Hoe werkt het dan? Mensen die 
tijdelijk geen geld hebben, zullen in eerste instantie zuiniger gaan leven, schuiven met rekeningen, lenen bij 
familie en kennissen, leven met ongemakken (zoals een kapotte vaatwasmachine), berekenend gedrag 
vertonen (zoals het omwisselen van cadeaubonnen voor geld) of schulden gaan maken. Mensen die langdurig 
geen geld hebben laten ander gedrag zien, zoals:  

• vermijden van risico’s uit angst voor kosten, bijvoorbeeld ergens niet aan beginnen (zoals een regeling 
sportfonds) omdat ze weten dat ze dit na een half jaar niet voort kunnen zetten;  

• tegen beter weten in toch meedoen, bijvoorbeeld door de kinderen toch een dagje uit te nemen 
ondanks dat ze weten dat dit financieel niet kan;  

• uit de band springen, bijvoorbeeld een tv kopen als de uitkering net binnen is onder het mom ‘nu heb 
ik er geld voor’;  

• vluchten, zoals enveloppen niet openmaken of vluchten in verslavingen (zoals roken);  
• nemen van (te) drastische maatregelen, zoals geen verwarming aanzetten in de winter;  
• verheffen van armoede tot levensstijl, bijvoorbeeld het hele huis inrichten via gratis af te halen 

spullen;  
• zoeken naar eigen ‘oplossingen’, zoals zwart werken, wiet kweken of prostitutie.  

De gedragingen van mensen in langdurige armoede bevestigen de beelden en vooroordelen over armoede. 
Mensen in langdurige armoede maken keuzen die voor ‘niet-arme’ mensen onbegrijpelijk zijn. Een theorie die 
helpt om de gedragingen van mensen in armoede te begrijpen is de theorie van schaarste (Mullainathan, Shafir 
2013). Mensen in armoede kampen met schaarste. Ze zitten in een situatie waarin ze minder hebben dan ze 
voor hun gevoel nodig hebben. Schaarste, of dat nu over geld of tijd gaat, is van invloed op het denkpatroon:  

• Een positief effect van schaarste is focus, alertheid en efficiency. Zo is het verbazingwekkend wat arme 
mensen met weinig geld kunnen doen; 

• Als die focus doorschiet ontstaat een tunnelvisie en worden mensen onachtzaam, nalatig en verliezen 
het overzicht. Een langdurige situatie van armoede levert stress op. Die drukte in het hoofd 
veroorzaakt een tekort aan bandbreedte. Het tekort aan bandbreedte verandert de manier waarop 
mensen keuzen maken, met als gevolg de ‘onverstandige’ keuzen.  

Het is overigens heel verklaarbaar dat mensen in armoede het overzicht verliezen. Ze krijgen bijvoorbeeld 
inkomen van meerdere instanties op verschillende momenten. Ze hebben leningen op verschillende plekken, 
die apart afgelost moeten worden. 
Door het tekort aan bandbreedte is er ten eerste een sterke focus op het ‘hier en nu’. Mensen richten zich op 
het huidige probleem en niet op de lange termijn. Daardoor dichten ze bijvoorbeeld het ene gat met het 
andere. Ten tweede heeft een tekort aan bandbreedte invloed op het beoordelingsvermogen. Ten derde is het 
van invloed op de zelfbeheersing. Hoe vaker mensen een beroep op hun zelfbeheersing moeten doen, hoe 
moeilijker het wordt. Om mensen in armoede te helpen is het belangrijk dat er weer rust en ruimte in het 
hoofd komt. Wat is daarvoor nodig in het beleid en in de directe aanpak?  
 
Het is belangrijk dat mensen geholpen worden om het overzicht te houden. Dat kan op verschillende manieren:  

• Vrijmaken van bandbreedte, bijvoorbeeld door helpen om de brandjes te blussen door stabiliteit in 
het inkomen aan te brengen en mensen te beschermen bij tegenslagen. Zo is het beter dat mensen 
zich goed verzekeren dan dat ze beknibbelen op de premie door hun eigen risico te verlagen. Dat gaat 
goed totdat mensen voor kosten komen te staan; 

• Instellen van een buffer, zodat er ruimte is om fouten te maken; 
• Helpen herinneren, bijvoorbeeld aan afspraken; 
• Inlassen van bedenktijd, bijvoorbeeld door af te spreken dat mensen de labels op kleding pas de dag 

na aankoop mogen verwijderen zodat ze de kleding nog kunnen terugbrengen; en 
• Het verkorten van deadlines/het opdelen in porties: het geeft meer overzicht als iemand meerdere 

keren een kleiner bedrag krijgt dan in één keer het gehele bedrag.  
Deze aanpak neigt naar betutteling. Hoe verhoudt zich dat tot de focus op eigen kracht waar nu sterk de 
nadruk op ligt? Het gaat in de aanpak van armoede vooral om bindkracht, dat wil zeggen:  

• bejegen de persoon respectvol;  
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• respecteer de eigen probleemformulering door, als iemand zelf een probleem naar voren brengt, dit 
ook aan te pakken;  

• geef vertrouwen;  
• geef erkenning en spreek de personen aan op hun veerkracht: ‘hoe heb je het zo lang vol kunnen 

houden?’  
• respecteer het eigen tempo van de cliënt en diens mogelijkheden;  
• beschuldig en oordeel niet;  
• verplaats je in de ander.  
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Bijlage 7 

Linksom! Waarom, wat en wie.
  

 

Linksom! is een beweging van 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. 
Linkse politiek moet weer staan voor een optimistische 
en inspirerende maatschappelijke verandering. Staan 
voor een goed en fatsoenlijk leven voor iedereen. Staan 
voor burgerrechten en een duurzame toekomst. 

Links moet met een inspirerend programma de 
verkiezingen ingaan en daarmee progressieve 
meerderheiden proberen te realiseren. Op basis van 
verbeelding en inspiratie de verkiezingen gaan winnen. 
Dat zou ons doel moeten zijn. En links zou daarin meer en beter moeten samenwerken en coalities 
vormen. 
 
Problemen van gewone mensen herkennen, erkennen en aanpakken. Zo is het Van Waarde project 
begonnen. Niet meer wegkijken of mooipraten. Kritiek binnen onze PvdA wordt nu nog teveel afgedaan 
als lastig en vaak met een vlucht voorwaarts bestreden. Ieder radicaal linkse tekst is prima, zolang het maar 
geen gevolgen heeft voor het huidige Kabinetsbeleid. De ondermijnende praktijk is die van de kloof 
tussen woord en daad, van halve waarheden, van ontbrekend vertrouwen. Een praktijk, die onze partij 
langzaam maar zeker kapot maakt. 

In 2012 hebben VVD en PvdA de principiële verschillen in uitgangspunten en visie op de samenleving 
kunstmatig overbrugd door het uitruilen van standpunten op verschillende dossiers. Leidende PvdA-
politici zeggen soms ronduit dat ze zich zelf eerder sociaalliberaal dan sociaaldemocraat vinden. Hoewel in 
steeds meer teksten hier afstand van wordt genomen – zie bijv. het rapport De Bakens Verzetten van de 
commissie Melkert –, is de dagelijkse praktijk in Den 
Haag anders. Juist in de dossiers van PvdA-
bewindslieden is de beleidspraktijk in hoofdzaak gericht 
op beheersbaarheid en betaalbaarheid. Maar de meeste 
mensen willen meer dan dat. 
 
Onze beloften in de 2012 campagne gingen over de 
aanpak van de crisis. De oorzaken van de crisis kwamen 
voort uit rechts liberaal beleid; veel te weinig regulering 
van financiële markten. De wankele groei na de internet 
crisis was gebaseerd op kunstmatige financiële 
producten, op te hoge private schulden, op 
ongereguleerde concurrentie en zo vrij mogelijke 
marktwerking. Onze PvdA zou daarentegen gaan 
investeren in duurzame groei. Onze PvdA zou optreden tegen het afwentelen van de crisis op de 
onderkant en de middengroepen van onze samenleving. 

Jongen en ouderen zijn beiden kwetsbaar. Jongeren met een 

flexbaan krijgen zo niet de beoogde extra zekerheid, maar staan 

deels weer op straat. Onze politiek leider heeft het over zijn 

droom, dat iedereen met een arbeidshandicap werk krijgt bij een 

‘normale’ werkgever. Maar toch dreigen mensen met een 

beschermde werkplek nu thuis te komen zitten. Soms zelfs 

zonder een uitkering. Bij de jeugdzorg wordt zorgvuldiger 

gekeken of uithuisplaatsingen preventief voorkomen kunnen 

worden. Maar door de gelijktijdige enorme bezuinigingen groeien 

de wachtlijsten weer. Dit terwijl die jongeren wel een plaats buiten 

huis nodig hebben. 

Het jaar 2000. De economie groeit en bloeit. Melkert banen? 

Weg er mee. De markt kan aan iedereen werk bieden. Creatieve 

leerprojecten, die zijn er nog wel. Maar in de arme wijken 

verandert er weinig meer echt ten goede. Werkloosheid en 

discriminatie blijven. 

 

Het jaar 2015. De economie stagneert. Crisis door hebzucht en 

speculatie. Werklozen te over. In Rotterdam moeten zij 

“vrijwillig” de straat vegen. Maar de bijstand is zo wel een stuk 

betaalbaarder geworden. 

 

De Derde Weg van het jaar 2000 is doodgelopen. De dwang van 

2015, zoals toegepast in de bijstand, is een schande voor elk 

weldenkend mens. Het menswaardig bestaansminimum staat op 

de tocht. Onzekerheid heerst alom. De weg omhoog lijkt voor 

velen zoek. Maar nu is het tijd voor leven in waardigheid en voor 

zeggenschap over het eigen bestaan! Het is tijd voor Linksom! 
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Is er na de komende Tweede Kamer verkiezingen nog wat over 

van en voor onze PvdA? Het ontbreekt aan een duidelijke exit-

strategie, over hoe te handelen als er geen voortzetting meer 

mogelijk is van het Kabinet. Als het nu zou vallen, dan breekt er 

volstrekte paniek uit in onze partij. Dit feit wordt op zijn 

beurt ook weer bewust ingezet om het niet zover te laten komen. 

Stabiliteit in het landsbestuur wordt daarmee te gauw een excuus 

om bijna ieder rechts-liberaal voorstel te verdedigen: De vrijheid bij 

de jacht. De zieke man met een PGB. De oudere met een AOW 

gat. De politieman en verpleegkundige met vier jaar nullijn. Wie 

snapt dit nog? 

Helaas gebeurde er wat anders: het huishoudboekje van de korte termijn werd weer centraal gesteld. De 
inzet van de overheid om werk te bevorderen bleef beperkt. De eigen verantwoordelijkheid van mensen 
werd centraal gesteld. De ABN-AMRO mocht weer naar de beurs. De Grieken hadden het vooral zelf 
gedaan. De toenemende uitholling van onze rechtsstaat werd amper gekeerd. 

De crisis in ons land duurt nu al zeven jaar. Dat het nu weer iets beter gaat ligt vooral aan een lage 
eurokoers en lage olieprijzen, er komt nauwelijks 
structureel werk bij, het voordeel komt vooral ten 
goede aan banken, multinationals en een kleine, rijke 
bovenlaag in onze samenleving. De ongelijkheid neemt 
op die manier verder toe en een nieuwe crisis ligt in het 
verschiet. 

Werk, inkomen, zorg, wonen en kinderen, de dagelijkse 
zorgen van mensen. Op de arbeidsmarkt wordt door 
het Kabinet een rem gezet op de doorslaande 
flexibilisering. Maar bij een blijvend hoog niveau van 
werkloosheid is dat voor de huidige werklozen geen 
oplossing. Integendeel, zolang je niet tegelijkertijd ook 
het aantal banen weet te vergroten, maakt dit de 
werkloosheid op korte termijn alleen maar hoger. Bij woningcorporaties zijn belangrijke verbeteringen 
doorgevoerd. Maar de verhuurdersheffing verhindert, dat er voldoende goede sociale huurwoningen zijn 
of komen. De huren zijn te hoog en er wordt niet genoeg geïnvesteerd in de verduurzaming van het 
woningbestand. 

In de zorg en het onderwijs is aan de megalomane beloning van bestuurders nog steeds geen eind 
gekomen. Marktwerking en rendementsdenken zijn nog steeds leidend. Blijven wij onze ogen sluiten voor 
de averechtse effecten? Effecten van een opgerekte eigen verantwoordelijkheid, in de zorg, maar ook voor 
studerende kinderen? Effecten van ongetwijfeld goedbedoelde reorganisaties, maar te vaak op basis van 
Haagse ficties? 

Men bouwt geen succesvol politiek beleid op basis van een verkeerde maatschappijdiagnose. Als de 
solidariteit ineenschrompelt ten gunste van de markt, resteert voor de mensen weinig anders dan maar 
mee te doen in de klopjacht op individueel succes en status. We zijn zelf gaan geloven in de welkome 
politieke fictie van assertieve individuen, die hun mannetje en vrouwtje staan in de wereld van markt en 
strijd. Van winnaars. Als je toevallig succes hebt, dan is het jouw verdienste, als je faalt, dan heb je het aan 
jezelf te wijten. Het ligt altijd aan jezelf. Dan is het logisch, dat de afkeer van de politiek groeit.  
Daar ligt de bron van de huidige sociale ontbinding. Misschien heb je niet genoeg gedaan aan bijscholing, 
of je hebt niet hard genoeg gesolliciteerd. Je verdient in ieder geval geen steun van de gemeenschap. 
 
Ben je toch afhankelijk, dan betekent dat ook steeds meer onderworpenheid. Onderworpenheid aan een 
dolgedraaid regime van dwang en controle. De menselijke bejegening is meestal stuitend, respectloos en 
het wantrouwen staat voorop. Verplichtingen ontaarden in dwangarbeid en hele groepen kansarme 
burgers dreigen structureel uitgesloten te worden van deelname in onze samenleving. Het is in dit verband 
bepaald niet zonder reden, dat de beweging voor een basisinkomen zo aan kracht wint. 
 
Linksom! heeft in een manifest Met vertrouwen linksom! een analyse gemaakt wat er mis is in onze partij, 
met tal van voorstellen voor veranderingen, in Vijf over Links: 
 

1. Herstellen van het vertrouwen in links: Erken dat dit Kabinet wel goede stappen heeft gezet in 
relatie tot de uit de hand gelopen begroting en de wereldwijde tegenslag, maar voor onontbeerlijke  
bescherming, voor het recht op waardigheid en zeggenschap van mensen qua beleid een grote 
fout was. Bedenk een exit-strategie, neem de problemen van mensen weer serieus en dicht de 
kloof tussen woord en daad. Gebruik Van Waarde. Stop met de repressieve tolerantie die de 
ledendemocratie tot een farce maakt. Professionaliseer de ledenorganisatie nu eens echt en maak 
serieus werk van linkse en progressieve samenwerking; 
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2. Investeren in duurzame groei en werk, in plaats van eenzijdig bezuinigen: We maken een 
eigentijds Plan voor de Arbeid en de Solidariteit, waarin meer en beter duurzaam werk vooropstaat, 
met honderdduizenden banen erbij. Bovendien een verbetering van de kwaliteit van het werk en 
van de arbeidscontracten (het kan! - als je ervoor wilt kiezen). Dat doen we door verlaging van de 
belasting op arbeid, vooral aan de onderkant, door een groot banenplan in de publieke sector, 
door een structurele arbeidsduurverkorting, door specifieke maatregelen voor specifieke groepen 
met een hogere werkloosheid dan gemiddeld: ouderen, jongeren, niet-westerse migranten, 
arbeidsgehandicapten en andere personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; 

3. Solidariteit, eerlijk delen en gelijke kansen als norm: We doen voorstellen om de groeiende 
ongelijkheid en armoede in ons land te bestrijden. Het belastingstelsel moet daarvoor veel 
eerlijker en duurzamer worden. De lonen en uitkeringen waar nodig omhoog. Een landelijk en 
lokaal armoedebeleid met extra geld. Meer toegang tot voorzieningen als bijzondere bijstand en 
schuldhulpverlening. Lagere huren en meer woningen in de sociale sector. Inkomensafhankelijke 
zorgpremies, en een sanering van de hypotheekschulden die onder water staan; 

4. Radicale verduurzaming van onze economie: We werken aan voorstellen voor versnelling van 
de energietransitie, van de CO2 reductie, aan de totstandkoming van een circulaire economie, aan 
een plan voor sanering en verduurzaming van de financiële sector, aan een plan om de 
marktwerking te verdringen uit de publieke dienstverlening. We herijken de transformaties 
(waaronder de decentralisaties) in onze verzorgingsstaat, om zo de publieke sector te versterken; 

5. Het assertief uitdragen en verdedigen van onze Europese waarden uit de Verlichting: We 
werken aan voorstellen die uitsluiting en discriminatie tegen gaan. Compromisloos herstellen van 
onze aangetaste burgerrechten. De Internationale Solidariteit versterken door een socialer 
Europa. Een minder restrictief en meer humaan vluchtelingenbeleid. Afschaffing van 
importheffingen op producten uit ontwikkelingslanden, en een niet-vrijblijvende bevordering van 
goed bestuur aldaar. Maar we doen ook voorstellen, die onze weerbaarheid versterken tegenover 
bewegingen van binnen en buiten Europa, die onze waarden met geweld en intimidatie bedreigen. 

 
We brengen al deze voorstellen in bij de discussies in onze partij, zoals op bijeenkomsten, forums, 
politieke ledenraden en congressen. We komen regelmatig bijeen om onze strategie te bespreken en acties 
voor te bereiden om het beleid Linksom te veranderen. Ook als het om toekomstige selectie van politici 
gaat willen we ons inzetten voor kandidaten die de Linksom visie ondersteunen. 
 
We stellen het inhoudelijk debat voorop. Het debat moet scherp, maar open en respectvol gevoerd 
worden. Onze pijlen zijn niet gericht op personen. We spelen de bal, niet op de man of vrouw. Het gaat 
om een fundamenteel inhoudelijk debat en niet over het steeds maar inwisselen van personen zoals 
politieke leiders. Een debat over de oorzaken van de crisis in onze partij en over onze kansen. Kansen met 
de nu onderbelichte Van Waarde documenten. Kansen met een scherpe analyse van het kapitalisme, met 
een waarden gedreven, morele en mensgerichte politiek. 
Het is de hoogste tijd voor dat open debat, voor andere keuzes, het is tijd voor verandering! 
 
Op onze website https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/ vind je meer informatie. Doe mee en 
sluit je aan! Verbeter samen onze partij! Ga met ons linksom! 
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