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Ggz-selectie Verkiezingsprogramma 2021 

SP 

Gezondheidszorg 

We gaan de rekening voor de zorg eerlijk delen. We stoppen met de marktwerking in de zorg. Het 
eigen risico gaat naar nul. De ziektekostenpremie maken we inkomensafhankelijk, daar profiteren de 
mensen met lagere en middeninkomens van. Omdat het woud aan zorgpolissen en de commerciële 
zorgverzekeraars de zorg onnodig bureaucratisch en duur maken, willen wij één Nationaal 
ZorgFonds. Dat is beter voor iedereen. Ook de tandarts, de ggz en de fysiotherapie kunnen dan weer 
worden vergoed. 

De coronacrisis toont hoe afhankelijk we zijn van de farmaceutische multinationals, die wél grote 
winsten maakten, maar niet wilden investeren in medicijnen en hulpmiddelen. We moeten zorgen 
voor voldoende bedden, apparatuur en personeel. Belangrijke medicijnen moeten we als land zoveel 
mogelijk zélf gaan ontwikkelen en produceren. Dat gaan we doen met een nationaal 
onderzoeksfonds. De ontwikkelde medicijnen en middelen blijven voortaan in publieke handen en 
zijn daarom ook voor iedereen betaalbaar. 

Het eigen risico gaat naar nul. Er komt een Nationaal Zorgfonds. 

We maken ons land minder afhankelijk van de farmaceutische industrie. 

Het zorgbuurhuis maakt een waardige oude dag mogelijk voor iedere oudere. 

We willen geen winstbejag in de zorg en stoppen het gegraai van bestuurders. 

We investeren in meer zorgpersoneel en eerlijke beloning voor zorgverleners. 

We verbeteren de jeugdzorg. En de positie van mensen met een beperking. 

We investeren in de ggz en dringen de wachtlijsten voor de ggz terug. 

In elke gemeente moet dezelfde hoge kwaliteit van zorg mogelijk worden. 

Iedereen heeft recht op een volwaardig ziekenhuis in de eigen regio. 

De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen. 

 

Onderwijs 

Goed onderwijs is een motor van de emancipatie. De groeiende tweedeling in het onderwijs is 
desastreus voor de toekomst van ons land. Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te 
kunnen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Door goed beroepsonderwijs en 
vakscholen voor iedereen die dat wil. Studeren mag geen luxe meer zijn, maar is een goed recht voor 
iedereen. Studenten moeten zonder schulden kunnen studeren, daarom komt er een studiebeurs. 
Docenten hebben veel te weinig zeggenschap, zij krijgen minder bureaucratie en de vrijheid in de 
klas die ze verdienen. 

Kunst en cultuur zijn geen sluitstuk van de begroting, maar een basis voor onze beschaving. Ze 
inspireren, houden een spiegel voor en leren ons dingen anders te bekijken. In een beschaafd land 
hoeven kunstenaars niet in armoede te leven. Daarom willen we eerlijke betaling en sociale 
zekerheid voor alle makers in de creatieve sectoren. Dat geldt ook voor de muziek, die we steunen 
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met een nationaal investeringsfonds. In een nationaal historisch museum laten we zien hoe onze 
vrije en democratische samenleving is ontstaan. 

We maken kleinere klassen en stoppen met de hoge ouderbijdragen. 

Het ‘passend onderwijs’ gaat op de schop en elk kind krijgt een leerrecht. 

We willen meer gymlessen op school en zwemles voor iedereen. 

We investeren in het MBO en leggen particulier onderwijs aan banden. 

Studenten krijgen een studiebeurs en zo nodig een aanvullende beurs. 

We versterken de onafhankelijkheid van de wetenschappers. 

We zorgen voor fatsoenlijke betaling voor (freelance) journalisten. 

 

Werk en inkomen 

Solidariteit is een werkwoord, iets om voor te strijden. Voor een fatsoenlijk inkomen en goede 
ondersteuning bij ziekte en werkloosheid. Iedere werknemer krijgt weer het recht om met 65 jaar 
met pensioen te gaan. Iedereen die dat wil kan blijven doorwerken. Op deze manier voorkomen we 
dat werknemers ‘op’ raken en bieden we ruimte aan jongeren die op zoek zijn naar werk. Jongeren 
kregen al moeilijker een vaste baan. Door flexcontracten en de economische crisis hebben zij nu een 
nóg moeilijkere start op de arbeidsmarkt. 

Veel inkomens zijn jarenlang achtergebleven. Daarom willen we een investeringsplan voor 
Nederland. Het minimumloon verhogen we in deze periode tot 14 euro. We verhogen ook de 
uitkeringen. Door middel van een loon- en investeringsakkoord met vakbonden en werkgevers 
zorgen we er bovendien voor dat de achterstand in lonen van de overige werknemers wordt 
ingehaald. Alle ZZP’ers en ook overige werknemers met een onzeker contract krijgen meer zekerheid. 
Voor mensen met een beperking maken we vernieuwde sociale werkplaatsen 

We verlagen de AOW-leeftijd (pensioenleeftijd) naar 65 jaar. 

We verhogen het minimumloon tot 14 euro per uur. 

Het stelsel van toeslagen (zorg, wonen en kinderopvang) maken we overbodig. 

Salarissen van bestuurders zijn maximaal tien keer die van de laagstbetaalden. 

We stoppen de uitbuiting en bieden meer sociale zekerheid voor ZZP'ers. 

Mkb-bedrijven krijgen meer belastingvoordelen en grote bedrijven veel minder. 

De kinderopvang wordt voortaan vier dagen in de week voor iedereen gratis. 

We maken nieuwe sociale werkplaatsen. Iedereen heeft recht op een baan. 

Arbeidsmigratie reguleren we en uitbuiting van werknemers gaan we tegen. 

Armoede onder kinderen moet zo snel mogelijk worden uitgebannen. 

 

Wonen 
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Volkshuisvesting is hét antwoord op de woningnood. Dat ideaal van goed en betaalbaar wonen voor 
iedereen is verkwanseld, door de liberalisering van de woningcorporaties en de verkoop van sociale 
huurwoningen. De huizen zijn onbetaalbaar geworden en de huren gaan door het dak. Daarom 
maken we een nationaal bouwplan voor een duurzame en betaalbare woningbouw. De komende 
jaren gaan de huren niet omhoog, maar omlaag. In de woningcorporaties krijgen niet de bestuurders 
maar huurders het voor het zeggen. 

Duurzame energie mag geen luxeproduct worden, maar moet voor ieder huishouden betaalbaar zijn. 
Wij zetten publieke energievoorzieningen op waarmee we zonnepanelen op zoveel mogelijk 
geschikte daken gaan leggen. Daarmee kan evenveel of zelfs meer stroom worden opgewekt dan 
huishoudens nu gebruiken. We gaan massaal woningen verbeteren en isoleren. Zo krijgen mensen 
een beter huis, een lagere energierekening, zeggenschap over de energie en bedwingen we de 
klimaatcrisis. 

We maken een nationaal bouwplan voor betaalbaar en duurzaam wonen. 

De huren gaan de komende jaren niet omhoog, maar omlaag. 

Niet bestuurders maar huurders worden de baas in de woningcorporaties. 

Met een ‘woonplicht’ pakken we huisjesmelkers en speculanten aan. 

We beperken de hypotheekrenteaftrek voor de rijken. 

We maken meer plekken voor kinderen en jongeren in de buurt. 

We stoppen met het op straat zetten van mensen met een huurschuld. 

De energierekening moet omlaag, o.a. door woningen beter te isoleren. 

We pakken de ramp aan die is ontstaan door de gaswinning in Groningen. 

Lokale bestuurders krijgen meer geld en mogelijkheden voor lokale problemen 

 


