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CDA Drenthe 
Secretariaat:   
Kalterbroeken 60 
7981 EE Diever 
06 13085718 
drenthe@cda.nl 
 
Diever, 7 februari 2018 
 
Tweede Kamer CDA-fractie 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 
email: cda@tweedekamer.nl 
 
Geachte dames en heren, 
 
Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft in augustus 2016 een rapport het licht doen 
zien met als titel: “Kiemen van een rechtvaardige samenleving”.  
Het rapport gaat in op de vraag op welke wijze het bewerkstelligen van een rechtvaardige 
samenleving vanuit de politiek bezien, gestalte kan krijgen.  
Aanleiding voor het rapport zijn met name de grote veranderingen die plaatsvinden op het 
terrein van werk en inkomen en de antwoorden die daarop vanuit de politiek moeten worden 
gegeven. 
 
Het Drentse CDA heeft het rapport besproken in een algemene ledenvergadering. Vervolgens 
is een enquête gehouden onder de leden van het CDA Drenthe inzake het thema “Werk en 
inkomen”. De resultaten daarvan zijn besproken in een werkconferentie met CDA-leden en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid, de vakbeweging en het 
MKB. 
 
De enquête onder de Drentse CDA-leden laat het volgende beeld zien: 
- Arbeidsparticipatie: Het beleid op het gebied van werk en inkomen kan niet zonder een 

stimulerend economisch beleid. Behoud en groei van werkgelegenheid moet daarin cen-
traal staan (91 % mee eens). 

- Scholing: Voor iedere arbeidsgeschikte moet gelden dat aan voortdurende en actieve 
scholing wordt gedaan (83 %). 

- Leerrecht: Voor iedereen moet een individueel leerrecht gelden (82%) 
- Doorbetaling bij ziekte: met name in het MKB moet dit fors worden teruggebracht (71 

%). 
- Ontslagrecht: Het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd (71%) 
- Ziekte werknemer: Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ziek-

te/ongeval van hun werknemers, tenzij dit een gevolg is van verrichte arbeid (72 %). 
- Basisinkomen: Door automatisering en robotisering kan niet iedereen betaald werk heb-

ben en dit maakt een basisinkomen onvermijdelijk (38%) 
- Volksverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid: De verschillen tussen werk-

nemers, uitzendkrachten, zzp-ers en werkzoekenden op het gebied van sociale zekerheid 
moeten kleiner worden, o.m. met de inzet van een basisverzekering c.q. volksverzekering 
voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. (81%). 

- Sollicitatieplicht: Het is terecht dat aan oudere werknemers die vrijwilligerswerk verrich-
ten, vrijstelling wordt gegeven van sollicitatieplicht (67 %). 

 
Een samenvatting van de ledenraadpleging is bijgevoegd.  
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De resultaten van de werkconferentie kunnen, in samenhang met die van de enquête, als 
volgt worden samengevat. 

- Voor de verdeling van werk en inkomen is maatwerk nodig. De onbalans tussen 
gebrek aan werknemers enerzijds en een overschot daaraan anderzijds, moet wor-
den voorkomen. Ontslagrecht en doorbetaling bij ziekte mogen geen blokkades vor-
men om (ook ouder) personeel aan te nemen. Werkgevers en werknemers moeten 
over de streep worden getrokken om iedereen aan de slag te krijgen. 

- Er moet serieus rekening worden gehouden met verschillen tussen generaties. 
Relevant zijn in dit verband solidariteit tussen de mensen uit verschillende generaties, 
alsmede gerechtigheid en verantwoordelijkheid in een sterk veranderende wereld.  

- De overheid heeft een belangrijke rol bij het faciliteren van mensen en bedrijven als 
het gaat om het ontwikkelen van economische activiteiten.  

- Het onderwijs moet nauw aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werk-
nemers. Grote verschuivingen in het ontstaan en verdwijnen van banen vragen om 
permanente om- , her- en bijscholing voor grote groepen mensen. Werkgevers, 
werknemers èn de overheid hebben daarin belangrijke verantwoordelijkheden. Er 
moet meer worden opgeleid voor een loopbaan en minder voor specifieke functies.  

- Het streven moet voor werkgevers, werknemers en de overheid gericht zijn op 
het voortdurend zoeken naar de balans als het gaat om de verdeling van werk 
en inkomen. Veel werk gaat verloren, maar veel ander(soortig) werk dient zich aan. 
In de techniek, de zorg, de bouw, de ICT en de logistiek ontstaat inmiddels veel vraag 
naar gekwalificeerd personeel. Bij de inzet van mensen moet gewerkt kunnen worden 
over de grenzen van de sectoren heen. In de noordelijke regio is de Gouden Drie-
hoek van belang gebleken die gevormd wordt door het onderwijs, de ondernemers en 
de overheid: samenwerking tussen de drie O’s dus. Dat is essentieel voor de ontwik-
keling van de economie. 

- Het beleid moet vooral gericht zijn op mensen waarbij systemen ondersteunend 
en doelmatig moeten worden ingezet. Er moet minder beheersmatig maar meer 
innovatief gewerkt worden, gericht op een leven lang leren en versterking van de ke-
ten VMBO-MBO-HBO waarbinnen het accent ligt op praktijkgericht leren. Het Be-
roeps Begeleidend Leren moet meer worden ingezet. Het optimaal benutten van het 
arbeidspotentieel moet centraal staan in beleidsvorming en – uitvoering. Om- her- en 
bijscholing kunnen worden gefinancierd d.m.v. een opleidingsverzekering. 

 
Wij realiseren ons, dat in het regeerakkoord bovenstaande punten aandacht hebben gekre-
gen. Als CDA Drenthe hechten wij vooral aan: 

- het snel en effectief inspelen op veranderende kwalificaties door aanpassing van het 
scholingsinstrumentarium; 

- het verkleinen van de verschillen in sociale zekerheid tussen z.z.p.-ers, mensen met 
tijdelijke contracten en werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd; 

- het verlagen van de kosten voor de inzet van arbeid voor het MKB en  
- het bij de keuze van beleidsmaatregelen goed letten op de effecten voor alle leef-

tijdsgroepen.  
 
Wij menen op deze wijze een goede verbinding te kunnen maken tussen de opvattingen van 
onze CDA-leden, de inzichten van belangrijke partijen in de samenleving en de CDA-politici 
die vanuit hun positie de mogelijkheid hebben om mede de (arbeids) samenleving  vorm te 
geven. 
 
Met vriendelijke groet, namens het Provinciaal Bestuur CDA Drenthe, 
 
 
 
Robert Kleine, 
voorzitter 
 
 
 
 


