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onderwerp/partij

lonen  
overheidspersoneel

Overheid geeft goede voorbeeld 
door hogere lonen ambtenaren.

Algemeen loonakkoord politiek 
- bonden om loonachterstand 
werknemers weg te werken.

Lasten op arbeid verlagen:  
meer nettoloon.

Nieuw sociaal akkoord met als 
inzet loongolf, de lonen moeten 

omhoog.

Vrije loonvorming publieke 
sector. Geen opgelegde ingrepen 

meer. In beginsel gelijke 
loonontwikkeling overheid 
en markt met ruimte voor 

maatwerk

instroom (jonge) 
 ambtenaren

Bevorderen generatiepact zodat 
ouderen minder kunnen werken 

met behoud van pensioenopbouw 
en jongeren kunnen instromen.

Max 10% personeelskosten aan 
externe medewerkers bij de 

overheid. Overheidspersoneel 
moet afspiegeling zijn van 

samenleving ( vrouwen, 
allochtonen, lhbti’s, 

arbeidsgehandicapten).

Afspraken met bonden en 
kabinet om werknemers met 

niet-westerse achtergrond meer 
kans op werk te bieden. 

 Overheid neemt voortouw 
door invoeren anoniem 

solliciteren. Overheid werft via 
voorkeursbeleid op topfuncties 

zodat afspiegeling van de 
samenleving ontstaat.

Overheid moet goede voorbeeld 
geven door volop 45+ aan te 

nemen.

Overheidssectoren sterk 
vergrijsd, jongeren moeten 
meer kans krijgen zodat het 

personeelsbestand weer 
een afspiegeling is van de 

beroepsbevolkng. Jong en oud 
leren van elkaar en inspireren 

elkaar.

agressie en  
werkdruk

Snelrecht en hogere straffen 
behouden voor diegenen die 
hulpverleners en publieke 
dienstverleners agressief 

bejegenen. 
Zwartrijders aanpakken die 

vaak verantwoordelijk zijn voor 
agressie tegen OV personeel.

Hardere straffen agressie 
hulpverleners.

Hardere aanpak agressie tegen 
brandweer, politie, ambulance, 

politici en bestuurders. 
wegens bezuinigingen meer 

aandacht voor veiligheid 
bewakers. Onderzoeken of deel 

taken gevangenissen privaat 
uitgevoerd kan worden. Eigen 
bijdrage gevangenen voor hun 

detentie. 

Intensievere vervolging en 
zwaardere straffen voor agressie 

tegen werknemers in publieke 
functies. Zorg voor slachtoffers. 

Preventiebeleid. 

werkgelegenheid  
energiesector

Zo snel mogelijk afscheid nemen 
van de kolencentrales. Overgang 

naar een circulaire economie, 
levert 54.000 banen op.

Kolencentrales zo snel mogelijk 
dicht. Eneco en Delta worden 

niet gesplitst.

Kolencentrales dicht. Kolencentrales dicht. Nu nieuwe kolencentrales 
sluiten is onverstandig. 

Vervuilende centrales stilleggen 
via beprijzing co2.

Sluiting kolencentrales en 
kerncentrale Borssele.

Ondersteuning door de 
overheid van sociale partners 

bij de verwerking van de 
werkgelegenheidsgevolgen van 

het energieakkoord.

SW/beschut werk Geen quota 
arbeidsgehandicapten.

Handhaven van de ambitie om 
125.000 plekken voor beschut 

werken te realiseren.

Stop op instroom SW wordt 
opgeheven.

Overheid geeft voorbeeld 
bij realiseren banen 

arbeidsbeperkten. Quotum 
afschaffen.

UWV en private partijen 
betrekken bij realiseren van 

participatiebanen. Bevorderen 
dat er 30.000 beschutte 

werkplaatsen komen 

Extra middelen voor beschut 
werk naar gemeenten. Hoger 

loonkostenvoordeel voor 
werkgevers. Meer ondersteuning 

overheid bij in dienst nemen 
arbeidsbeperkten.

Geen quotum voor het 
inzetten van mensen met een 

beperking. Overheid neemt 
zelf mensen in dienst met 

beperking en stimuleert dit bij 
aanbestedingen.

Meer banen aanbieden voor 
mensen met beperking.

Werk maken van de 30.000 SW-
plekken die gemeenten zouden 
realiseren. Geen SW opdoeken, 

expertise behouden. Houden aan 
afspraken over quota.

pensioenen
Gerichte belastingverlaging 

ouderen. AOW mag later 
ingaan voor wie wil doorwerken 

(niet eerder); vrije keuze 
pensioenfonds.

Flexibele AOW vanaf 65. Meer 
mogelijkheden deeltijdpensioen 
of opnemen deel pensioen als 

bedrag ineens. iedereen de kans 
op 65 te stoppen.

AOW terug naar 65, compensatie 
nadelige financiële effecten voor 
betrokkenen. Pensioenfondsen 
hoeven niet meer met de lage 

rente te rekenen.

Pensioen blijft zaak van sociale 
partners. Behoud solidariteit en 

verplichtstelling. 

AOW terug op 65 jaar en 
pensioenen weer indexeren.

Zelf pensioenfonds kiezen, 
mogelijkheid 5 jaar geen 

pensioen opbouwen om met 
premie hypotheek af te lossen, 

AOW flexibel eerder/later.

Invoeren persoonlijke 
pensioenpotjes met vrije 

keuze voor pensioenfonds, 
behoud risicodeling door 
verplichtstelling, inzetten 

pensioengeld voor hypotheek 
aflossing. 

Keuzevrijheid maar  
ook collectiviteit en risicodeling, 

persoonlijke pensioenpotjes, 
afschaffen doorsneesystematiek, 

inzet pensioengeld voor  
aflossing woning.

Verlaging loongrens 
pensioenopbouw, verhoging 

AOW, fiscalisering AOW. 
Pensioen hervormd, collectieve 

belegging en risicodeling.

AOW terug op 65 en 
structureel verhoogd. 

Huidige pensioenstelsel 
behouden, geen kortingen

AOW leeftijd flexibel. 
Verplichtstelling pensioenfonds, 

geen periode stoppen met 
opbouwen, pensioen niet voor 
wonen en zorg inzetten, geen 

verlaging loongrens. Premie en 
regeling in handen van sociale 

partners. 


