
 

Samenvatting ledenraadpleging werk en inkomen CDA Drenthe 

Aantal reacties: 138 

Stelling 1:   

Het beleid op het gebied van werk en inkomen kan niet zonder stimulerend beleid dat is gericht op 

behoud en groei van de werkgelegenheid. 

Eens: 90,6%                                                                                                                                                                     

Oneens: 5,8%                                                                                                                                                                     

Anders: 3,6%:                                                                                                                                                                         

-   Vooral ondernemerschap faciliteren.                                                                                                                        

-   Eens, maar wel welzijn behouden.                                                                                                                          

-   Alleen gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor ernstig gehandicapten.                                                                        

-   Beleidsmogelijkheden afhankelijk van externe factoren. 

Kanttekeningen: 

 Overheid moet zich beperken tot faciliteren c.q. voorwaarden/klimaat scheppen. 

 Overheid moet zich minder bemoeien met belastingen en niet subsidiëren.  

 Geen beschermend beleid voor de werkgelegenheid.   

 Stimuleer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

 Te veel bemoeizucht van de overheid met de agrarische sector.  

Stelling 2: 

Voortdurende en actieve scholing en educatie alsmede het ontwikkelen van vakmanschap, zijn als 

toerusting verplicht voor iedere arbeidsgeschikte, ongeacht nationaliteit, leeftijd, beperkingen of 

geaardheid. 

Eens: 82,6 %                                                                                                                                                                    

Oneens: 10,1%                                                                                                                                                               

Anders: 7,3%                                                                                                                                                                               

- Niet toe te passen op zelfstandige ondernemer.                                                                                                           

- Stimuleren akkoord, maar niet verplicht stellen.                                                                                                                         

- Voorwaarde: mensen moeten in staat te zijn zich te ontwikkelen.  

Kanttekeningen 

 Motivatie is het belangrijkste. 

 Niet verplichten, wel stimuleren.  

 Eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.  

 Verplichting beperken tot bepaalde leeftijd c.q. bepaalde groep arbeidsongeschikten. 

 Verplichting alleen bij noodzaak van omscholing tot nieuwe functie.  

 Van belang om krapte op de arbeidsmarkt te voorkomen 

 Nieuwe technologie maakt permanente scholing noodzakelijk 

 Na de brugklas naar de technische scholen, zoals vroeger. 

 Krapte op de arbeidsmarkt kan worden voorkomen door optimaal benutten van mensen 

met beperkingen, ouderen en vrouwen.  



 

Stelling 3: 

Een individueel leerrecht is van grote betekenis voor een arbeidsmarkt die steeds in beweging is. Dit 

kan worden vormgegeven door werkgevers en werknemers door hen hiervoor samen te laten 

sparen. Financiering kan via sectorfondsen lopen. Het leerrecht zal moeten gelden voor alle mensen 

in de beroepsgerichte leeftijd, dus niet afhankelijk of iemand werkt of werkzoekend is ongeacht de 

contractvorm.  

Eens: 81,9%                                                                                                                                                                      

Oneens: 12,3%                                                                                                                                                                       

Anders: 5,8%                                                                                                                                                                             

- Overheid moet betalen voor mensen zonder werk.                                                                                                        

- Regelen in onderling overleg.                                                                                                                                                    

- Per bedrijfstak verschillend.                                                                                                                                                 

- Niet alleen ten laste van werkgevers en werknemers brengen. 

Kanttekeningen 

 Verschillende meningen over de verdeling van de lasten over de werknemers, werkgevers en 

overheid.  

 Fiscaal faciliteren.  

 Kansen aan iedereen geven.  

 Pas op voor markt van overbodige cursussen.  

 Moet vooral om het belang van werkzoekenden gaan.  

 Past niet bij positie ZZP-er.  

 Motivatie om te leren is essentieel voor wel slagen.  

 Naast leren ook praktijkervaring van belang.  

 Levenslang leren. 

 Ontstaat zo niet een nieuwe overheidslaag? 

 Uitvoering moet dicht bij de bedrijven staan.  

 Fondsen zijn niet transparant.  

 Had allang ingevoerd moeten worden.  

 Geen verplichting van maken, moet recht blijven. 

Stelling 4: 

Het moet makkelijker worden gemaakt voor het MKB om personeel in dienst te nemen. Dit kan door 

verlaging van de lasten en aanpassing van de regelgeving. De verplichting van doorbetaling bij ziekte 

zal fors teruggebracht moeten worden.  

Eens: 71,0 %                                                                                                                                                                 

Oneens: 21,0%                                                                                                                                                           

Anders: 8,0%                                                                                                                                                                   

- Ook dan voor kleine bedrijven niet op te brengen.                                                                                            

- Terugbrengen tot een jaar, daarna ten laste van het rijk.                                                                                             

- Werknemers moeten zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.                                                                      

- Niet alleen voor het MKB.                                                                                                                                                     

- Regelen door fondsvorming. 



 

 

Kanttekeningen 

 Oude ziektewet was uitstekend. 

 Belangrijke rol van de overheid. 

 Kosten voor kleine werkgever niet op te brengen. 

 Altijd vangnet nodig voor mensen die buiten hun schuld ziek worden.  

 Huidige wet uitgangspunt.  Bij ziekte door eigen schuld lagere uitkering.  Dan particulier 

bijverzekeren.  

 Werkgever moet alles doen om werknemer aan het werk te houden.  

 Misbruik door de werknemer moet worden voorkomen.  

 Zoek naar een alternatief systeem, waarbij de werkgever wordt ontzien.  

 Is drempel voor het vaste dienst nemen van personeel.  

 Doorbetaling bij ziekte is een recht. 

 

Stelling 5: 

De regelgeving op het gebied van het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd. Dit door ruimte te 

geven aan de kantonrechter voor het ontbinden van arbeidscontracten.  

Eens: 71,0%                                                                                                                                                                       

Oneens: 21,0%                                                                                                                                                                  

Anders: 8,0%                                                                                                                                                                 

-  Voer Deense model in.                                                                                                                                                           

-  Laat werknemers en werkgevers het onderling regelen, daarnaast regelgeving over arbitrage.                                                          

-  Naast vereenvoudiging ook versoepeling om verdere groei van het aantal z.z.p.-ers te voorkomen.            

-  Kies voor een beleid met meer vaste banen.                                                                                                               

-  Maak arbeidscontracten voor 5 jaar.                                                                                                                                

-  Te weinig kennis voor het doen van een keuze.                                                                                                                                       

-  Herinvoering van oude kantonrechtersformule. 

Kanttekeningen 

 Huidige wetgeving biedt ruimte genoeg. 

 Kantonrechtersformule moet terugkomen.  

 Veel onnodige procedures.  

 Financiële compensatie moet voldoende zijn om nieuw werk te vinden.  

 Doorstartmethode is kwalijke methode om personeel te ontslaan.  

 Alternatief:  meer mogelijkheden geven voor tijdelijke contracten. 

 Terugdraaien recente wetgeving.  

 Maak contracten van tijdelijke langere duur bijvoorbeeld 5 jaar mogelijk.  

 Twijfel bij de rol van de kantonrechter.  

 Aanpassen is noodzakelijk om meer een vergelijkbaar stelsel te hebben als in de omringede 

landen.  

 Praktijk valt mee, niet zo moeilijk over doen.  

 Door versoepeling van de wetgeving wordt personeel loslopend wild.  



 

 

Stelling 6: 

Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het inkomen van werknemers als gevolg 

van een ziekte en/of een ongeval, tenzij dit het gevolg is van verrichte arbeid. Er moet een andere 

systematiek worden ontworpen om het inkomen te  garanderen bij ziekte en/of ongeval.  

Eens: 71,7%                                                                                                                                                           

Oneens: 23,2%                                                                                                                                                          

Anders 5,1%                                                                                                                                                                

-  Eerst onderzoek doen of andere opzet kan.                                                                                                                             

-  Uitkering beperken tot een ½ c.q. 1 jaar.                                                                                                                          

-  Alleen onderscheid maken bij ongeval, kijken naar aansprakelijkheid.                                                                                      

-  Iedereen moet zelf maar voor een verzekering zorgen. 

Kanttekeningen 

 Werkgever mag niet opdraaien voor wat werknemers in hun vrije tijd doen.  

 Voor dit risico moeten werknemers zich maar particulier verzekeren.  

 Werknemer wordt dubbel gestraft: ziekte en lager salaris.  

 Werkgever alleen verantwoordelijk voor werk-gerelateerde ziektes en ongevallen.  

 Gewoon kwestie van solidariteit 

 Huidig vangnet te groot. Neemt eigen verantwoordelijkheid weg.  

 Hoe ook geregeld, mensen moeten zekerheid houden dat er  een voorziening is.  

 Ziekte kan ook ontstaan door slechte werksfeer of werkomstandigheden. Dan werkgever 

verantwoordelijk.  

 Bedrijfsongevallenregelingen (her)invoeren.  

 Bij uitvoering lastig om grenzen te bepalen.  

 

Stelling 7: 

Door automatisering en robotisering is het onmogelijk om iedereen betaald werk te kunnen bieden. 

Dit maakt op termijn invoering van een basisinkomen onvermijdelijk.  

Eens: 38,4%                                                                                                                                                              

Oneens: 50,7%                                                                                                                                                                  

Anders 10,9%                                                                                                                                                                               

- Hangt van definitie af.                                                                                                                                                            

- Eens, maar wel alle toeslagen en uitkeringen laten vallen.                                                                                                 

- iedereen moet werken, bijstand is vangnet.                                                                                                                   

- Vrijwilligerswerk betaald maken.                                                                                                                                                   

- Beschikbaar werk verdelen.                                                                                                                                             

- Negatieve inkomstenbelasting.                                                                                                                                                      

- Los van automatisering en robotisering is basisinkomen een goed idee.                                                                                           

- Bij  bijstand mensen vragen zich  in te zetten voor de maatschappij.                                                                         

- Twijfel. 



 

 

Kanttekeningen 

 Basisinkomen wel laag houden, om te stimuleren dat mensen aan het werk gaan.  

 Automatisering heeft tot nog toe voor extra werk gezorgd.  

 Er dreigt eerder een tekort aan arbeid dan een overschot op (middel)lange termijn.  

 Kies voor kortere werktijd en/of eerder met pensioen. 

 Uitkeringsinstanties en reïntegratiebedrijven kunnen dan weg.  

 Geen tekort, maar een continu veranderende arbeidsmarkt. Antwoord daarop is omscholing.  

 Als weinig mensen nog werken is er een groot financieringsprobleem. Hoe financieren? 

Ingrijpende wijziging van het fiscale stelsel met veel zwaardere belasting van andere 

productiefactoren dan arbeid.  

 Arbeid moet basis voor inkomensverwerving blijven.  

 Basisinkomen ontneemt prikkel om te werken.  

 Onvermijdelijk is te stellig. Te fatalistisch geformuleerd.  

 Scherpe scheiding tussen zij die zich ongans moeten werken en anderen is niet wenselijk.  

 Geef iedereen een basisinkomen. Salaris komt daar dan bovenop.  

Stelling 8: 

Het verschil tussen werknemers en andere werkzoekenden, zoals uitzendkrachten en z.z.p.-ers op 

het gebied van sociale zekerheid moet kleiner worden. Een belangrijke stap hierin is de introductie 

van een basisverzekering c.q. een volksverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Eens: 81,2%                                                                                                                                                                        

Oneens 13,8%                                                                                                                                                         

Anders 5,0%                                                                                                                                                                              

- Regelen via C.A.O. ‘s.                                                                                                                                                                    

- Iedereen moet zelf voor een verzekering zorgen.                                                                                                                           

- Vrijwillig voortzetten van werknemersverzekeringen (kan al).                                                                                                

- Verzekeringsplicht.  

 Kanttekeningen 

 Basisverzekering, maar ook ruimte geven aan particuliere initiatieven zoals het 

“broodfonds”. 

 Vooral van belang voor zzp-ers en kleine werkgevers. 

 Eigen verantwoordelijkheid zzp-ers.  

 Voorkomt oneigenlijke concurrentie.  

 Is het wel te betalen? 

 Wettelijk regelen. 

 Collectieve regeling, die we uit het oog verloren, is goed initiatief.  

 

 

 

 



 

Stelling 9:  

Het is terecht, dat oudere werkzoekenden die vrijwilligerswerk verrichten vrijstelling wordt gegeven 

van sollicitatieplicht.  

Eens: 66,7%                                                                                                                                                             

Oneens: 23,9%                                                                                                                                                           

Anders: 9,4%                                                                                                                                                                                

- Meer vrijwilligerswerk betaald maken.                                                                                                                                                 

- Onduidelijk wat onder oudere werkzoekende moet worden verstaan.                                                                                         

- Werkzoekende moet wel kunnen kiezen uit vrijwilligerswerk/maatwerk.                                                                         

- Afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt.                                                                                                                  

-  Tussenoplossing.                                                                                                                                                                        

-  Niet alleen voor oudere werkzoekende. 

kanttekeningen                                   

 Vrijwilligerswerk mag geen betaalde arbeid verdringen 

 Wel leeftijdgrens stellen. 

 Vrijwilligerswerk omzette in betaald werk. 

 Vrijwilligerswerk leidt niet tot deelname aan het arbeidsproces.  

 Vrijstelling is legitimatie van leeftijdsdiscriminatie.  

 Alleen bij grote werkloosheid. 

 Aanpassing van het loongebouw om ouderen goedkoper te maken.  

 Alibi voor werkgevers om ouderen in dienst te nemen.  

 Verkapte vorm van subsidie.  

 Alleen als aangetoond kan worden dat solliciteren geen zin meer heeft.  

 Moet wel gecontroleerd worden zonder bureaucratie.  

 Vrijwilligerswerk is ook werk.  

 Maatschappij zit om vrijwilligers verlegen.  

 Er moet een verschil blijven tussen werken en niet-werken.  

 Combinatie met basisinkomen.  Werken voor aanvulling in het inkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algemene opmerkingen en beleidssuggesties 

 Vooral iets doen voor mensen met een achterstand door hen een duurzame baan aan te 

bieden. 

 Eigen verantwoordelijkheid blijft noodzakelijk. Daarnaast solidariteit met de zwakkere. 

 Geen instituties optuigen. 

 Ontslagrecht in overeenstemming brengen met regelgeving omringende landen. 

 Stimuleer eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatieven.   

 Lasten MKB moeten lager.  

 Werkgevers willen meer flexibiliteit zonder werknemers te kort te doen.  

 Verschil tussen werken en niet werken bij de laagste inkomens is te klein.  

 Niet alleen aan korte termijn denken.  Ook kijken naar bijvoorbeeld pensioenen. 

 Denk in nieuwe concepten. Er is veel werk te doen. Denk aan de zorg.  

 Te weinig loondifferentiatie in de midden-functies. 

 Inkomensafhankelijke toeslagen beperken de prikkel tot werken.  

 Bepaalde beroepen hebben een AOW-gat.   

 Nog lange weg te gaan om doelstellingen te bereiken.  

 Afwijzing oudere sollicitanten niet transparant.  

 Een aantal stellingen zijn een aantasting van de solidariteitsgedachte.  

 Mensen weerbaarder maken bij sollicitaties.  

 Stellingen soms te stellig, wat slordig en onlogisch geformuleerd.   

 Goede vraagstellingen en goed initiatief om onderwerp op te pakken.  

 


