
SOCIAAL
DE CRISIS

UIT
Corona of niet, er staat veel op het spel voor werkenden in  
Nederland. Als de coronacrisis iets heeft laten zien, is dat 
 medewerkers met onzeker werk de hardste klappen hebben 
gekregen. Op de werkvloer zien wij steeds meer flex, groeiende 
onzekerheid, beloningsverschillen en minder ruimte voor 
 ontwikkeling en zeggenschap over werktijden. De prijs van werk 
telt, niet de kwaliteit. 

Het is nu tijd voor een stevige investering in een 
sociaal en duurzaam herstel van de Nederlandse 
samenleving. Dat betekent meer vaste banen, eer-
lijke lonen, betere sociale zekerheid en een eerlijke 
en rechtvaardige lastenverdeling.
We moeten hiermee aan de slag en dat doen we 
gezamenlijk met al onze sectoren en campagnes.  
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HIER ZETTEN WE OP IN: 
1. EERLIJK WERK: ZEKERHEID, ZEGGENSCHAP EN EEN LEEFBAAR LOON
Iedereen moet kunnen rekenen op eerlijk werk. De zekerheid dat je in dienst 
bent van een werkgever als je dat wilt in plaats van een draaideur van 
 onzekere contracten. Zeggenschap over hoe je je werk doet en in welke 
 tijden. Een inkomen waar je van kunt leven. En ook: gelijk loon voor gelijk 
werk, geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en voor maatwerk rondom 
scholing, zeggenschap en flexibiliteit door weer meer mensen de 
 bescherming van een cao te geven.

2. MINIMUMLOON NAAR 14 EURO PER UUR
Het wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum zijn te laag. De 
hoogte ervan blijft al decennia achter bij de gemiddelde loon- en prijsstijging. 
Het minimumloon moet omhoog naar 14 euro per uur en de gekoppelde 
 uitkeringen moeten meestijgen. 

3. VERBETER DE SOCIALE ZEKERHEID 
De sociale zekerheid moet beter. Dat heeft de coronacrisis ons ook laten 
zien. Wie niet kan of hoeft te werken moet zich geen zorgen hoeven maken 
over het inkomen. Daar zijn goede vangnetten voor. We willen een verlenging 
van de kortdurende WW, een regelvrije bijstand en goede sociale ontwikkel-
bedrijven om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. 

4. EEN STERKE PUBLIEKE SECTOR
Een gewaardeerde zorgsector, onderwijs, kinderopvang en een sterke 
 overheid: we willen een publieke sector waar iedereen op kan rekenen. 
Werknemers in de publieke sector moeten een eerlijk loon verdienen, en  
voldoende collega’s en waardering voor hun werk. Burgers in Nederland ver-
dienen ook een goed werkende overheid. Het één kan niet zonder het ander.

5. EERLIJKE VERDELING VAN DE REKENING VAN DE CRISIS 
Sterke schouders dragen de zwaarste lasten. Bedrijven en mensen die veel 
geld hebben verdiend ondanks de crisis dragen meer bij aan het herstel van 
deze crisis. We willen een tijdelijke solidariteitsheffing voor deze bedrijven; een 
zogenaamde coronaheffing. Daarmee komen we 
 eerlijker uit de crisis én verkleinen we de kloof tussen 
arm en (heel) rijk. Ook de vennootschaps belasting 
over de winst van grote ondernemingen moet 
omhoog. Daar maken we ons ook in Europa sterk voor. 
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