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PvdA
Organisatie van de zorg
Samenwerken levert meer op dan concurrentie. De zogeheten regierol in de zorg halen we daarom
weg bij de zorgverzekeraar. De Rijksoverheid stelt een spreidingsplan op en is eindverantwoordelijk
voor de universeel toegankelijke basisvoorzieningen. Via de Wet bijzondere medische verrichtingen
organiseert het Rijk centraal de hooggespecialiseerde zorg en dure apparaten. Regionaal komen er
regisseurs met ‘doorzettingsmacht’: zij kunnen ingrijpen bij stagnatie of impasse zodat er altijd goede
zorg dichtbij is. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden krijgen een stem bij de spreiding
van essentiële zorg. Ook ziekenhuizen, huisartsen, patiënten en gemeenteraden krijgen zeggenschap.
Zorgverzekeraars krijgen een meer administratieve rol en mogen geen winst uitkeren.
De prikkel om zoveel mogelijk handelingen te verrichten verdwijnt. Onnodige zorg en
overbehandeling pakken we aan. Verspilling in de zorg gaan we tegen door zorgaanbieders te
belonen voor de gezamenlijke besparing op de zorgkosten, ook die buiten de eigen praktijk. Mensen
krijgen inzicht in de prijs van een behandeling. Behandelingen die bewezen ineffectief zijn gaan uit
het basispakket.
Het geld dat wij samen opbrengen voor de zorg gaat naar de zorg, niet naar de winsten van de
verzekeraars.
Geestelijke gezondheidszorg
De bespottelijke situatie dat instellingen in de GGZ op omvallen staan, terwijl het aanbod daalt en de
wachtlijsten stijgen is onaanvaardbaar. Specialistische zorg organiseren we landelijk als dit regionaal
niet lukt. Uithuisgeplaatste kinderen krijgen standaard een traumabehandeling.
We vergroten de capaciteit van de psychische gezondheidszorg en jeugdzorg, om zo de wachttijden
te verkorten.
Wij trainen politie en hulpdiensten beter in het herkennen van en omgaan met verwarde mensen.
We breiden het aantal plekken voor respijtzorg en crisisopvang uit. We willen deze mensen een
oplossing bieden en voorkomen dat verwarde mensen onnodig in de cel of op straat belanden – met
alle gevaren van dien. Daarnaast is er voor mantelzorgers in de GGZ meer aandacht voor respijtzorg.
Te vaak kiezen gemeenten nu nog partijen op basis van de laagste prijs. Dit gaat ten koste van kennis,
ervaring en expertise die nodig is om de beste zorg te leveren.
Om de Wmo goed uit te voeren hebben gemeenten de basisinfrastructuur in wijken en dorpen op
orde. Zo krijgen inwoners voldoende ondersteuning vanuit kinder- en jongerenwerk, opbouwwerk,
maatschappelijk werk en ouderenwerk.
Preventie
Voorkomen is altijd beter dan genezen. We willen meer focus op gezondheid, welzijn en preventie.
Dat zorgt voor geluk We investeren met zorgverzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer
bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken
gericht op kinderen en ouders krijgen steun via regionale preventiefondsen.
We stellen een Nationaal Programma Publieke Gezondheid vast met alle betrokkenen om de
wetenschappelijke basis onder preventiebeleid te verstevigen. Het Programma stimuleert innovaties
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en effectieve maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen, met feiten-gedreven
gezondheidsonderzoek.
Geneesmiddelen
De farmaceutische industrie heeft te veel macht gekregen. Dat gaat ten koste van het belang van ons
allemaal. Veel te dure geneesmiddelen zorgen dat de miljarden die wij samen opbrengen
terechtkomen bij de aandeelhouders van een paar grote farma-bedrijven. Om deze macht te breken,
gaat de overheid met dwanglicenties apothekers en andere bedrijven de mogelijkheid geven om
dure medicijnen goedkoop na te maken. Dit leggen we vast in aangescherpte Europese wetgeving,
zodat de farma-industrie gaat werken voor ons allemaal. Er komt een nationaal fonds voor
geneesmiddelenonderzoek. Transparante prijsvorming wordt de norm op de geneesmiddelenmarkt.
Onderwijs
Een leraar die goed les wil geven moet zich goed kunnen voorbereiden. Daarvoor willen we leraren
meer ontwikkeltijd geven. Ook komen er kleinere klassen zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt.
Woningen
Het aantal mensen dat noodgedwongen op straat slaapt, is de afgelopen jaren enorm gestegen. We
realiseren meer opvanglocaties om dakloosheid aan te pakken. Ook zorgen we ervoor dat mensen als
eerste een dak boven het hoofd krijgen (Housing First) en krijgen ze meer begeleiding zodat ze weer
zelfstandig kunnen wonen.
Werk en inkomen
Iedereen die zijn of haar baan dreigt te verliezen wordt naar een andere baan begeleid in plaats van
naar een uitkering. Op straat komen te staan zonder perspectief is een enorme klap. Dat willen we
voorkomen met de werkgarantie. Als je je baan onverhoopt dreigt te verliezen zijn werkgevers
verantwoordelijk om mensen zoveel mogelijk te laten toewerken naar een nieuwe baan, met steun
van sociale partners en het UWV. Bedrijven die nu steun ontvangen krijgen een boete als zij niet
meewerken aan de werkgarantie. Wij willen deze aanpak breder toepassen. Werkloosheid is niet
langer een individueel risico. Het wordt een gedeelde verantwoordelijkheid om werkloosheid te
voorkomen. Daarom nemen wij de volgende maatregelen:
1. De werkgever wordt verplicht te zorgen dat werknemers actief brede en waardevolle scholing
krijgen die zoveel mogelijk gekwalificeerd is;
2. Om de twee jaar krijgt iedere werkende een loopbaangesprek over ontwikkeling en toekomst.
Dit gesprek wordt lokaal en onafhankelijk aangeboden via bijvoorbeeld vakbonden en het UWV.
Scholing- en ontwikkeltrajecten worden zo vormgegeven dat zij tijdens en naast het werk
kunnen worden gevolgd en relevant zijn voor jouw verdere ontwikkeling. Alle werkenden
krijgen daarnaast vouchers om zich bij- of om te scholen.
3. Als je werk onverhoopt wegvalt, dan krijg je de kans om met een goed inkomen weer ergens
anders aan de slag te gaan. Naast de werkgarantie komen er zogeheten tweede kans
beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-trajecten. Met een combinatie van opleiding, uitkering,
aanvulling van de oude werkgever en inkomen bij de nieuwe werkgever krijgen mensen de kans
om omgeschoold te worden zonder dat zij ineens (een groot deel van) hun inkomen kwijt zijn.
Ook komt er geoormerkt budget voor scholing in de WW, met name gericht op langdurig
werklozen.
Stop onzeker werk. Er komt een werknemersvoordeel zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in
vaste dienst te nemen. Bedrijven die dat niet doen, belasten wij. De verschillen tussen werknemers
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en zelfstandigen nemen af. Het wordt veel aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.
Opdrachtgevers van zelfstandigen gaan betalen voor de zekerheid van alle werkenden.
In Nederland moet je van je werk kunnen leven. Alle werkenden verdienen een fatsoenlijk loon. Toch
zijn er steeds meer werkende armen en mensen die een baan hebben, soms zelfs banen combineren,
maar niet rondkomen aan het einde van de maand. We introduceren daarom het minimumuurloon.
Een minimumuurloon van 14 euro is duidelijk, transparant en minder complex voor toezichthouders,
werkgevers en werknemers. We verhogen het minimumloon met behoud van de koppeling aan de
sociale zekerheid, waaronder de AOW en de bijstand.
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