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Publieke sector is
te ver uitgekleed     

Personeel uit de jeugdzorg demonstreerde afgelopen voorjaar in Den Haag. FOTO ANP

DEMONSTRATIE Leraren van PO in Actie roepen werknemers
uit andere publieke sectoren op om mee te protesteren
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OVERHEIDSZORG
ROEP OM HERSTEL

Er is grote honger
naar uitgaven aan zorg,
ouderen, migratie en
goede opleidingen

Brigitte Unger, hoogleraar
economie van de publieke sector

Amber Dujardin 
REDACTIE BINNENLAND 

Hoge werkdruk, personeelstekorten
en lage salarissen. Terwijl het kabinet
werk maakt van het afschaffen van de
dividendbelasting, kraakt de eigen pu-
blieke sector in zijn voegen. De onte-
vreden leraren van PO in actie zijn
boos over deze ‘schandvlek’ en roepen
de hele publieke sector op om in actie
te komen.

‘Sinds 2010 hebben verschillende
kabinetten ruim 60 miljard euro gesa-
neerd in de publieke sector, en niet
zonder resultaat. Er zijn steeds verder
oplopende personeelstekorten die zo-
wel de zorg, het onderwijs als de poli-
tie en defensie teisteren’, schreef de
organisatie gisteren in een bitse brief
in het AD. 

Ze vraagt leraren, agenten, militai-
ren en zorgpersoneel om in actie te
komen op 2 oktober in Den Haag, als
daar het Kamerdebat is over de divi-
dendbelasting. 

Of er een massale staking komt,
daar is voorman Jan van de Ven nog
niet over uit. “Dat is afhankelijk van

de massa die we creëren en de vak-
bonden die zich achter ons scharen”,
zegt hij. “In sommige sectoren is sta-
ken gewoon geen optie. Het kan ook
een actie via sociale media worden of
een protestmars. Het gaat erom dat
we samen een krachtig signaal afge-
ven.”

Er is inderdaad ‘grote behoefte’ aan
uitgaven aan de publieke sector, zegt
Brigitte Unger, hoogleraar economie
van de publieke sector aan de Univer-
siteit Utrecht. Het bedrag dat PO in
actie in de brief noemt, is volgens haar
correct. Voor een goed evenwicht
moet een welvarende zorgstaat als
Nederland ongeveer 50 procent van
het bbp uitgeven aan de publieke sec-
tor, zegt Unger. 

Dat was lang het geval, maar sinds
de jaren negentig dalen de uitgaven
gestaag. Onder het huidige kabinet
zijn de uitgaven aan de publieke sec-
tor nog maar 42 procent, blijkt uit cij-
fers van het CBS.

Daarmee stelt het kabinet volgens
Unger de verkeerde prioriteiten. “De
regering zet in op het afbetalen van
publieke schulden en het bevoordelen
van de kapitaalkrachtigen. Internati-

Met handicap toch
minimumloon

Jelle Brandsma
REDACTIE POLITIEK

Arbeidsgehandicapten reageren  blij:
‘Het is gelukt.’ Het plan van het ka-
binet om arbeidsgehandicapten te
belonen onder het minimumloon is
van tafel. Staatssecretaris Tamara
van Ark van sociale zaken sprak de
afgelopen maanden met maatschap-
pelijke organisaties en hoorde alom
kritiek. Zij kiest eieren voor haar
geld, zo bevestigen bronnen rond
het Binnenhof.

Behalve bij organisaties van ar-
beidsgehandicapten, vakbonden,
kerken en andere groeperingen was
er ook onvrede binnen de regerings-
coalitie van VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie. De laatste twee par-
tijen verzochten Van Ark voor de zo-
mer om haar plan nog eens tegen
het licht te houden. Terwijl zij daar-
over nadacht, en sprak met maat-
schappelijke organisaties, kwam zij
tot de conclusie dat een kleine aan-
passing geen zin heeft, stellen bron-
nen. Dat zou haar voorstel onuit-
voerbaar maken.

Van Ark gaat de komende tijd be-
kijken of de huidige regels voor be-
loning van arbeidsgehandicapten
kunnen verbeteren om meer men-
sen aan de slag te helpen. Nu krijgt
een werkgever die een arbeidsge-
handicapte in dienst neemt subsidie
van de gemeente omdat deze werk-
nemer minder productie kan leve-
ren dan gewoon personeel. Zo kan
hij de arbeidsgehandicapte mini-
maal het minimumloon betalen.
Het kabinet wilde werkgevers toe-
stemming geven om arbeidsgehan-
dicapten minder dan het minimum-
loon te betalen. De werknemers
zouden dan zelf een aanvullende
uitkering moeten aanvragen bij de
gemeente.

Het kabinet wilde het vooral
voor werkgevers makkelijker ma-
ken om arbeidsgehandicapten in
dienst te nemen. Dit zou meer men-
sen aan het werk helpen. Het zou
ook een bezuiniging opleveren van
500 miljoen euro en dit geld wilde
Van Ark besteden aan een betere be-

geleiding van arbeidsgehandicapten.
Maar de storm van protest was

hevig. Ten eerste vanwege het prin-
cipiële punt dat het minimumloon
er niet voor niets is; het is een wet-
telijke ondergrens voor de beloning
van arbeid. Arbeidsgehandicapten
klaagden bovendien dat het voor
hen te lastig zou zijn om zelf een
aanvullend inkomen te regelen. Zij
zouden onder de nieuwe regeling
geen pensioen en WW-rechten
meer opbouwen en arbeidsgehandi-
capten met een werkende partner
zouden geen uitkering meer krijgen
omdat zij vallen onder de algemene
regels (‘de kostendelersnorm’) voor
de bijstand.

Het College voor de rechten van
de Mens signaleerde dat het on-
rechtvaardig is om het minimum-
loon wel te betalen aan gewone
werknemers en niet aan arbeidsge-
handicapten. Onder het motto ‘Wij
staan op!’ organiseerden arbeidsge-
handicapten een protestpetitie. Zij
reageerden gisteravond verheugd:
“Het is gelukt! Met steun van vele
organisaties en ondertekenaars.” 
Arbeidsgehandicapte Noortje van

Lith schoof aan bij diverse praatpro-
gramma’s om haar beklag te doen en
werd het gezicht van de ontevreden
groep. Premier Rutte antwoordde
haar via twitter. ‘Dit kabinet staat
voor gelijke kansen voor iedereen’.
Staatssecretaris Van Ark nodigde
Van Lith uit voor een gesprek.

Ook nu het kabinet de regels
voor beloning van arbeidsgehandi-
capten in grote lijnen laat zoals ze
zijn, is de coalitie niet uit de proble-
men. Sinds de sociale werkplaatsen
geen nieuwe mensen meer mogen
aannemen, zitten veel arbeidsge-
handicapten thuis. Zij zouden aan
de slag moeten bij gewone bedrijven
en dat lukt moeizaam. De kans op
werk is de afgelopen drie jaar ge-
daald, constateerde het Sociaal Cul-
tureel Planbureau deze week.

BAKZEIL Het kabinet haalt
na maatschappelijke
onrust een plan voor
andere beloning van
arbeidsgehandicapten van
tafel.
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Protestgroep ‘Wij staan op’ biedt zijn petitie aan. FOTO ANP

‘Allen heel erg bedankt
voor de steun de
afgelopen periode! Ik
ben superblij!!’

Noortje van Lith, actiegroep 
‘Wij staan op’ op Twitter



Politiepersoneel eerder deze maand bij een cao-actie in Sittard. FOTO ANP

De lerarenstaking afgelopen voorjaar in Amsterdam. FOTO JORIS VAN GENNIP
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DEFENSIE
Militairen mogen niet staken.
Of vakbond VDM begin okto-
ber een afvaardiging naar Den
Haag gaat sturen, hangt vol-
gens voorzitter Jean Debie af
van de leden. “Het is inderdaad
zo dat de hele publieke sector
kampt met grote tekorten.
Maar volgens mij staat dat los
van de plannen met de divi-
dendbelasting. Ik denk dat het
verzet daartegen bij PO in actie
ook is ingegeven door politieke
motieven.” De bonden stem-
den in met een cao-compromis
waarin militairen de komende
2,5 jaar een loonsverhoging
krijgen van in totaal 7 procent.
Debie wijst erop dat Nederland
1,3 procent van het bruto bin-
nenlands product aan defensie
uitgeeft, terwijl de Navo-af-
spraak 2 procent is.
Edwin Kreulen  

POLITIE
“Een sympathieke actie”, zegt
voorzitter Gerrit van de Kamp
van politiebond ACP. “In de he-
le publieke sector zie je dat de
werkdruk toeneemt en de ca-
paciteit juist niet. Wij merken
dat als politie niet alleen zelf,
maar ook aan de jeugdzorg
waar wij mee te maken krijgen.
Die 2 miljard voor de dividend-
maatregel zou terecht moeten
komen bij de publieke sector,
of bij mensen die het nodig
hebben.” Na een bezuiniging
door de vorming van de Natio-
nale Politie – dik 200 miljoen
euro – is er weer geïnvesteerd.
“Wel voor extra taken, zoals
terreurbestrijding”, zegt de po-
litievoorman. De politie voert
nog steeds actie voor een be-
tere cao: een ‘inhaalslag’ in het
loon en meer aandacht voor
werkbelasting. ONDERWIJS

De Algemene Onderwijsbond
ziet in de hele publieke sector
‘een groot ongenoegen’ en een
woordvoerder denkt dat een
landelijke staking mogelijk een
goed initiatief is. Maar de bond
wil eerste afwachten wat een
grote onderwijsdemonstratie in
Rotterdam volgende week op-
levert, en of op Prinsjesdag
nieuwe investeringen in scho-
len volgen. 
In het basisonderwijs is er een
akkoord over een nieuwe cao,
waarbij het kabinet 270 miljoen
euro in de salarissen investeert
en leraren hieraan zelf 70 mil-
joen bijdragen door een lagere
ontslagvergoeding. De bonden
zeggen dat voor volledige re-
paratie van de lerarensalarissen
nog eens 600 miljoen euro no-
dig is.

onaal geldt Nederland inmiddels als
belastingparadijs naast landen als Pa-
nama, Luxemburg en de Bahama’s”,
zegt de econoom. “Dat zijn landen
waar je eigenlijk niet samen mee ge-
noemd wil worden. Ik vrees dat deze
keuzes op de lange termijn schadelijk
zijn voor de Nederlandse economie.”

Een mogelijk nog groter probleem
is de ‘formuliertjescultuur’, zegt Ben
Heijdra, hoogleraar macro-economie
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
“De overheid moet ook investeren,
maar als ze de bureaucratie in de pu-
blieke sector oplossen ben je van een
groot deel van het probleem af.” 

Als universitair docent merkt hij
van binnenuit dat de werkdruk de af-
gelopen decennia ‘gigantisch’ is toe-
genomen. “Dat is een rechtstreeks ge-
volg van politieke keuzes. Het speelt
op allerlei plaatsen, van ziekenhuizen
tot de politie. Iedereen moet formu-
liertjes invullen. De werkgever ver-
trouwt ons kennelijk niet meer”, con-
stateert Heijdra.

Er wordt nog steeds geïnvesteerd,
zegt Heijdra, maar dat geld gaat vaak
naar verkeerde dingen. Zo heerst er in
het onderwijs een ‘accreditatieziekte’:

instellingen willen accreditaties die
mooi staan, maar inhoudelijk niets
voorstellen. “Neem de business
schools van universiteiten. Die heb-
ben allerlei labels van dure Ameri-
kaanse clubjes, ingegeven doordat
universiteiten veel internationale
klantjes willen. Maar de kwaliteit gaat
alleen op papier vooruit.”

Voor zijn actie heeft Van de Ven
van PO in actie al uit veel hoeken toe-
zeggingen gehad om mee te doen, on-
der meer van Zorg in actie en een
groot aantal agenten.

Meer acties 
Naast de plannen voor 2 oktober staan
er bovendien nog allerlei andere acties
op touw, zeggen de vakbonden. Zo
gaan basisschoolleraren volgende
week demonstreren in Rotterdam en
beraadt FNV zich op acties voor onder
meer ziekenhuisperoneel en politie.

Dat de hele publieke sector  nu in
beweging lijkt te komen, begrijpen de
economen wel. “Er is grote honger
naar uitgaven aan zorg, ouderen, mi-
gratie en goede opleidingen”, zegt Un-
ger. “Die zou de regering moeten stil-
len.”

Het gaat er om dat
we samen een krachtig 
signaal afgeven

Jan van de Ven, leerkracht
en cao-onderhandelaar

ZORG
In de zorg neemt het gevoel
van onvrede toe, zegt FNV-be-
stuurslid arbeidsvoorwaarden
Zakaria Boufangacha. “Werk-
nemers delen te weinig in de
economische groei.” Zo begin-
nen de werknemers in de uni-
versitaire medische centra bin-
nenkort weer met acties. Of de
FNV meedoet aan de stakings-
oproep van PO in actie, laat
Boufangacha nog even in het
midden. “We gaan eerder ook
al actie voeren.” In de zorg
staat een grote investering ge-
pland voor de verpleeghuizen.
Of er echter genoeg personeel
gevonden wordt om te voldoen
aan de nieuwe kwaliteitsnor-
men, is de vraag. Bureaucratie
is ook een grote klacht in de
zorg, van huisarts tot wijkver-
pleegkundige. De totale zorg-
uitgaven groeien nog steeds,
maar wel minder hard dan dat
de vraag aan zorg de laatste
jaren groeide.


