
Een eerlijkere, 
andere richting

Plannen van de PvdA voor 2021-2025



Een eerlijkere, andere richting

2

Inhoud
Een eerlijkere, andere richting 3

Onze waarden 5

Corona 7

Ons plan voor goed werk en een eerlijke economie 9

Ons plan voor liefdevolle zorg 11

Ons plan voor onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind 12

Ons plan voor goede en betaalbare woningen  13

Ons plan voor een schone en duurzame toekomst 14

Ons plan voor een veilig Nederland waar iedereen zich thuis voelt 15

Ons plan voor meer onderlinge steun en verbinding in de wereld 16



Een eerlijkere, andere richting

3

Een eerlijkere, andere richting
We leven in een bijzondere en moeilijke tijd. De coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen 
al langer merken. Nederlanders zijn verdeeld. De ongelijkheid tussen mensen is te groot. Ook 
zijn sommige zaken voor te veel Nederlanders onzeker geworden. Denk aan een fijne woning 
en werk met een goed salaris. Dat moet anders. Met ons plan voor Nederland kunnen we daar 
samen aan werken. 

Het plan van de PvdA
Ons Nederland is het land van gelijke kansen. Een land waarin iedereen mee kan doen en mee 
mag doen. Wij zien Nederland als een land waarvoor iedereen zijn best doet. Niet iedereen 
kijkt zo naar ons land. Sommigen zien Nederland als een soort bedrijf. En denken vooral na 
over zoveel mogelijk winst maken. Zij zien de overheid juist als een probleem. 

Wij zien dat niet zo. Wij zien Nederland als een land waar iedereen onderdeel van uitmaakt. 
Onze kracht ligt in onze vrijheid en het feit dat we voor elkaar zorgen. Zo is er in Nederland 
goed onderwijs, zijn er voldoende banen en is er goede zorg. Voor iedereen. 

Coronacrisis
We zijn nu afhankelijk van het marktdenken. Het draait hierbij vooral om zoveel mogelijk winst 
maken. Ook wordt er veel overgelaten aan het bedrijfsleven in plaats van aan de overheid. De 
coronacrisis laat zien dat dit ons kwetsbaar maakt. We zien dat een sterke overheid nodig is om 
mensen te helpen die hun baan bijna verliezen. De coronacrisis laat ook zien dat het belangrijk 
is om een fijne woning te hebben. Al helemaal wanneer je verplicht thuis moet werken. Mensen 
staan er alleen voor als ze geen sterke overheid hebben. 

Een eerlijker Nederland
Wij willen Nederland weer een land maken waarin iedereen meetelt. En waar het geluk van 
mensen belangrijker is dan geld. Wij willen zien dat rijkdom eerlijker wordt verdeeld. Ook vinden 
wij het niet acceptabel dat er bedrijven zijn die weinig belasting betalen, maar wel gebruik 
maken van geld van de overheid. Geld dat van ons allemaal is en door ons via de belastingen 
wordt verzameld

Het is ook niet eerlijk dat werknemers opdraaien voor risico’s die bij de werkgever moeten 
liggen. Wanneer bijvoorbeeld een medewerker ziek is, moet er een werkgever zijn die zijn 
loon doorbetaald. Het is niet acceptabel dat Nederlanders de gevolgen ervaren van grote 
milieuvervuilers. Daarom is het tijd voor verandering. Het is tijd voor een politiek die Nederland 
weer eerlijker en fatsoenlijker maakt. 
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Nieuw beleid
Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen vooruit kan komen. Om dat te bereiken, 
moeten we stoppen met wat de regering de afgelopen jaren deed. Zoals privatiseren en 
bezuinigen. Oftewel, stoppen met bedrijven verantwoordelijk maken voor taken die voor ons 
allemaal belangrijk zijn. En stoppen met geld besparen. Zo krijgt de overheid een sterkere rol 
om mensen te helpen.

Dit doen wij met een positief en groot plan. Daarmee is er heel veel mogelijk: een fatsoenlijke 
en eerlijke economie. Voor ons betekent dat dat werkenden het merken als het goed gaat in 
Nederland. Dat we goed zorgen voor onze planeet. En dat alle kinderen gelijke kansen hebben. 

Ons plan
In dit verkiezingsprogramma staat de mens voorop, niet de markt. Dat betekent dat zoveel 
mogelijk winst maken minder belangrijk wordt. We moeten ons laten leiden door het geluk van 
mensen. Onze plannen passen dan ook niet bij mensen die Nederland als een bedrijf zien. Ze 
passen wel bij mensen die geloven in een eerlijk en fatsoenlijk Nederland. We kiezen voor een 
sterke overheid die er voor ons allemaal is. We respecteren mensen die belangrijk werk voor 
ons doen. Zoals agenten, leraren en verpleegkundigen.

We willen meer samenwerken en niet elkaar tegenwerken. Wij pakken de macht terug over 
zaken die te belangrijk zijn om aan het bedrijfsleven over te laten. Genoeg betaalbare woningen 
zijn belangrijk. Net als toegang tot goede zorg. We gaan niet meer kiezen voor onszelf, maar 
voor elkaar. Werkenden krijgen meer loon en betalen minder belasting. Mensen die niet 
kunnen werken krijgen een fatsoenlijk inkomen. Grote bedrijven en milieuvervuilers gaan juist 
meer betalen. Dit vind je allemaal terug in ons plan voor een ander, eerlijker en fatsoenlijker 
Nederland. 

Help Nederland veranderen
Maar verandering komt nooit vanzelf. Iets verandert pas wanneer mensen van zich laten horen 
en heel erg hun best doen. Deze mensen zetten zich voor elkaar in en hebben iets voor een 
ander over. Zij verzamelen zich. In bijvoorbeeld actiegroepen, vakbonden en verenigingen. Wij 
willen ons verbinden met al deze mensen. 

Dit plan vormt onze basis voor de komende jaren. Het zal niet makkelijk worden. Maar het is 
ontzettend de moeite waard. Laten we Nederland weer eerlijker maken en vooruitgaan. Zo kan 
iedereen fatsoenlijk leven. Samen krijgen we dat voor elkaar. Ik nodig je van harte uit om mee 
te doen. 

Lodewijk Asscher
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Onze waarden
Natuurlijk weten we dat niet alle maatregelen in dit verkiezingsprogramma morgen al uitgevoerd 
zijn. Maar het is belangrijk om duidelijk te zijn over onze ideeën en waarden. Zo weet jij wat je 
kunt verwachten als je voor ons kiest. 

Onze waarden:

•  Meedoen

•  Vrijheid

•  Iedereen is gelijk

•  Met elkaar meeleven

•  Duurzaamheid

Bestaanszekerheid
Wij vinden dat iedereen het goed moet hebben. Dat noemen wij bestaanszekerheid. Dat 
betekent dat iedereen een plek heeft om thuis te komen. En dat alle Nederlanders genoeg 
geld verdienen om voor zichzelf te zorgen. Zit het je even tegen? Dan willen wij dat er hulp 
voor je is zodat je niet in de problemen komt. Bestaanszekerheid is nodig om verder vooruit te 
komen en om volledig mee te doen aan de samenleving. Je bent pas echt vrij als je ook echt 
dat gevoel hebt. 

Vrijheid
Vrijheid betekent dat je alle middelen hebt om mee te kunnen doen. Zo kun jij je dromen 
waarmaken. Je moet een bijdrage kunnen leveren en jezelf kunnen ontwikkelen. Wij vinden dat 
vrijheid voor iedereen beschikbaar moet zijn. 

Gelijke kansen
Wij vinden dat iedereen dezelfde kansen verdient. Zo moet iedereen een goede opleiding, 
werk en een comfortabel huis hebben. Ook heeft iedereen recht op de beste zorg en het beste 
onderwijs. Soms zijn de kansen ongelijk verdeeld. Dat gebeurt wanneer een kleine groep 
mensen veel meer kan. En een grote groep steeds minder kan. En dit gebeurt wanneer vooral 
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je afkomst, geloof, huidskleur of het aantal geldbriefjes in je portemonnee bepalen of jij een 
prettig en comfortabel leven hebt. Wij willen die ongelijkheid stoppen.

Met elkaar meeleven
Als iedereen het goed wil hebben in Nederland, moeten wij aan elkaar denken en elkaar helpen. 
We leven in een wereld waarin een kleine groep mensen heel veel heeft. De grootste groep 
heeft juist steeds minder. Wij willen dat rijkdom eerlijker verdeeld wordt. Zo helpen wij elkaar 
vooruit en steunen we elkaar als het minder goed gaat. Iedereen moet toegang hebben tot een 
goed inkomen en zich kunnen ontwikkelen. Iedereen moet kunnen meepraten en beslissen. 
We helpen elkaar als dat nodig is. Dat is rechtvaardig. En daarmee zorgen we ervoor dat we 
niet alleen aan onszelf denken, maar naar elkaar omkijken.

Duurzaamheid
Dat iedereen prettig kan leven in Nederland, is ook in de toekomst belangrijk. Wij maken 
daarom duurzame keuzes. Dit betekent dat wij onze economie laten groeien op een eerlijke 
manier die niet schadelijk is voor mens en natuur. En dat wij keuzes maken die ervoor zorgen 
dat mensen gezond kunnen leven. Keuzes die goed zijn voor onze planeet en voor generaties 
in de toekomst. 
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Corona
Corona heeft grote gevolgen op ons leven. Handen schudden was heel normaal, maar is dat 
nu niet meer. Net zoals de klas inlopen met je kind of iemand een knuffel geven. Niemand weet 
op dit moment hoe de toekomst met corona eruitziet. Komt er bijvoorbeeld snel een middel 
waardoor je er niet meer ziek van wordt? Kunnen we corona beter behandelen? Blijven de 
maatregelen van nu nog voor lange tijd? 

Gevolgen van corona
Corona veroorzaakt veel schade. Als de overheid verkeerde of geen keuzes maakt, dan wordt 
die schade alleen maar groter. Wij zien de gevolgen vooral bij de ouderen in verpleeghuizen. 
En bij kinderen die thuis niet veilig zijn, maar wel thuis moeten zitten. Ook is de schade groot 
bij mensen die geen zeker inkomen hebben en daarvoor ook geen plan b hebben.

Gelukkig zijn we niet machteloos. We moeten nu alles doen om elkaar te beschermen tot het 
einde van de coronacrisis. Na deze periode hoeven we niet terug naar het oude normaal. Toen 
ging er namelijk weinig naar kwetsbare mensen die er vaak alleen voor stonden. Wij willen 
naar het nieuwe normaal, dat beter en eerlijker is. 

Ons gevecht tegen corona
Zo komen we van de coronacrisis af:

•  We doen wat nodig is. Dat betekent dat we het virus zoveel mogelijk proberen tegen te 
gaan door ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken.

•  We zijn duidelijk en open. We leren van fouten en kijken naar landen om ons heen die 
het beter lukken om corona onder controle te houden. De maatregelen zijn zo duidelijk 
mogelijk. 

•  We laten niemand alleen. We kunnen wel blijven zeggen dat iedereen zelf verantwoordelijk. 
Maar dat werkt niet voor mensen die geen andere keuze hebben.   

•  We kijken om naar elkaar. Mensen die zorgen voor een ander moeten dat veilig kunnen 
doen. Ook is er extra aandacht nodig voor eenzaamheid bij ouderen.  

•  We zijn duidelijk over de toekomst. In de zomer van 2021 willen wij dat we onze opa’s en 
oma’s weer een knuffel kunnen geven. En dat we weer naar festivals, restaurants en cafés 
kunnen, zodat de mensen die daar werken ook weer een vast inkomen hebben. We doen 
wat nodig is om daar te komen.      
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Zo zorgen wij ervoor dat de coronacrisis zo 
min mogelijk gevolgen heeft:

•  We stoppen het virus. We geven meer geld aan organisaties die testen of mensen met 
corona helpen. We kopen sneltesten voor mensen die in de zorg werken en gaan hen 
ondersteunen. Zo krijgen we meer controle op het virus en weten we beter wat er in de 
toekomst te wachten staat.

•  Geld uitgeven en niet besparen. We willen dat de coronacrisis zo min mogelijk schade 
veroorzaakt. We willen dan ook geld uitgeven om zoveel mogelijk banen te redden. Ook 
gaat er extra geld naar onderwijs en om woningen te bouwen. Gemeenten krijgen geld 
om mensen te ondersteunen die door corona hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Ook krijgen 
gemeenten geld om zwembaden en bibliotheken open te houden.

•  Steun voor bedrijven. Sommige bedrijven en organisaties worden hard geraakt door de 
coronacrisis. Zo hebben bedrijven in de bouw en cultuur het erg zwaar. Net als veel 
restaurant en cafés. Mensen die hier werken dreigen hun baan te verliezen. Ze hebben 
daarom extra hulp nodig. 

•  Zeker weten dat je werkt hebt. Als mensen hun baan verliezen, dan moeten ze een 
nieuwe kans krijgen. Wij willen dat zij zich kunnen omscholen om zo ergens anders werk 
te vinden. Terwijl ze dit doen, moeten ze nog wel een inkomen krijgen. 

Dit hebben wij geleerd van de coronacrisis:

•  Als er onzekerheid is, wil je worden beschermd. Werkenden willen er zeker van zijn dat 
ze een inkomen, pensioen en hulp bij pech krijgen. 

•  Respect voor de zorg. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het werk van mensen in 
de zorg is. Ze verdienen daarom meer respect, meer collega’s en minder werkdruk. Om 
dat doel te halen, willen we het salaris verhogen en betere omstandigheden creëren. 

•  Goed samenwerken. Bedrijven die voor de overheid werken moeten meer samenwerken 
en niet elkaar tegenwerken. Precies zoals de zorg dat doet in de coronacrisis. 

•  Grip op belangrijke voorzieningen. De coronacrisis laat zien dat we weer grip moeten 
krijgen op zaken die te belangrijk zijn om aan het bedrijfsleven over te laten. Denk aan de 
ontwikkeling van medicijnen.  

•  Extra geld naar het onderwijs en jongeren. Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. 
Zo hebben ze weinig buffers en lopen ze achterstand in hun studie op. Hun werk is erg 
onzeker en ze wonen duur. Ook is hun toekomst onduidelijker en krijgen ze te vaak hoge 
schulden. We kiezen er daarom voor om extra geld aan het onderwijs te geven, zodat 
jongeren het straks beter hebben.
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Ons plan voor goed werk en 
een eerlijke economie
Je wilt een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en iets kunnen betekenen. Je wilt een 
zeker inkomen, zodat je kan dromen over de toekomst. Zo wil je misschien een huis kopen of 
een gezin starten. Of denk je erover na om een eigen bedrijf te beginnen. De zekerheid dat je 
een baan en inkomen hebt is daarom heel belangrijk.

Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis maakt al die zaken onzeker. Al helemaal voor bijna drie miljoen mensen in 
Nederland die al minder zekerheid over een baan en een inkomen hadden. Zij zijn niet zeker 
van een vast aantal uren werk en kunnen nergens op terugvallen. Een groot deel van hun 
inkomen zijn zij kwijt. 

Een beter leven
Wij willen goed werk en een eerlijke economie. Samen kunnen we werken aan een land waarin 
mensen centraal staan. Plezier in ons werk moet belangrijk zijn. Werk moet beter worden 
beloond en eerlijker verdeeld. We willen dat iedereen het beter krijgt in Nederland. Zo gaat 
iedereen in onze samenleving vooruit. 

Dit is ons plan:
•  Mensen die hun baan bijna verliezen, krijgen hulp bij het zoeken naar nieuw werk. We 

helpen ze aan werk waar dat hard nodig is, zoals in de zorg, het onderwijs en bij de politie. 

•  Werkgevers krijgen een werknemersvoordeel. Zo wordt het voor hen interessanter om 
mensen vast in dienst te nemen. 

•  Werknemers krijgen een deel van de winst van het bedrijf waar zij werken. 

•  Werknemers gaan meer meebeslissen over grote veranderingen in een bedrijf.

•  Mensen die 18 jaar of ouder zijn, krijgen straks minimaal 14 euro per uur. 

•  De AOW en uitkering worden hoger.

•  Iedereen krijgt verplicht pensioen en financiële hulp bij arbeidsongeschiktheid. Ook 
mensen die een eigen bedrijf hebben.
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•  Bedrijven zoals Uber en Deliveroo gaan eerlijke lonen betalen aan hun medewerkers. Ook 
worden medewerkers doorbetaald wanneer ze ziek zijn. 

•  Facebook en Google gaan belasting betalen.

•  Grote, internationale bedrijven en miljonairs gaan meer belasting betalen. 
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Ons plan voor liefdevolle zorg
Je weet nooit wanneer jij of iemand in je familie ziek wordt. Wanneer dat gebeurt, dan is er 
niets belangrijker dan snel beter worden. Wij willen dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die 
je nodig hebt. En dat je daar op kunt vertrouwen. Iedereen heeft daarom recht op goede zorg. 

We geven mensen in de zorg meer respect, vertrouwen en minder werkdruk. Wij willen dat de 
huisarts en fysiotherapeut dicht bij jou in de buurt zijn. Zo kun jij makkelijk naar ze toe. Ook 
vinden wij het belangrijk dat ieder kind kan sporten en zijn talent kan ontdekken. Wij gaan 
ervoor zorgen dat een gezond leven wordt aangemoedigd. Daarnaast willen we de prijs die 
je betaalt voor zorg, flink verlagen. Met deze maatregelen wordt goede zorg betaalbaar en 
beschikbaar voor iedereen. 

Dit is ons plan:

•  Het eigen risico in de zorg verdwijnt. Je betaalt een flink deel van de zorgkosten niet meer 
zelf.

•  Iedereen gaat minder betalen voor de zorgverzekering. 

•  Geld dat wordt verdiend in de zorg gaat naar de zorg. Zorgverzekeraars mogen winst niet 
zelf houden. 

•  Mensen die zorg bieden gaan vaker samenwerken op één locatie. Denk aan de huisarts 
en fysiotherapeut. 

•  Zorg is snel en dichtbij beschikbaar. We willen dat iedereen binnen 15 minuten medische 
hulp kan krijgen. 

•  We willen dat er een gezondheidscentrum in de buurt is waar je bijvoorbeeld terecht kunt 
bij de huisarts of fysiotherapeut.

•  Het is raar dat een kilo appels duurder is dan een kilo frikandellen. Groente en fruit wordt 
daarom goedkoper. Ongezond eten wordt duurder. 

•  Mensen die werken in de zorg verdienen meer salaris. Ook krijgen ze meer collega’s. Zo 
wordt de werkdruk lager.
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Ons plan voor onderwijs met 
gelijke kansen voor ieder kind
Goed onderwijs van de beste leraren is belangrijk. Het is de basis voor de rest van je leven. Het 
zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen. Zo kun jij straks je dromen waarmaken. Er 
gaat daarom meer geld naar het onderwijs. Goed onderwijs moet voor iedereen beschikbaar 
zijn. Echt iedereen. Het mag dus niet uitmaken in welke wijk je woont en wie je ouders zijn. 

Kansen voor iedereen
We gaan veel geld geven aan het onderwijs en hebben grote plannen. Zo willen we dat meer 
mensen in het onderwijs willen werken. Leraren krijgen daarom meer betaald. Ook willen wij 
dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Iedereen moet zichzelf kunnen ontwikkelen. Kinderen 
krijgen daarom gratis voorschool. En we zorgen dat iedereen verder kan studeren, ook op 
latere leeftijd. 

Dit is ons plan:
•  Kinderen moeten meer gaan lezen. Nu kan 25 procent van de jongeren dit niet goed 

genoeg. Alle leerlingen verlaten daarom het onderwijs als zij goed kunnen lezen, rekenen 
en schrijven. 

•  Studenten krijgen weer extra geld om studiekosten te betalen. Dit staat bekend als de 
basisbeurs. Studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs meer kregen, ontvangen 
een vergoeding. 

•  Meer studenten krijgen een aanvullende beurs. Zij krijgen dus extra geld om te studeren.

•  De opleiding voor basisschoolleraren wordt gratis als je daarna minstens vijf jaar in het 
onderwijs werkt. Leraren krijgen meer salaris en meer tijd om hun lessen voor te bereiden. 
Zo maken we het aantrekkelijker om leraar te worden. 

•  We pakken armoede onder kinderen aan. We gaan arme gezinnen met kinderen daarom 
helpen. Zo kunnen zij sporten, muziekles en zwemles krijgen. 

•  Kinderopvang wordt gratis. Zo leren alle kinderen om samen te spelen en leren. 
Kinderopvangtoeslag is dan niet meer nodig. 
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Ons plan voor goede en 
betaalbare woningen 
Een woning is niet alleen een stapel stenen. Het is veel meer dan dat. Het is jouw thuis waar 
je kinderen in opgroeien. Je kent de mensen in de buurt. En het voelt heel fijn als je weer 
thuiskomt na een vakantie. Dat gevoel gun je iedereen. Aan jongeren en ouderen, mensen met 
veel of weinig geld. En aan gezinnen en singels en mensen die in de stad of op het platteland 
wonen. Niets voor niets is de overheid verantwoordelijk voor genoeg betaalbare huizen. Want 
een prettige plek om te wonen is belangrijk voor ons allemaal. 

Het moet eerlijker
Maar het recht op betaalbaar wonen is onzeker. Dat komt door het grote tekort aan woningen. 
Mensen die veel huizen kopen en weer verkopen of verhuren, die hebben het goed voor elkaar. 
De rest van de Nederlanders heeft het moeilijker. Dat moet veranderen. Huizen zijn om in te 
wonen, niet om te verzamelen. Wij willen daarom dat de overheid zorgt voor meer betaalbare 
huizen. Samen bouwen we aan een Nederland met fijne en betaalbare woningen in prettige 
wijken. Zo woont iedereen straks met veel plezier.  

Dit is ons plan:

•  Mensen die veel gebouwen en woningen hebben, gaan meer belasting betalen. Met dat 
geld gaan we meer huizen bouwen en de huur betaalbaar maken. Verhuurders die te hoge 
huren vragen, krijgen eerder een boete. 

•  Ieder jaar komen er 100.000 woningen bij. De nieuwe Minister voor Wonen is hier 
verantwoordelijk voor. 

•  Iedereen die maximaal 60.000 euro per jaar verdient, kan een sociale huurwoning krijgen. 
Zo blijven woningen in de stad betaalbaar voor leraren, politieagenten en verpleegkundigen. 

•  Organisaties die sociale huurwoningen verhuren hoeven minder belasting aan de overheid 
betalen. Zo blijft er 2 miljard euro over waarmee deze organisaties meer huizen kunnen 
gaan bouwen. 

•  Er komen meer locaties om daklozen op te vangen. Zo hoeft niemand op straat te slapen.
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Ons plan voor een schone 
en duurzame toekomst
Nederland is een prachtig land. We willen dat dit zo blijft voor onze kinderen. Maar de aarde 
wordt warmer en het klimaat verandert. Dat maakt de toekomst onzeker. Dit probleem moeten 
we snel oplossen. Dit kost veel geld en moeite en zal niet makkelijk zijn. Maar het is belangrijk 
dat wij er iets aan gaan doen. Dat gaat alleen lukken als iedereen zijn best doet. De afgelopen 
jaren ging dat heel anders. Toen moesten normale gezinnen de kosten betalen, terwijl de 
industrie en grote milieuvervuilers veel minder hoefden te betalen. Ook hoefden zij minder hun 
best te doen. Dat is niet duurzaam en niet eerlijk.

Samenwerken
Onze generatie kan hier iets aan doen. We kunnen de aarde beter maken. Zo zorgen we voor 
een gezonde planeet voor onze kinderen. Dat lukt alleen als we het samen oplossen. Wij 
hebben hier plannen voor. Zo moeten keuzes die goed zijn voor het milieu goedkoper worden. 
Bijvoorbeeld het isoleren van je huis. Ook willen wij dat in 2030 alle energie wordt opgewekt 
door schone bronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Op deze manier kunnen we de 
aarde doorgeven aan de volgende generatie. Wij willen daarom een duurzame, eerlijke en 
fatsoenlijke toekomst voor iedereen. 

Dit is ons plan:
•  Wie heel veel energie verbruikt, betaalt een hogere belasting. Gewone huishoudens 

betalen juist minder. 

•  Het wordt voor mensen met een laag inkomen goedkoper om hun woning energiezuinig 
te maken. Dat is goed voor de natuur.

•  De oceanen zijn nu vervuild met plastic. Dat is slecht voor de natuur. We willen daarom 
het plastic uit de oceanen halen en zorgen dat er minder onnodig plastic wordt gebruikt. 
Denk aan plastic tasjes en verpakkingen.

•  Bedrijven die slecht zijn voor de natuur moeten belasting betalen. Met hun geld willen wij 
gezinnen helpen die bijvoorbeeld zonnepanelen willen of hun huis energiezuinig willen 
maken. 

•  Er komen meer bomen en planten in de straat en in de buurt. 

•  We willen zoveel mogelijk schone energie. Daarom sluiten we alle kolencentrales vanaf 
2025.
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Ons plan voor een veilig Nederland 
waar iedereen zich thuis voelt
Iedereen mag zichzelf zijn. Je moet je thuis voelen in je eigen buurt. Jouw dochter mag 
bijvoorbeeld gewoon hand in hand lopen met haar vriendin. En ze mag een hoofddoek dragen 
als ze dat wil. Iedereen moet gelijk worden behandeld en dezelfde kansen krijgen. Dat is alleen 
mogelijk als we elkaar vertrouwen en ons meer met anderen verbonden voelen.

Vrij om jezelf te zijn
We kiezen voor een samenleving waar iedereen er zeker van kan zijn dat je jezelf mag zijn. 
Wij kiezen voor een land waar vrouwen controle hebben over hun eigen leven en lichaam. Wij 
kiezen voor een samenleving waarin iedereen gelijk is. Het mag niet uitmaken of je hetero, 
homo, trans of queer bent. Ook kiezen wij voor een land waarin iedereen de vrijheid heeft om 
te zeggen en te geloven wat hij of zij wil. Dat recht hebben we allemaal, zolang we ons best 
doen voor elkaar.

Dit is ons plan:

•  Er komen meer wijkagenten: minimaal één wijkagent per 5.000 inwoners. 

•  Bewoners weten vaak het beste wat er mis is in de wijk en wat zij onveilig vinden. Daarom 
denken zij mee over welke problemen de aandacht van de politie krijgen. Denk aan veiliger 
verkeer rondom scholen en in wijken.

•  Jongeren mogen stemmen vanaf 16 jaar. Zo zijn ze meer betrokken bij de politiek. 

•  Rechters gaan controleren of nieuwe wetten gelijk zijn aan de grondwet. 

•  We gaan meer doen om racisme en discriminatie te stoppen. Mensen moeten worden 
beoordeeld op hun daden en niet op hun afkomst. 

•  Alle nieuwkomers leren Nederlands. We verwachten dat nieuwkomers zich goed gedragen 
en hun best doen in Nederland net zoals we dat van alle Nederlanders verwachten. 
Iedereen moet namelijk opkomen voor de vrijheid en grondrechten van iemand anders. 
Nieuwkomers worden beschermd tegen groepsdruk. 



Een eerlijkere, andere richting

16

Ons plan voor meer onderlinge 
steun en verbinding in de wereld
We hebben niet alleen grote uitdagingen door de coronacrisis. Ook hiervoor hadden we 
te maken met uitdagingen in de wereld. Denk aan de verandering van het klimaat en dat 
steeds meer mensen verhuizen naar een ander land. Ook was er voor de coronacrisis al grote 
ongelijkheid tussen mensen. 

Tijd voor verandering
Het lijkt erop dat de coronacrisis deze problemen in de wereld snel nog groter maakt. Het 
is daarom tijd voor verandering en tijd om meer en beter samen te werken. Er komt meer 
aandacht voor de veranderingen in het klimaat. We gaan beter samenwerken om de wereld 
veiliger te maken. Ook de economie moet veranderen. Zo worden mensen, de plek waar ze 
leven en alles daaromheen, beter beschermd.  

Beter samenwerken
Het is geen tijd om somber en negatief te blijven door de coronacrisis. Het is juist tijd voor 
krachtige, duidelijke plannen voor onze samenwerking met andere landen. Zo zorgen we ook 
voor bestaanszekerheid in het buitenland. De PvdA staat voor gelijke kansen en met elkaar 
meeleven. We staan voor respect voor mensenrechten en internationale wetten. We vinden 
dat we rijkdom eerlijker moeten delen. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Zodat 
uiteindelijk iedereen zekerheid in het leven heeft. 

Dit is ons plan:

•  Grote bedrijven die veel geld hebben, gaan meer belasting betalen. Europa gaat het voor 
bedrijven onmogelijk maken om belasting te ontwijken.

•  Als banken risico’s nemen, dan zijn zij daar zelf verantwoordelijk voor. Niet de overheid. 

•  Landen in de Europese Unie houden zich aan de Europese waarden: vrijheid en gelijkheid. 
Wie dat niet doet, wordt aangepakt. De Europese Unie gaat hierop controleren. Landen 
die onderdeel zijn van de Europese Unie krijgen pas vergoedingen als zij zich aan de 
Europese regels houden. 

•  Er zijn mensen die vanwege oorlog, geweld en vervolging naar Nederland willen komen. 
Wij moeten hen goed opvangen en een veilig thuis geven. Mensen die vluchten voor 
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oorlog, geweld en vervolging worden door ons menselijk behandeld. Niemand mag van 
deze situatie misbruik maken. 

•  We willen meer controle over arbeidsmigratie. Dat betekent dat het bedrijfsleven niet aan 
nieuwkomers mag verdienen. De winsten mogen ook niet hoog zijn, terwijl de lonen laag 
zijn.  

•  Er gaat meer geld naar defensie, zodat Nederland een goede bijdrage kan leveren binnen 
de NAVO en Europese Unie. Mensen die in het leger zitten, krijgen beter betaald en meer 
collega’s. Zo kunnen zij beter hun werk doen. 

•  Nederland geeft geld aan landen en kwetsbare mensen die onze hulp nodig hebben. Wij 
houden ons daarvoor aan de afspraak die met de Verenigde Naties is gemaakt. 


