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Iedereen aan het werk 
Iedereen doet mee en iedereen mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning 
krijgen. Het CDA zet zich in voor betaald werk voor wie kan en wil werken. Werk is belangrijk 
voor een inkomen, de eigen ontwikkeling en voor sociale contacten. Wie niet werkt, kan op 
andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. 
Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het CDA kiest vanuit 
zijn uitgangspunt van rentmeesterschap voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, 
waarbij het bedrijf bijdraagt aan kansen voor mensen en aan duurzame productie. Voor het 
CDA zijn familiebedrijven en mkb-bedrijven de motoren van de samenleving. 
Al maken lokale ondernemers zelf de belangrijkste keuzes, de gemeente Stichtse Vecht kan 
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven 
ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig 
vergunningenbeleid te voeren. 
Door het uiteenvallen van PAUW Bedrijven staat Stichtse Vecht voor een grote opgave als 
het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om voor hen werkgelegenheid te 
creëren is samenwerking met werkgevers, het UWV, onderwijs, Wsw-bedrijven en 
particuliere organisaties zoals uitzendbureaus van belang. 
 
Wat wil het CDA? 
 Ondernemersperspectief 

• Initiatieven van lokale ondernemers voor het opzetten van een ondernemersfonds of 

een bedrijveninvesteringszone ondersteunen wij van harte. Binnen 

bedrijveninvesteringszones liggen kansen om nieuwe, reguliere banen te scheppen 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die willen wij samen met lokale 

bedrijven benutten. 

• Wij pleiten voor een regelmatig terugkerende markt waar typische streekproducten 

worden getoond en verkocht. Dit ter promotie van onze gespecialiseerde kleine 

ondernemers in de hoofdzakelijk biologisch-dynamische landbouw; 

• Voor werkgevers en werknemers moet er één servicepunt Werk komen: slechts één 

instantie, die namens de gemeente, het Wsw-bedrijf en waar mogelijk het UWV, 

werkgevers benadert met concrete mogelijkheden voor plaatsing. 

 
 



 
Wat wil het CDA nog meer? 

• Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen en overheidspanden wil het CDA gebruiken 

om startende en kleine ondernemers in te huisvesten; 

• Regelingen als loonkostensubsidie of loondispensatie, waarop werkgevers een 

beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst 

nemen, moeten worden vereenvoudigd. 

 
 
 
Wat wil het CDA? 
 Werkzoekendenperspectief 

• Wij ondersteunen creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen. Wanneer 
iemand tijdelijk een parttimebaan vindt, kan de gemeente zijn inkomen aanvullen tot 
bijstandsniveau. Iemand verliest dan niet meteen zijn uitkering en daarmee zijn 
inkomenszekerheid en hoeft de uitkering niet weer opnieuw aan te vragen. 
Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een volwaardige baan. De duur van een dergelijke 
regeling is daarom altijd beperkt.  
 

Wat wil het CDA nog meer?  

• Het CDA wil bijstandsgerechtigden blijven stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, 

omdat dit hun stap naar betaald werk kleiner maakt; 

• De gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om het aanbieden 

van werkstages of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen en proefplaatsingen 

met behoud van uitkering. 

 

 
 

 


