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Samen sterker
Gewone wensen van gewone mensen
Wat zijn de plannen van de PvdA?
Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Die dag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer.
We kunnen op 22 november stemmen op een kandidaat van een politieke partij, De politieke partij PvdA (Partij
van de Arbeid) doet ook mee aan de verkiezingen. Hier leest u de 13 plannen van de PvdA voor alle inwoners van
Nederland. Want alleen samen kunnen we Nederland sterker maken!
Wouter Bos
Politiek leider PvdA
Plan 1
Kinderen eerst
Kinderen zijn belangrijk voor ons land. Ze zijn onze toekomst. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige
omgeving. Ze moeten naar school kunnen. En ze moeten hulp kunnen krijgen als dat nodig is. En alle kinderen in
Nederland moeten gelijke kansen krijgen.
Ouders moeten de zorg voor hun kinderen kunnen combineren met een baan. Daarvoor is goede en betaalbare
kinderopvang nodig voor alle ouders.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil de kinderopvang verbeteren. Zo moeten alle medewerkers van kinderopvang een goede opleiding
krijgen. Daarnaast moet kinderopvang gratis zijn voor 3 dagen per week.
Plan 2
Beter onderwijs
Scholen in Nederland krijgen steeds minder geld. Daarnaast zijn er steeds meer jongeren die hun opleiding niet
afmaken. Dat moet veranderen, want goed onderwijs geeft jongeren een betere toekomst.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil het onderwijs verbeteren. Scholen in Nederland moeten de komende 4 jaar extra geld krijgen. Scholen
kunnen dan bijvoorbeeld zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken. De PvdA wil ook dat leraren meer salaris
krijgen. Vooral de leraren in het basisonderwijs en in het beroepsonderwijs.
Plan 3
Werk voor iedereen
Iedereen heeft recht op werk. Ook mensen die al lang werkloos zijn. Of jongeren die hun opleiding niet hebben
afgemaakt.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil dat er speciale banen komen voor mensen die lang niet hebben gewerkt. Mensen met een laag
inkomen die werken moeten meer verdienen, tot wel 500 euro per jaar. En jongeren tot en met 27 jaar moeten op
school zitten of aan het werk zijn.
Plan 4
Verschil arm en rijk verkleinen
De verschillen tussen arme en rijke mensen worden steeds groter. Rijke mensen worden steeds rijker. Ondertussen
kunnen mensen met weinig geld steeds moeilijker rondkomen. Dat moet veranderen.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil de verschillen tussen arm en rijk verkleinen. Zo moeten mensen met weinig geld meer huursubsidie
krijgen. En de premie voor hun zorgverzekering moet omlaag naar 400 euro.
Plan 5
Betere zorg in verpleeghuizen
Het gaat niet goed met de zorg in verpleeghuizen. Veel verpleeghuizen hebben te weinig geld en medewerkers om
goed voor de bewoners te kunnen zorgen. Veel bewoners komen daardoor bijna niet buiten. En er is vaak te weinig
tijd om bewoners te wassen en aan te kleden.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil dat verpleeghuizen meer tijd voor de bewoners hebben. Daarom krijgen de verpleeghuizen geld voor
2500 extra medewerkers.
Plan 6
Meer respect voor elkaar
In Nederland zijn steeds meer mensen onbeschoft op straat. Ze zeggen asociale dingen of maken spullen kapot. Dat
moet veranderen. De mensen moeten meer respect voor elkaar hebben.
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Wat wil de PvdA?
De PvdA wil 2000 extra agenten om overlast en asociaal gedrag te bestrijden.
Plan 7
Iedereen moet integreren in de samenleving
Veel mensen in Nederland spreken de Nederlandse taal niet. En ze weten weinig over Nederland. Daardoor kunnen
ze niet goed meedoen in de maatschappij.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil dat iedereen goed Nederlands spreekt. De wachtlijsten voor taallessen moeten binnen vier jaar
verdwijnen.
Plan 8
Een onbezorgde oude dag
Alles in Nederland is duurder geworden. Ook ouderen hebben steeds minder inkomen. Dat moet veranderen. Want
ouderen hebben recht op een onbezorgde oude dag.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil dat de uitkering voor ouderen (de AOW) stijgt wanneer de lonen in Nederland stijgen. Ouderen
moeten ook meer huursubsidie krijgen. De premie voor hun zorgverzekering moet omlaag. En in de daluren moet
er gratis openbaar vervoer voor ouderen zijn.
Plan 9
Meer schone energie
Schone energie is beter voor het milieu. Door schone energie te gebruiken, zorgen we voor een schonere wereld
voor onze kinderen en kleinkinderen.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil meer geld investeren in de ontwikkeling van schone energie en energiebesparing. Bijvoorbeeld in
zon- en windenergie en in schonere brandstof voor auto's en fabrieken.
Plan 10
Meer betaalbare woningen
Er zijn te weinig betaalbare woningen in Nederland. Dat moet veranderen. Iedereen moet een woning kunnen
kopen. Ook mensen met een laag inkomen.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Mensen die voor het eerst een huis willen
kopen, moeten subsidie krijgen. Ook mag de huur voor een woning niet verder stijgen. De PvdA vindt de huren in
Nederland al hoog genoeg.
Plan 11
Kansen voor oude wijken
Veel oude wijken van grote steden verloederen. Dat moet stoppen. Oude wijken moeten weer veilig worden voor
alle bewoners.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil bijna 2 miljard euro uittrekken voor oude wijken in Nederland. Zo wordt het voor kleine ondernemers
weer aantrekkelijk om een winkel in een oude wijk te openen. En er komt geld vrij om oude wijken op te knappen.
Plan 12
Nederland sterk in Europa
De landen van de Europese Unie moeten beter met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van
terrorisme. Maar Europa moet zich ook weer niet overal mee bemoeien.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil dat de Europese Unie zich niet bemoeit met de gezondheidszorg, de woningbouw en het onderwijs in
Nederland.
Plan 13
Minder bureaucratie
Er zijn in Nederland te veel regels en wetten. Daardoor werken er bij de overheid te veel ambtenaren die alles
controleren. Dat moet veranderen.
Wat wil de PvdA?
De PvdA wil minder ambtenaren achter een bureau. Er moeten meer mensen in het onderwijs werken, en in de zorg
en op straat. De PvdA wil minder politici en meer assistenten voor de klas, conciërges en stadswachten.
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