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ARMOEDE SCHULDEN DECENTRALISATIE 
& RUIMTE VOOR GEMEENTEN

HANDHAVING PARTICIPATIE JEUGDZORG EXPERIMENTEREN MET 
BIJSTAND

▪▪ Inkomensondersteuning in natura voor kinderen in 
armoede.

▪▪ Jeugdsport- of jeugdcultuurfonds in iedere gemeente om 
de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk 
te maken.

▪▪ Ouderen met een klein pensioen substantieel  
compenseren.

▪▪ Betere schuldhulp, zodat 
mensen die in de schulden 
raken er sneller weer 
uitkomen en -blijven. 

▪▪ Stimuleren basisbudget- 
beheer, zodat alle vaste 
lasten op voorhand al wor-
den ingehouden op de 
uitkering.

▪▪ Meer ruimte om binnen de eigen verantwoordelijkheid 
eigen keuzes te maken, ook als dat leidt tot verschillen 
tussen gemeenten.

▪▪ Meer capaciteit voor het opspo-
ren en vervolgen van pro- 
fiteurs en fraudeurs. Dat helpt 
bovendien in het onderscheiden 
van fraude en administratieve 
fouten door uitkeringsgerech-
tigden. 

▪▪ Bij fraude vaker strafrechtelijke 
vervolging.

▪▪ Vrijstelling van sollicitatieplicht voor 
60-plussers die structureel meerdere 
dagen per week vrijwilligerswerk doen 
of mantelzorg bieden.

▪▪ Herinvoering van dienstplicht 
▪▪ Onnodige regels voor vrijwilligers en 
verenigingen schrappen en de regels 
voor onkostenvergoeding van vrijwil-
ligerswerk versoepelen.

▪▪ Invoering dienstplicht met (her)opvoedende rol voor 
jongeren die een zetje nodig hebben. Op termijn: 
dienstplicht voor alle jongeren.

▪▪ Meer maatwerk en terugdringen bureaucratie. Ouders 
die vastlopen kunnen terecht bij het Advies- en  
Klachtenbureau Jeugdzorg. Voor kinderen blijft de 
Kindertelefoon beschikbaar. Wachtlijsten in de jeugd- 
zorg zijn onaanvaardbaar.

▪▪ Meer waardering en ondersteuning voor pleegouders 
die kinderen opvoeden die echt niet veilig thuis kun-
nen opgroeien. Meer ruimte om pleegzorg na de 18de 
verjaardag te verlengen (indien in belang van jongere).

▪▪ Verlaging van belasting op 
laagbetaald werk en substantiële 
verlaging van de lasten voor 
werkgevers in ruil voor toezeg-
ging van meer banen voor men-
sen met een arbeidsbeperking.  

▪▪ Versterking en vereenvoudiging 
van regelingen als loonkosten-
subsidie en loondispensatie 
waarop werkgevers een beroep 
kunnen doen als zij mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst 
nemen. De overheid geeft het 
goede voorbeeld. Het quotum 
voor arbeidsgehandicapten 
wordt afgeschaft.

▪▪ Meer geld voor armoedebestrijding. Elke gemeente moet 
armoedebeleid voeren en samenwerken met scholen, 
consultatiebureaus en maatschappelijke partijen.

▪▪ 100 miljoen extra voor kinderen die in armoede op- 
groeien. Scholen mogen kinderen niet buitensluiten door 
allerlei extra bedragen voor reizen, computers, etc.

▪▪ Koppeling van uitkeringen en AOW aan de gemiddelde 
loonstijging. 

▪▪ Ouderen met een onvolledige AOW krijgen via de bijstand 
een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65-plussers. 

▪▪ Tegemoetkoming voor kostendelers en mogelijkheden om 
schrijnende gevallen via maatwerk te helpen.

▪▪ Sociale incasso vanuit de 
overheid verder uitbouwen 
door maatwerk mogelijk te 
maken. Eén incassobureau 
voor alle Rijksdiensten. 

▪▪ Handhaven beslagvrije 
voet. 

▪▪ Introduceren van een deur-
waardersregister. Hand-
haven adempauze van 6 
maanden om mensen bij 
dreigend faillissement kans 
te geven om tot een verge-
lijk te komen. 

▪▪ Woekertarieven van private 
incassobureaus aanpakken. 

▪▪ Van wantrouwen naar vertrou-
wen. Ondersteuning bij het 
vinden van werk of een pas-
sende opleiding in plaats van 
verplichtingen en straffen  
gebaseerd op wantrouwen. 

▪▪ Versterken van de positie van mantel-
zorgers. Verlichting van hun werk met 
goede respijtzorg en mantelzorgverlof. 
Actief wijzen op deze mogelijkheden.

▪▪ Verdere verbetering jeugdzorg volgens het principe ‘1 
gezin, 1 plan, 1 hulpverlener’.

▪▪ Ouders krijgen recht op een familiegroepsplan, zodat 
zij zelf, samen met hun netwerk, de regie houden over 
de hulpverlening.

▪▪ Als kinderen echt niet meer thuis kunnen wonen: pleeg-
gezin of gezinshuis. Alleen als dit écht niet in belang 
van het kind is, dan plaatsing in een instelling.

▪▪ Betere samenwerking tussen gemeenten, verloskundi-
gen, consultatiebureaus en scholen. Gemeenten  
moeten zorgen voor voldoende expertise in de wijk-
teams op gebied van kindermishandeling, verstandelijke 
beperkingen en jeugd-ggz.

▪▪ Soepele overgang tussen jeugdzorg en volwassenen-
zorg als kind 18 wordt.

▪▪ Mensen die hun uiterste best 
doen om een baan te vinden 
worden niet verplicht om ein-
deloos nutteloze activiteiten te 
verrichten. 

▪▪ Ondersteuning van experimen-
ten met het basisinkomen. 
Mensen stimuleren om vanuit 
de bijstand deels aan het werk te 
gaan om zo stapsgewijs uit de 
bijstand te komen.

▪▪ Beperking van goed bedoeld aanvullend inkomensbeleid 
van gemeenten dat mensen onnodig vasthoudt in een 
bijstandsuitkering. Reserveren van extra geld voor  
gemeenten voor maatwerk en specifieke ondersteuning 
aan mensen die dat echt nodig hebben (bijzondere 
bijstand).

▪▪ Echt loslaten van taken die het Rijk heeft overgedragen 
aan gemeenten. Het Rijk bemoeit zich niet met indivi-
dueel maatwerk of (financiële) keuzes die gemeenten 
maken en perkt deze niet aan de ‘achterkant’ in. 

▪▪ Gemeenten moeten sterk genoeg zijn om hun extra 
taken goed uit te voeren. Eventueel fuseren zij daarvoor 
met andere gemeenten.

▪▪ Onduidelijkheid over waar je waarvoor terecht kunt bij 
samenwerkende gemeenten voorkomen.

▪▪ De uitkering van mensen die 
frauderen of niet meewerken 
om weer aan het werk te komen, 
komt voor een aantal maanden 
te vervallen. Misbruik van (bij-
stands)uitkeringen is immers 
diefstal. Ook mensen die fraude 
met uitkeringen mogelijk ma-
ken, moeten financieel worden 
aangepakt.

▪▪ Gemeenten moeten aandacht hebben 
voor mantelzorgers en hen onder-
steunen wanneer dat nodig is.

▪▪ Meldplicht voor alle professionals voor het effectief 
bestrijden van kindermishandeling en -misbruik. Hulp-
verleners moeten vermoedens van kindermishandeling 
altijd melden bij Veilig Thuis. 

▪▪ Hulpverleners moeten worden opgeleid om echte 
kindermishandeling te kunnen onderscheiden van 
bijvoorbeeld blauwe plekken door spel.

▪▪ Geen uitzonderingen mogelijk 
op sollicitatieplicht en tegen-
prestatie.

Sprank ploos de verkiezingsprogramma’s van de grote partijen 
voor u door en zet hier hun standpunten op een rij. Waar zet de 
PvdA op in als het gaat om participatie? Wat wil het CDA met 
schuldhulpverlening? En blijft de VVD zo streng op handhaving?
SAMENSTELLING: REDACTIE SPRANK
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VERANTWOORDING
Sprank heeft ervoor gekozen de standpunten te 
verzamelen van de partijen die volgens de laatste 
peilingen de grootste zullen worden. In willekeurige 
volgorde: SP, PvdA, CDA, D66, VVD en GroenLinks. 
In het summiere partijprogramma van de PVV is 
niets te vinden over het sociaal domein. De partij is 
uitgenodigd om de standpunten zelf aan te dragen, 
maar heeft daar niet op gereageerd. De standpunten 
van de overige partijen zijn in een matrix gezet die ter 
accordering is voorgelegd aan de partijbureaus.

WAT HEBBEN DE POLITIEKE PARTIJEN IN  PETTO VOOR HET SOCIAAL DOMEIN? 
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▪▪ Verhogen van het minimumloon en daarmee ook het 
sociaal minimum met 10%. De koppeling tussen lonen en 
uitkeringen blijft, waardoor ook de Wajong, de bijstand en 
de AOW met 10% worden verhoogd. Voor alleenstaande 
ouders komt er een speciale norm voor het gewenste 
sociaal minimum.

▪▪ Gemeenten moeten meer 
regie kunnen voeren om 
mensen uit schulden te 
krijgen, om te voorkomen 
dat de Belastingdienst of 
andere diensten het schuld-
hulptraject frustreren. 

▪▪ Bedrijven die mensen te 
gemakkelijk krediet geven 
moeten achteraan aan- 
sluiten als zij schuldeiser 
worden. 

▪▪ Gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding 
en ondersteuning voor mantelzorg en respijtzorg. Dit 
voorkomt dat het per gemeente verschilt welke zorg 
mensen krijgen. 

▪▪ Re-integratie is een verantwoordelijkheid van gemeen-
ten; zij kunnen eigen sociale werkleerbedrijven opzet-
ten, eventueel met sociale werkplaatsen. 

▪▪ Er komt een Nationale Fraude-
autoriteit om gecoördineerd 
fraude aan te pakken en te 
voorkomen. 

▪▪ Fraudeurs liever bestraffen dan 
schikkingen met hen treffen.

▪▪ Mantelzorgers worden beter onder-
steund bij hun intensieve zorgtaken.

▪▪ Herstellen van het recht op zorg voor alle kinderen. 
▪▪ Meer vertrouwen in de medewerkers in de jeugdzorg en 
overbodige bureaucratie aanpakken.

▪▪ Zorg voor jongeren alleen door instanties die onder 
Inspectietoezicht staan. Particuliere zorgverleners – die 
vaak nauwelijks verantwoording hoeven af te leggen – 
worden geweerd.

▪▪ Stoppen met de verplichte 
‘tegenprestatie’ in de bijstand 
en het werken zonder loon. 
Het systeem van toeslagen en 
inkomensvoorzieningen moet 
eenvoudiger; zoveel mogelijk 
op één moment uitbetalen van 
alle uitkeringen, belastingterug-
gaven (inkomensbelasting en 
toeslagen) en vakantiegeld. 

▪▪ Sociale werkvoorzieningen 
mogen weer nieuwe mensen 
toelaten.

▪▪ Mensen ontzorgen die moeite hebben met het systeem 
van sociale zekerheid en toeslagen. Vaste lasten en even-
tuele toeslagen alvast verrekenen met hun uitkering. 

▪▪ Investeren in eigen kracht door onderwijs voor iedereen 
en verlagen van de kosten van arbeid. 

▪▪ Gemeenten krijgen voldoende middelen voor begeleiding 
naar werk, extra voorlichting, activering en maatwerk. 
Gericht investeren in bestrijding kinderarmoede. Bijvoor-
beeld door kinderbijslag te integreren in kindgebonden 
budget.

▪▪ Investeren in opvang voor daklozen en verslaafden, zo 
nodig met toegang tot en ondersteuning van ggz.

▪▪ Leed en kosten voorkomen 
door preventieve aanpak: 
budgetscan, budgetplan en 
een abonnement op een 
financiële hulpdienst. Bij 
probleemschulden gaat het 
Rijk als schuldeiser niet 
over tot incasso maar tot 
actief saneren als meerdere 
private partijen dat ook 
doen. 

▪▪ Ook kredietaanbieders 
dragen verantwoordelijk-
heid voor het oplossen 
en helpen voorkomen van 
problemen met schulden. 

▪▪ Uitvoerende verantwoordelijkheden voor participatie en 
jeugdhulp liggen bij gemeenten. Dit biedt ruimte voor 
maatwerk. Financiering van deze activiteiten vanuit het 
gemeentefonds, zonder specifieke oormerken.

▪▪ Klare taal en een positief 
mensbeeld moeten de uitgangs-
punten in de communicatie van 
overheidsinstanties zijn.

▪▪ Meer capaciteit naar politie en 
OM om gericht fraude tegen te 
kunnen gaan. Aangiftes moeten 
omhoog en minder zaken moe-
ten op de plank blijven liggen.

▪▪ Investeren in inzetbaarheid van oude-
ren en het terugdringen van de risico’s 
van werkgeverschap door meer scho-
ling, meer nadruk op inzetbaarheid als 
onderdeel van de huidige carrière en 
met een activerende WW. 

▪▪ Meer nadruk op ‘een leven lang leren’ 
in het onderwijs voor een nog beter 
aanbod van opleidingen. Denk bijvoor-
beeld aan gerichte beroepsopleidingen 
via ROC’s. 

▪▪ UWV moet structureel meer persoon-
lijke aandacht besteden aan bemidde-
ling en scholing van ouderen en andere 
mensen met een grote kans op langdu-
rige werkloosheid.

▪▪ Partners twaalf weken betaald ouder-
schapsverlof.

▪▪ Jeugdhulp blijft gedecentraliseerd, met uitzondering 
van de jeugd-ggz. Gemeenten hanteren één standaard 
voor de administratie. Bijzondere aandacht voor de 
inbedding van de jeugd-ggz, aan de ene kant nauwe 
samenwerking met de brede jeugdhulp en aan de 
andere kant met psychische, psychiatrische en bredere 
medische zorg. Inzetten op het ontwikkelen en flexibili- 
seren van de jeugdgezondheidszorg, gericht op vroeg-
signalering, vroeginterventie en een betere aansluiting 
op de jeugdhulp. 

▪▪ Bredere toepassing van het Familiegroepsplan.
▪▪ Betere signalering van kindermisbruik en mishandeling 
en snelle interventies. Waarheidsvinding moet voorop 
staan. 

▪▪ Experimenteren met oplossingen, om te voorkomen dat 
kinderen na hun 18de van de zorgradar verdwijnen, met 
respect voor hun vrijheid en zelfstandigheid.

▪▪ Betere bereikbaarheid van 
beschut werk voor mensen die 
niet bij een reguliere werkgever 
aan de slag kunnen om de 
30.000 plaatsen daadwerkelijk 
te realiseren. 

▪▪ Bijverdienen, het accepteren 
van een tijdelijke baan of een 
deeltijdbaan binnen de Partici-
patiewet aantrekkelijker maken. 
Ruimte voor gemeenten om te 
experimenteren met de bijstand 
zoals in Groningen, Utrecht, 
Wageningen, Leeuwarden en 
Tilburg al is voorgesteld. Daar 
ontwikkelt de bijstand zich meer 
en meer tot een gerichte vorm 
van basisinkomen. 

▪▪ Hogere arbeidskorting, inkomensafhankelijke combina-
tiekorting. Belastingkortingen voor laagste inkomens als 
negatieve inkomstenbelasting. 

▪▪ Vereenvoudigd toeslagen- en belastingstelsel, meer 
gericht op aanpak inkomensongelijkheid en armoede.

▪▪ Hogere inkomens voor ouderen met beperkt/geen aanvul-
lend pensioen. Geen vermogenstoets/kostendelersnorm 
bij AIO-uitkering vanwege gat in AOW-opbouw.

▪▪ Kindregelingen en toeslagen gericht op gezinnen met 
kinderen in armoede. Kinderbijslag inkomensafhankelijk 
en in één regeling met kindgebonden budget.

▪▪ Vrijwillige ouderbijdrage in basis- en voortgezet onderwijs 
en eigen bijdragen voor digitale leermiddelen beperkt tot 
maximumbedrag.

▪▪ Verhoging en verruiming aanvullende beurs voor studen-
ten uit kansarm gezin. Aanvullende beurs voor studenten 
met functiebeperking. 

▪▪ Aanpassing fiscale faciliteiten; verplichte minimale col-
lectieve arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers, 
betaald uit algemene middelen. Flexwerkers/zzp’ers 
sparen makkelijker voor pensioen.

▪▪ Forse AOW-verhoging als basispensioen. 
▪▪ Huur sociale huurwoningen voor minima en lage inko-
mens stijgt niet sneller dan inflatie.

▪▪ Er komen kwijtscheldings-
regelingen voor mensen 
met zeer problematische 
schulden.

▪▪ De schuldenproblematiek 
onder jongeren wordt 
tegengegaan door fors te 
investeren in preventie. 

▪▪ Gemeenten krijgen meer financiële ruimte om  
armoedebeleid te voeren, bijvoorbeeld door het  
uitbreiden van bijzondere bijstand. 

▪▪ Gemeenten krijgen de regie in het vormgeven van een 
inclusieve arbeidsmarkt en krijgen hiervoor voldoende 
budget. De bestaande infrastructuur van sociale werk-
bedrijven wordt behouden. Gemeenten krijgen geld 
voor 20.000 extra beschutte werkplekken.

▪▪ Gemeenten krijgen de ruimte en financiële middelen 
om op eigen wijze participatie te stimuleren.

▪▪ Rijksoverheid en gemeenten ontwikkelen een geza-
menlijk programma om de ‘lokale verzorgingsstaat’ 
verder vorm te geven. Ondersteuning voor de meest 
kwetsbare groepen, financiële zekerheid voor gemeen-
ten en de rol van de gemeenteraad staan centraal in dit 
programma.

▪▪ Bij onopzettelijke gebreken 
worden geen boetes meer 
opgelegd. 

▪▪ We waarderen mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk als gelijkwaardige vormen 
van participatie.

▪▪ De onbelaste vrijwilligersvergoeding 
gaat omhoog. Financiële drempels 
zoals de kostendelersnorm mogen geen 
belemmering zijn om voor elkaar te 
zorgen. Er komt geen mantelzorgboete 
in de AOW.

▪▪ De werkgeverslasten op arbeid gaan 
fors omlaag. Hierdoor ontstaan veel 
meer banen, vooral voor mensen met 
een laag inkomen. Gemeenten krijgen 
geld voor 20.000 extra beschutte 
werkplekken.

▪▪ Volwassenen met een laag inkomen 
en geen startkwalificatie krijgen een 
voucher zodat ze een startkwalificatie 
kunnen halen.

▪▪ Bijstandsgerechtigden krijgen persoon-
lijke en passende ondersteuning om 
de kans op werk te vergroten, zo nodig 
met loonkostensubsidie. 

▪▪ Het onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen, 
voor- en vroegschoolse educatie en jeugdzorg worden 
gestimuleerd om hechter samen te werken. In het bij-
zonder worden zij wettelijk en financieel gestimuleerd 
brede voorzieningen te ontwikkelen, zoals kindcentra. 
Kinderen kunnen gedurende de hele dag formele en 
informele programma’s volgen met ruimte voor sport, 
spel, cultuur en natuur.

▪▪ We schaffen de tegenprestatie in 
de bijstand af. 

▪▪ Gemeenten mogen experimen-
teren met nieuwe vormen van 
sociale zekerheid zoals een 
basisinkomen, waarbij keuze- 
vrijheid, waardering en ont-
plooiing vooropstaan: minder 
regels, meer ruimte om bij te 
verdienen. 

▪▪ Er komt een landelijk, groot-
schalig, meerjarig, representa-
tief experiment met het basisin-
komen met het doel beter zicht 
te krijgen op de gedragseffecten 
ervan.

WAT HEBBEN DE POLITIEKE PARTIJEN IN  PETTO VOOR HET SOCIAAL DOMEIN? 
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ARMOEDE SCHULDEN DECENTRALISATIE 
& RUIMTE VOOR GEMEENTEN

HANDHAVING PARTICIPATIE JEUGDZORG EXPERIMENTEREN MET 
BIJSTAND

▪▪ Verhogen van het minimumloon en daarmee ook het 
sociaal minimum met 10%. De koppeling tussen lonen en 
uitkeringen blijft, waardoor ook de Wajong, de bijstand en 
de AOW met 10% worden verhoogd. Voor alleenstaande 
ouders komt er een speciale norm voor het gewenste 
sociaal minimum.

▪▪ Gemeenten moeten meer 
regie kunnen voeren om 
mensen uit schulden te 
krijgen, om te voorkomen 
dat de Belastingdienst of 
andere diensten het schuld-
hulptraject frustreren. 

▪▪ Bedrijven die mensen te 
gemakkelijk krediet geven 
moeten achteraan aan- 
sluiten als zij schuldeiser 
worden. 

▪▪ Gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding 
en ondersteuning voor mantelzorg en respijtzorg. Dit 
voorkomt dat het per gemeente verschilt welke zorg 
mensen krijgen. 

▪▪ Re-integratie is een verantwoordelijkheid van gemeen-
ten; zij kunnen eigen sociale werkleerbedrijven opzet-
ten, eventueel met sociale werkplaatsen. 

▪▪ Er komt een Nationale Fraude-
autoriteit om gecoördineerd 
fraude aan te pakken en te 
voorkomen. 

▪▪ Fraudeurs liever bestraffen dan 
schikkingen met hen treffen.

▪▪ Mantelzorgers worden beter onder-
steund bij hun intensieve zorgtaken.

▪▪ Herstellen van het recht op zorg voor alle kinderen. 
▪▪ Meer vertrouwen in de medewerkers in de jeugdzorg en 
overbodige bureaucratie aanpakken.

▪▪ Zorg voor jongeren alleen door instanties die onder 
Inspectietoezicht staan. Particuliere zorgverleners – die 
vaak nauwelijks verantwoording hoeven af te leggen – 
worden geweerd.

▪▪ Stoppen met de verplichte 
‘tegenprestatie’ in de bijstand 
en het werken zonder loon. 
Het systeem van toeslagen en 
inkomensvoorzieningen moet 
eenvoudiger; zoveel mogelijk 
op één moment uitbetalen van 
alle uitkeringen, belastingterug-
gaven (inkomensbelasting en 
toeslagen) en vakantiegeld. 

▪▪ Sociale werkvoorzieningen 
mogen weer nieuwe mensen 
toelaten.

▪▪ Mensen ontzorgen die moeite hebben met het systeem 
van sociale zekerheid en toeslagen. Vaste lasten en even-
tuele toeslagen alvast verrekenen met hun uitkering. 

▪▪ Investeren in eigen kracht door onderwijs voor iedereen 
en verlagen van de kosten van arbeid. 

▪▪ Gemeenten krijgen voldoende middelen voor begeleiding 
naar werk, extra voorlichting, activering en maatwerk. 
Gericht investeren in bestrijding kinderarmoede. Bijvoor-
beeld door kinderbijslag te integreren in kindgebonden 
budget.

▪▪ Investeren in opvang voor daklozen en verslaafden, zo 
nodig met toegang tot en ondersteuning van ggz.

▪▪ Leed en kosten voorkomen 
door preventieve aanpak: 
budgetscan, budgetplan en 
een abonnement op een 
financiële hulpdienst. Bij 
probleemschulden gaat het 
Rijk als schuldeiser niet 
over tot incasso maar tot 
actief saneren als meerdere 
private partijen dat ook 
doen. 

▪▪ Ook kredietaanbieders 
dragen verantwoordelijk-
heid voor het oplossen 
en helpen voorkomen van 
problemen met schulden. 

▪▪ Uitvoerende verantwoordelijkheden voor participatie en 
jeugdhulp liggen bij gemeenten. Dit biedt ruimte voor 
maatwerk. Financiering van deze activiteiten vanuit het 
gemeentefonds, zonder specifieke oormerken.

▪▪ Klare taal en een positief 
mensbeeld moeten de uitgangs-
punten in de communicatie van 
overheidsinstanties zijn.

▪▪ Meer capaciteit naar politie en 
OM om gericht fraude tegen te 
kunnen gaan. Aangiftes moeten 
omhoog en minder zaken moe-
ten op de plank blijven liggen.

▪▪ Investeren in inzetbaarheid van oude-
ren en het terugdringen van de risico’s 
van werkgeverschap door meer scho-
ling, meer nadruk op inzetbaarheid als 
onderdeel van de huidige carrière en 
met een activerende WW. 

▪▪ Meer nadruk op ‘een leven lang leren’ 
in het onderwijs voor een nog beter 
aanbod van opleidingen. Denk bijvoor-
beeld aan gerichte beroepsopleidingen 
via ROC’s. 

▪▪ UWV moet structureel meer persoon-
lijke aandacht besteden aan bemidde-
ling en scholing van ouderen en andere 
mensen met een grote kans op langdu-
rige werkloosheid.

▪▪ Partners twaalf weken betaald ouder-
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▪▪ Jeugdhulp blijft gedecentraliseerd, met uitzondering 
van de jeugd-ggz. Gemeenten hanteren één standaard 
voor de administratie. Bijzondere aandacht voor de 
inbedding van de jeugd-ggz, aan de ene kant nauwe 
samenwerking met de brede jeugdhulp en aan de 
andere kant met psychische, psychiatrische en bredere 
medische zorg. Inzetten op het ontwikkelen en flexibili- 
seren van de jeugdgezondheidszorg, gericht op vroeg-
signalering, vroeginterventie en een betere aansluiting 
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▪▪ Hogere arbeidskorting, inkomensafhankelijke combina-
tiekorting. Belastingkortingen voor laagste inkomens als 
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ten en de rol van de gemeenteraad staan centraal in dit 
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▪▪ Bij onopzettelijke gebreken 
worden geen boetes meer 
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belemmering zijn om voor elkaar te 
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meer banen, vooral voor mensen met 
een laag inkomen. Gemeenten krijgen 
geld voor 20.000 extra beschutte 
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voucher zodat ze een startkwalificatie 
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▪▪ Bijstandsgerechtigden krijgen persoon-
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de kans op werk te vergroten, zo nodig 
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gestimuleerd om hechter samen te werken. In het bij-
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brede voorzieningen te ontwikkelen, zoals kindcentra. 
Kinderen kunnen gedurende de hele dag formele en 
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▪▪ Gemeenten mogen experimen-
teren met nieuwe vormen van 
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