
Moties politieke ledenraden; ingediend door het partijbestuur 

Motie 1: Werk en inkomen 

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016; 

Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van 

Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema werk en inkomen; 

Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën 

hebben aangedragen over deze onderwerpen; 

Spreekt uit dat goed werk essentieel is voor het persoonlijk welbevinden van mensen, het boeken 

van vooruitgang en het scheppen van duurzame welvaart; 

Spreekt uit dat we in de bres moeten blijven springen voor het behoud van collectieve sociale 

zekerheid voor iedereen; 

Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten 

worden opgenomen in het kader van: 

 het streven naar volledige werkgelegenheid voor alle geledingen van de maatschappij, 

geïnspireerd door de ideeën over een basisbaan en de arbeidskorting; 

 het voorkomen van langdurige werkloosheid en inactiviteit met daarbij bijzondere aandacht 

voor de positie van 50-plussers en arbeidsbeperkten, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie; 

 perspectief op werk voor mensen met een bescheiden opleiding en de middenklasse in het 

kader van de uitdagingen van robotisering en informatisering van grote delen van de 

arbeidsmarkt;  

 het waarmaken van permanente scholing;  

 eerlijke salarissen, zowel aan de boven- als aan de onderkant, en gelijke kansen, ongeacht  

leeftijd, geslacht of afkomst, bijvoorbeeld door afschaffing van het minimumjeugdloon; 

 het voor iedereen bieden van de zekerheden die horen bij een baan, door het terugdringen 

van ongewenste flex- en schijnconstructies die de collectieve sociale zekerheid ondermijnen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

  



Motie 2: Zorg en zeggenschap 

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016; 

Constaterend dat de tweede van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van 

Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema zorg en zeggenschap; 

Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën 

hebben aangedragen over deze onderwerpen; 

Constaterend dat een gebrek aan zeggenschap een van de oorzaken is van onvoldoende persoonlijke 

aandacht en zorg op maat voor mensen, van vervreemding van professionals in de zorg en van 

groeiend ongenoegen over de kwaliteit van onze publieke diensten; 

Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen 

moeten worden opgenomen die: 

 de kloof tussen mensen die zorg gebruiken aan de ene kant en instanties aan de andere kant 

fors verkleinen door meer zeggenschap van mensen op de instanties wettelijk te verankeren; 

 de expertise van zorgverleners als uitgangspunt nemen in plaats van bureaucratische regels; 

 maatschappelijke initiatieven als zorgcoöperaties, energiecoöperaties, buurtbedrijven, 

wooncoöperaties ondersteunen en de wettelijke en bureaucratische belemmeringen, van 

onder andere zorgverzekeraars, daarvoor wegnemen; 

 de menselijke maat en individuele zorgbehoefte als uitgangspunt nemen van zorgverlening; 

Hierbij nadrukkelijk onze lokale afdelingen en netwerken te laten optrekken met de Tweede 

Kamerfractie om vooruitlopend op het verkiezingsprogramma, concrete lokale initiatieven te 

ontplooien; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


