
 

VIJF VOOR ROOD 

 

Voor achtereenvolgende generaties heeft de Partij van de Arbeid veel betekend. Mensen kansen 

geven om volwaardig aan de samenleving en de arbeidsmarkt deel te nemen, om zichzelf te 

ontwikkelen, om voldoende geld om handen te hebben om in hun onderhoud te voorzien: dat waren 

belangrijke uitgangspunten. En dat in het besef dat niet iedereen op eigen kracht in staat is om die 

doelen ook te bereiken. Daarom zag - en ziet - de PvdA het als haar opdracht, door politieke sturing 

en herverdeling van inkomen, minder kansrijke groepen in de toenemende welvaart te laten delen. 

Die partij willen we terug, die staat voor verheffing, voor werkgelegenheid en perspectief bieden. Dat 

kan, door daadwerkelijk een Plan van de arbeid te ontwikkelen dat mensen weer geloof en 

vertrouwen biedt.  

De cohesie van de samenleving staat onder spanning, een zich al aftekenende tweedeling in de 

maatschappij dreigt alleen maar groter te worden. In de turbulente wereld waarin we leven, heeft 

Nederland de PvdA hard nodig omdat het een partij is die bovengenoemde idealen van een solidaire 

samenleving handen en voeten geeft én niet wegloopt voor bestuursverantwoordelijkheid. 

 

Hoe dicht staat de Partij van de Arbeid anno 2016 achter haar sociaaldemocratische idealen? Veel 

kiezers die in 2012 op de PvdA stemden, hebben daar nu spijt van. In het huidige kabinetsbeleid 

herkennen zij de sociaaldemocratische inbreng niet of nauwelijks. 

Ook onder leden van de partij is twijfel merkbaar. Wat is het ‘verhaal’ van de Partij van de Arbeid dat 

met overtuiging kan worden uitgedragen en dat het verloren vertrouwen weer terug kan winnen? 

 

Als groep actieve leden in Fryslân hebben wij de kat de bel aangebonden en zijn wij zelf op zoek 

gegaan naar dat ‘verhaal’.  

‘Ik wil mijn partij terug’ was de veelzeggende titel van de open brief die in juni 2016 met bijna 40 

ondertekenaars werd gezonden aan partijleider Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman. 

Directe aanleiding was het geharrewar over het kinderpardon maar van meet af aan was voor ons 

duidelijk dat het blikveld van ons initiatief breder moest zijn. 

Op 2 juli hadden wij in Sint Annaparochie een gesprek met Samsom over de brief en een lijst van 

actiepunten op uiteenlopende beleidsterreinen. De tijd was te kort om gezamenlijke conclusies te 

trekken. Besloten werd tot een vervolggesprek na het reces van de Tweede Kamer. 

 

Wij hebben ondertussen niet stilgezeten. 

Inmiddels getooid met de naam Vijf voor Rood, waarmee we zowel de urgentie als de koers van ons 

initiatief willen uitdrukken, presenteren wij voor een vijftal beleidsterreinen steeds vijf concrete 

actiepunten en voorstellen die de Partij van de Arbeid weer de authentieke sociaaldemocratische 

rode kleur op de wangen geeft. Met duidelijke keuzes ten faveure van Nederlanders en Medelanders 

die in de huidige samenleving door achterstelling en uitsluiting worden bedreigd.  

 

Wie zijn wij? 

Onder de naam Vijf voor Rood opereert een 40-tal leden van de Partij van de Arbeid afkomstig uit 

alle hoeken van de provincie Fryslân. Sommigen nog niet zo lang lid, anderen al decennia lang. Velen 

van ons vervullen of vervulden functies op lokaal of provinciaal vlak binnen de partijorganisatie, in 

bestuursorganen en in gemeenteraden of de Staten van Fryslân. 

Wij hebben er oog voor dat Nederland door de crisis geholpen moest worden en wij weten uit 

ervaring dat in de politiek compromissen al te vaak onvermijdelijk zijn. 

Wij zijn geen notoire dwarsliggers of onruststokers. Nee, wij zijn betrokken aanhangers van de PvdA 

die de koers van de partij willen bijsturen in een hopelijk voor velen weer herkenbare 

sociaaldemocratische richting. 
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ZORG 

♥ Zorg is geen koopwaar. Afschaffing van de marktwerking in de zorg 

♥ Eén publieke zorgverzekeraar (nationaal zorgfonds), gebaseerd op onderlinge solidariteit 

♥ Premies inkomensafhankelijk maken en de eigen bijdrage afschaffen 

♥ Zorg zo dicht mogelijk bij de mensen brengen, met name bij jeugdzorg. Het samenspel van 

wijkteams, zorgverleners en instellingen verbeteren. Mantelzorgers meer steun geven 

♥ Rijksbijdragen verhogen om gemeenten in staat te stellen de gedecentraliseerde zorgtaken 

naar behoren te vervullen. 

 

WONEN 

♥ Meer betaalbare, kwalitatief hoogstaande woningen voor degenen die zich niet kunnen 

redden op de woningmarkt 

♥ Afschaffing van de verhuurdersheffing en omzetting naar een investeringsimpuls om nieuwe 

huurwoningen te bouwen en bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken 

♥ Bij het bepalen van de betaalbaarheid van huurwoningen het totaal van huur, energielasten 

en overige woonlasten als maatstaf nemen 

♥ Huurders moeten meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de woningcorporaties 

♥ Langer zelfstandig wonen mogelijk maken door het ontschotten van middelen voor zorg en 

wonen 

 

WERK EN INKOMEN 

♥ Betaald werk moet eerlijk verdeeld worden en gelijk loon voor gelijk werk 

♥ Menselijke arbeid minder belasten en productiemiddelen juist zwaarder 

♥ Als het werkgevers (bedrijfsleven en overheden) niet lukt voldoende arbeidsgehandicapten 

aan het werk te krijgen, dan geen verdere afbouw sociale werkplaatsen 

♥ Onwaardige controlemechanismen, zoals o.a. bij het UVW, moeten worden afgeschaft  

♥ Stimulering van experimentele invoering van het basisloon 

 

ONDERWIJS 

♥ Geef onderwijzers en docenten de klas weer terug. Vertrouw op hun professionaliteit en 

verlos hen van overbodige bureaucratische rompslomp 

♥ Binnen de onderwijspiramide meer aandacht voor de onderkant van het basisonderwijs en 

het voortgezet beroepsonderwijs. Meer samenwerking met het bedrijfsleven gericht op her – 

en bijscholing. Beschikbaarheid van stageplaatsen voor vooral mbo’ers 

♥ Passend onderwijs zodanig faciliteren, ook financieel, zodat het ook echt kan werken en niet 

ten koste gaat van de kwaliteit. Bijvoorbeeld door inschakeling van meer klassenassistenten 

♥ Stapeling van diploma’s moet mogelijk blijven. Het leenstelsel socialer maken voor studenten 

met minder draagkrachtige ouders 

♥ Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) faciliteren 

 

INTEGRATIE EN ASIEL 

♥ Vluchtelingen verdienen zonder voorbehoud onze steun. We heten vluchtelingen welkom en 

doen ons best hen hier veilig en thuis te laten voelen 

♥ Vluchtelingen moeten al tijdens de procedure de kans krijgen Nederlands te leren en te 

integreren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk buiten de centra te doen 

♥ Volwassen statushouders gedurende langere tijd helpen een volwaardig bestaan op te 

bouwen, o.a. door middel van het regelen van goede inburgeringscursussen voor hen. 

♥ Kinderen die vijf jaar in Nederland zijn, krijgen hoe dan ook een verblijfsvergunning 

♥ Afspraken met Turkije ogenblikkelijk tegen het licht houden. Betoon solidariteit met 

bijvoorbeeld Griekenland en Italië door hen te ontlasten 


