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Het CNV wil dat politieke partijen in hun 
verkiezingsprogramma’s duurzaamheid, 
solidariteit, persoonlijke verantwoordelijkheid 
en kansen bieden aan mensen centraal 
stellen. De kredietcrisis, de dreigende 
ecologische crisis en maatschappelijke 
onrust vereisen een krachtige overheid 
die deze waarden centraal stelt. We willen 
geen (financiële en ecologische) rekeningen 
doorsturen naar volgende generaties. Als 
christelijk-sociale werknemersorganisatie 
werken we vanuit het brede welvaartsbegrip; 
mensen staan centraal.

Daarom stellen wij de volgende koers voor de 
komende vier jaar voor. 

Slimme maatschappij...

door de kracht van professionals en organisaties 
in te zetten. De overheid (en bestuurders in het 
bedrijfsleven) moeten de slag durven maken om 
te gaan sturen op waarden, normen en resultaten. 
Zo ontstaat er meer ruimte voor vernieuwing van 
onderop. Alleen dan kan het noodzakelijke slimmer 
werken een succes worden. Dit dient gecombineerd 
te worden met stevige (netto) private en publieke 
investeringen in onderwijs en onderzoek waardoor 
we in de mondiale top van kenniseconomieën 
komen. Ook in de collectieve sector kan de 
arbeidsproductiviteit worden versterkt, waardoor het 
houdbaarheidstekort bovendien verkleind wordt.

Verduurzamen...

dus ons consumeren en produceren verduurzamen. 
Nederland dient de ambitie te hebben om een 
gidsland te worden op het gebied van duurzaamheid. 
Duurzaam is per definitie productiever, want er 
wordt geen schade aangericht aan de ecologie.

Financieel generatieneutraal...

dus de overheiduitgaven in balans brengen met 
de inkomsten door het houdbaarheidstekort 
aan te pakken. We willen gaan werken aan een 
toekomst waarin het lenen van geld en fiscale 
stimulering hiervan gebruikt wordt voor investeren 
in duurzaamheid en innovatie. Idealiter streven we 
er daarom naar om het houdbaarheidstekort aan 
te pakken in twee kabinetsperiodes. Maar dit moet 
wel gebeuren onder de voorwaarde dat we het 
economisch herstel niet beschadigen of een kaalslag 
veroorzaken in de publieke sector.

HooFdlijnen
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Solidariteit, 
kansen voor mensen…

door te garanderen dat we solidair zijn met iedereen en in het 
bijzonder met de meest kwetsbaren die het echt niet in eigen 
kracht kunnen. Hierbij helpen we mensen primair om het zelf 
weer te kunnen.

insluiten in plaats van uitsluiten…

door maatschappelijke problemen te benoemen maar ook 
kansen te bieden aan mensen. We maken ons grote zorgen 
over de verharding van het politieke en maatschappelijke debat. 
We roepen op om niet te accepteren dat de sociale cohesie 
en bestuurbaarheid van Nederland in ernstig gevaar wordt 
gebracht. We roepen de politieke en maatschappelijke leiders 
op om voorbeeldgedrag te tonen.
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Voor wat betreft de aanpak van 
het houdbaarheids-tekort stellen 
wij voor om prioriteit te geven aan 
productiviteitsverbetering en voor 
het resterende houdbaarheidstekort 
in te zetten op een optimale mix van 
lastenverzwaringen en desnoods 
bezuinigingen. In dit kader doen 
stellen wij de volgende zaken en 
beleidsrichtingen voor >

Slimme maatschappij

- SturingSPrinciPe:

• Voorwaarde voor sectoren waar marktwerking 
plaats vindt: toegankelijkheid, kwaliteit en 
voorkomen marktmacht.

• Bestuurders dienen te sturen op resultaten 
in hun rol als opdrachtgever. Schaf het 
controlesysteem op detailniveau af. Zo ontstaat 
ruimte voor professionals en innovatie van 
onderop.

• Beroepstrots terugbrengen door professionals 
hun werk te laten doen waarvoor ze inhoudelijk 
hebben gekozen. In de collectieve sector de 
scheiding van nietkerntaken te verscherpen en 
bureaucratische lasten terug te dringen.

• Als overheid investeren in kansrijke 
economische clusters die bijdragen aan 
duurzaamheid en kenniseconomie. Goede 
voorbeelden hiervan zijn watertechnologie, 
duurzame energie, food en sociale innovatie.

• Sociale innovatie vouchers introduceren, die 
werknemers-organisaties ook kunnen inzetten 
om innovatie van onderop te versterken.

VoorStellen



8 9

-  leVenSlooPregeling en SPaarloon:

• Vitaliteitsregeling introduceren (de bestaande 
levensloopregeling en spaarloon worden hierin 
samengevoegd): waarin verlof, zorgtaken en 
levenslange scholing samenvallen en tripartiet 
wordt gefinancierd.

• Mantelzorg/vrijwilligerswerk verdient meer 
steun door onder andere oudere werknemers 
de kans te geven om hun werkleven langzaam 
uit te faseren door maatschappelijk belangrijk 
werk te doen.

- ambitie:

• Nederland echt in de mondiale top van de 
kenniseconomie brengen, door meer te 
investeren in ontwikkeling en onderwijs als 
overheid, werkgevers en werknemers.

• Het onderwijs moet zelf ook het goede 
voorbeeld te geven door slim te

 organiseren, door minder schooluitval en 
door opleidingen die meer aansluiten op de 
mogelijkheden en behoeften van werkenden.

• De politiek moet ondernemers 
verantwoordelijk houden voor te lage en te 
smalle investeringen in R&D.

Verduurzamen

• Energie extra belasten (vergroenen) om te 
beginnen door de bijdrage aan de overheid van 
producenten en consumenten gelijkwaardig te 
maken.

• Verschuiving in de richting naar lasten op (niet-
duurzame) consumptie in plaats van arbeid.

• Waar mogelijk de ‘cradle-to-cradle’ (wieg 
tot wieg) filosofie stimuleren. Alle gebruikte 
materialen worden dan na hun gebruik in 
het ene product, nuttig ingezet in een ander 
product zonder kwaliteitsverlies.

Financieel generatieneutraal

- bedrijVen:

• Vernootschapsbelasting werkgelegenheids-
neutraal verhogen . Bij voorkeur door de 
renteaftrek af te schaffen. Dit draagt bij aan 
de verduurzaming van het financiële stelsel en 
het belemmert het sprinkhaankapitalisme van 
hedgefunds.
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• Het onderscheiden van aandeelhouders, die 
zich voor lange tijd aan één onderneming willen 
verbinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
loyaliteitsdividend en/of in de vorm van extra 
zeggenschap voor trouwe beleggers.

• Participatie-aandelen introduceren voor 
werknemers en college van werknemers. Deze 
participatie-aandelen bestaan uit dividendloze 
beschermingspreferente en prioritaire 
aandelen, die bindende benoemings-

 bevoegdheden ten aanzien van het aanstellen 
van topbestuurders en commissarissen 
mogelijk maken. Ze kunnen niet gebruikt 
worden voor financieel gewin, maar geven

 toegang tot de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (AvA) en een vetorecht bij 
belangrijke beslissingen. Deze participatie-
aandelen komen in handen van een speciaal op 
te richten College van Werknemers (CvW).

-  oudedagSVoorziening (aoW en 
WitteVeenkader):

• AOW: het CNV vindt dat in 2016 zes van de tien 
oudere werknemers een baan moet hebben 
voordat de pensioenleeftijd wordt verhoogd.

• AOW flexibilisering: we zijn voor een 
keuzemogelijkheid om al op 65 jaar te stoppen 
met werken in ruil voor een lagere uitkering. 
Mensen met een arbeidsverleden van minimaal 
45 jaar of een laag inkomen dienen de

 mogelijkheid te houden om op 65 jaar uit te 
treden zonder korting.

• Een pensioenstelsel gebaseerd op 
collectiviteit en solidariteit is voor iedereen 
het beste: sociaal en toekomstbestendig. 
Door de complexiteit zijn individuele 
pensioenregelingen zijn risicovoller, duurder, 

en individuen zijn niet altijd in staat om de 
juiste keuzes te maken.

• Het CNV vindt dat het jaarlijkse 
opbouwpercentage in het Witteveenkader in 
stand moet blijven, met name voor mensen met 
een laag inkomen.

• Wij zien de tweede pijler principieel als de 
verantwoordelijkheid van sociale partners.

-  Hoger onderWijS: 

• de samenleving mag wat terug verwachten 
van de investering in hoger opgeleiden. 
(profijtbeginsel)

-  Wonen: 

• Hele markt in samenhang heroverwegen 
(huren en kopen) .

• Beperken hoogte renteaftrek

-  Werk en PriVé:

• We willen ouders die werken ondersteunen. 
Het geheel aan toeslagen en kortingen is veel 
te ingewikkeld geworden en biedt te weinig 
keuzevrijheid.

 We willen toeslagen en kortingen in 
samenhang brengen, met oog voor

 inkomenssolidariteit. De economische 
keuzevrijheid werk en niet-werk staan

 hierbij buiten kijf.
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• De loonontwikkeling in de marktsector en 
de publieke sector houden in principe gelijke 
tred (verantwoorde loonontwikkeling). Dat 
geldt voor iedereen in de organisatie zoals 
dit in het sociaal akkoord van maart 2009 ook 
is herbevestigd. Daar waar de positie van de 
organisatie dit toelaat omdat er meer financiële 
ruimte is voor werknemers, wordt dit in de 
vorm van resultaatafhankelijke uitkeringen 
en/of investeringen in de kwaliteit van arbeid 
ingezet.

• De koppeling tussen de loonontwikkeling 
in de markt en uitkeringen moet worden 
gehandhaafd.

• Tijdelijk 60 procent inkomstenbelasting voor 
inkomens boven het salaris van de minister-
president.

• Behouden van een progressief tarief in de 
inkomensbelasting en een

 vereenvoudiging van het stelsel.

-  oPenbaar beStuur:

• We zijn bereid te spreken over de her-
structurering van het openbaar bestuur, 
waarbij de kwaliteit van dienstverlening 
hoogstaand is en waarbij de overheid maximaal 
effectief en efficiënt werkt.

-  zorg:

• door slimmer te werken beperken we de 
 kostenstijging vanwege de productiviteits-

stijging.

-  loonontWikkeling en inkomStenbelaSting:

-  internationaal:

• Ontwikkelingssamenwerkingsbudget blijft 0,7 
procent van het BBP

• ‘Decent Work’ een centrale plaats geven in 
ons mensenrechtenbeleid. Dit 0concept is 
ontwikkeld door de internationale arbeids-
organisatie ILO en bestaat uit vier elementen: 
het levert een eerlijk inkomen op en veiligheid 
en gezondheid op de werkplaats, het geeft 
sociale bescherming en vrijheid aan mensen 
om zich te organiseren en te participeren in 
sociale dialoog.
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Solidariteit,
kansen voor mensen

-  Algemeen: werkloosheid praktisch onmogelijk 
maken, waardoor een werkrecht ontstaat op 
onze aanstaande krappe arbeidsmarkt.

• Eerste jaar van de WW wordt de 
verantwoordelijkheid van sociale partners

• Regionale voorstellen van1 sociale 
partners faciliteren in samenwerking 
uitvoeringsorganisaties en werkgevers. 

 Dit moet ook leiden tot scholingsinvesteringen 
van flexwerkers.

1 Zie het Maaslandmodel

- ouderen:

• Werkgeversrisico arbeidsongeschiktheid 
verder beperken waardoor ouderen

 eerder aangenomen worden.

• Stimuleren deeltijdpensioen mogelijk maken.

-  ScHoolVerlaterS: 

• Zorg dat hun eerste ervaring is met een 
werkgever, niet met het UWV:

• Stageplaatsen: targets in cao’s en overheid 
goede voorbeeld geeft zodat er voldoende 
stageplaatsen zijn voor jongeren.

-  deeltijdWerk Faciliteren:

• Fiscaal faciliteren thuiswerken verbeteren.

-  onderkant arbeidSmarkt:

• Loonsuppletie uitbreiden. De inkomensgarantie 
zoals die door de Wet op het minimumloon 
wordt gegarandeerd, staat niet ter discussie.

• Reïntegratieinstrumenten: deze willen we 
efficiënter inzetten en onafhankelijk maken van 
je afkomst, maar het individu centraal stellen. 
Er wordt ingezet op arbeidscontracten van 
minimaal 1 jaar.
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