
 

 

Beste mensen, partijgenoten, vrienden van de Partij van de Arbeid, 

 

Wat geweldig dat u hier vandaag allemaal bent.  

 

In het mooie, progressieve en vooruitstrevende Utrecht, volgens Hans Spekman de mooiste stad van 

Nederland! 

 

Ik herinner me nog zo goed hoe het hier vlakbij was, bijna anderhalf jaar geleden, het laatste 

weekend voor de verkiezingen van 12 september 2012. 

 

We liepen met ruim 150 partijgenoten door het zonovergoten en drukbezochte centrum.   

 

Het was aan het eind van een zinderende campagne. De partij had zich van haar beste kant getoond. 

We merkten de kentering op straat, we voelden dat verandering in de lucht hing, er hing een sfeer 

van optimisme.  

 

Ik voelde het ook. Ik had de kracht van Nederland gezien in de maanden ervoor. De 

sociaaldemocratische ondernemers ontmoet, niet gefixeerd op korte termijn winst, maar gericht op 

de lange termijn en op het welzijn van hun werknemers.  

De mensen in de zorg gesproken, die tegen de klippen op zich ontworstelen aan de protocollen, 

regels en bureaucratie en zo de best denkbare zorg leveren.  

De onderwijzers bezocht die alles geven om kinderen het best mogelijke onderwijs geven.  

 

Zij smachtten ernaar om hun optimisme en onderlinge verbondenheid weer te vinden. En voor hen 

voerden we toen campagne, voor hen wilden we de sociaal-democratie sterk maken, omdat dat de 

beste garantie is voor een sterker en socialer Nederland. 

 

En partijgenoten, aan dat Nederland van die ondernemers, thuiszorgers en onderwijzers werken we 

nu. De verkiezingen van vorig jaar mogen dan het eindpunt van een mooie campagne zijn geweest, 



 

 

maar ze vormden in werkelijkheid pas het begin van onze reis. Naar een beter Nederland. Een reis 

die bovendien vanaf dag 1 gehinderd zou worden door zware economische tegenwind. 

 

Maar de PvdA is niet aan deze reis begonnen omdat we dachten dat ie eenvoudig was.  

Wij zijn een partij die belangrijke problemen wil oplossen. In goede, maar juist in slechte tijden. 

Dat hebben we altijd gedaan. We hebben als land eerder zware tijden gekend. Maar steeds deed de 

Partij van de Arbeid wat nodig was.  

 

Willem Drees na de oorlog.  

Joop Den Uyl tijdens de oliecrisis   

Wim Kok legde de basis voor een miljoen extra banen in de jaren negentig 

Wouter Bos loodste ons land door de bankencrisis 

 

We bezwijken niet voor de verleiding om in deze zware tijd de lastige keuzes te ontlopen. Om veel 

te lang uitgestelde reparaties in onze economie, in de financiële sector, op de woningmarkt, de 

arbeidsmarkt, de zorg, nog wat verder voor ons uit te schuiven.  Wij zijn geen mooi weer partij. Wij 

moeten er staan, doen wat nodig is, juist op de momenten dat dat het hardste nodig is. En dit is zo'n 

moment.  

 

En zo begonnen we vorig jaar aan het harde en noodzakelijke werk.  

 

Op de woningmarkt realiseerden we een langgekoesterde wens van de Partij van de Arbeid: de 

afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Niet langer een subsidie op rijkdom, maar een eerlijke 

stimulans voor huizenbezit.  

 

 

In de zorg werkt Martin van Rijn aan een van de grootste opdrachten van deze tijd. 

Thuiszorg zonder stopwatch.  

De wijkzuster in een modern jasje.  

Niet langer schaalvergroting, maar buurtzorg dichtbij de mensen.  



 

 

Geen formulieren en bureaucratie, maar vrijheid voor de wijkverpleegkundige  

Zodat er weer de tijd is voor de patiënt, voor goede zorg, een praatje en een kopje koffie.   

 

Op de arbeidsmarkt werkt Lodewijk Asscher aan goed en eerlijk werk, voor een fatsoenlijk loon. 

Aan meer zekerheid voor flexwerkers en een eerlijk ontslagrecht. We strijden tegen oneerlijke 

concurrentie en uitbuiting. Meer respect voor de schoonmakers. En het allerbelangrijkste: we 

voeren elke dag strijd tegen de werkloosheid.  

 

En onze Jetta Klijnsma maakt waar wat al die mensen met een arbeidshandicap van dromen: een 

echte baan, tussen collega's, met een gewoon salaris en het zelfrespect wat daarbij hoort. Omdat zij 

er bij horen, want we laten niemand los.   

 

En er is nog zo veel meer om trots op te zijn.  

 

De financiële sector wordt aangepakt door Jeroen Dijsselbloem.  

Ronald Plasterk legt de topinkomens in de publieke sector aan banden.  

Jet Bussemaker investeert honderden miljoenen in onderwijs.  

Frans Timmermans en Lilianne Ploumen stellen mensenrechten en ontwikkeling weer centraal in 

onze internationale politiek.  

 

Eerlijk delen en topinkomens aan banden leggen, zorg dichtbij mensen brengen, het aanpakken van 

de banken, de zekerheid van goed werk voor een fatsoenlijk loon, investeren in een schone 

energievoorziening: allemaal langgekoesterde wensen van de PvdA. We kunnen er nu uitvoering 

aan geven, in deze coalitie, met dit regeerakkoord en met onze mensen in het kabinet.  

 

En ja, om die wensen ook echt waar te maken, moeten we samenwerken met andere partijen. En 

daarbij compromissen sluiten. Water bij de wijn doen. Wij hebben dat gedaan.   

Wie in een democratie gaat voor alles of niks, krijgt niks. Wie bereid is samen te werken, kan zijn 

idealen waarmaken. Eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken.  



 

 

 

Maar politieke idealen waarmaken vergt meer dan Haagse besluitvorming. Het vergt hard werken 

en het duurt soms lang voordat resultaten zichtbaar worden. Langer dan ik zou willen.  Ook dat is 

de harde realiteit van deze crisis. 

 

Voor veel mensen en bedrijven duurt de crisis inmiddels gewoon te lang. Ze zakken door hun 

reserves. Ik merkte het aan de deur, op straat. Het afgelopen jaar werden de zorgen groter, de 

teleurstelling zichtbaarder en de gesprekken indringender. U merkte het ook. 

 

Maar... ik merkte afgelopen weken ook dat er iets verandert. Dat er lichtpuntjes doorbreken. In de 

statistieken en kranten, maar ook gewoon aan de keukentafel. Eindelijk een koper voor het huis, een 

baan voor de werkzoekende en een nieuwe order voor de ondernemer. En de loonstrookjes van deze 

maand laten zien wat eerlijk delen betekent in de praktijk. Lage inkomens iets omhoog en van hoge 

inkomens vragen we wat extra.  

 

Nederland vindt langzaam de weg omhoog.  

 

De weg naar het Nederland van de toekomst. Van onze kinderen. Naar de zorgzame samenleving 

waarin we niet allen die mooie individuele vrijheid vieren maar ook weer omkijken naar elkaar. 

Naar het solidaire Nederland waarin iedereen een kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. De 

weg naar een bloeiende en duurzame economie, waarin we afscheid nemen van de korte klap en de 

snelle winst en in plaats daarvan kracht van de duurzame maakindustrie, van familiebedrijven 

herwaarderen. Dat is het Nederland dat wij voor ogen hebben.  

 

Dat ideaal maakt alle moeilijke hervormingen en maatregelen die we nu nemen, de moeite meer dan 

waard. 

 

En dat ideaal wordt voor het grootste deel in gemeenten gerealiseerd, dichtbij mensen. Daar wordt 

de strijd tegen de grote zorgbureacratie, tegen de ontmenselijking van publieke diensten, tegen de 

vermarkting van de samenleving gewonnen.  



 

 

In gemeenten worden de juiste contacten gelegd tussen werkgevers en baanzoekenden. In de buurt 

wordt de zorg op maat geleverd, wordt afgerekend met de stopwatch-cultuur door uitbesteding en 

aanbesteding. Wordt samen met corporaties gebouwd aan goede betaalbare woningen.  

 

Al die sociaal-democratische idealen kunnen we samen realiseren. In Utrecht en elders in 

Nederland. Sterker: het gebeurt al. Overal zijn de goede voorbeelden te vinden: in wijken, bij kleine 

ondernemers, bij grote bedrijven, bij eigenzinnige zorginstellingen. In gemeenten waar de PvdA 

bestuurt. 

In Venlo waar wethouder Ramon Testroote de zorg in de buurt terugbracht, zonder marktwerking, 

zonder bureaucratie 

In Leeuwarden waar Henk Deinum met Zuivelconcern Campina afspraken maakt over het aan het 

werk helpen van jongeren 

En hier in Utrecht waar Gilbert Isabella in samenwerking met bouwers en woningbouwcorporaties 

honderden betaalbare studentenwoningen bouwde  

  

In al die steden en dorpen waar PvdA-ers met hart voor de mensen werk willen maken van het land 

van onze idealen.  

 

En het is nu aan u om te bepalen hoe dit verder gaat. Komende jaren worden de 

verantwoordelijkheden van gemeenten groter. Zorg, werk, wonen. Het lokale bestuur is daar straks 

aan zet. Daarom zijn de komende verkiezingen zo belangrijk: meer dan ooit doet het ertoe wie de 

keuzes maakt in uw gemeente. 

 

Kiest u voor een partij die liever wegen en lantaarnpalen aanlegt dan het geld aan zorg, onderwijs 

en sociale voorzieningen besteedt?  

 

Kiest u voor partijen die al hun energie steken in het verzet tegen alle veranderingen en 

verantwoordelijkheden, in plaats van in het verbeteren van de zorg en verbeteren van de buurt?  

 



 

 

Of kiest u voor een partij die zorg, werk en solidariteit in haar genen geeft, haar 

verantwoordelijkheid neemt en - samen met partijgenoten in Den Haag - ervoor kan zorgen dat de 

kracht van Nederland tot grote bloei komt?  

 

Die vraag staat op het spel bij de verkiezingen in maart. 

 

En ik ben vol vertrouwen dat we op 19 maart een geweldige uitslagen behalen. Omdat ik in de 

afgelopen maanden weer heb mogen ervaren wat voor fantastische mensen zich voor de Partij van 

de Arbeid inzetten.  

 

Natuurlijk onze lijsttrekkers – Gilbert Isabella hier in Utrecht, Pieter Hilhorst in Amsterdam, Hamit 

Karakus in Rotterdam, Nelleke Vedelaar in Zwolle, Berent Daan in Purmerend – en al die andere 

lijsttrekkers en kandidaten overal in het land. Maar ook al die honderden fantastische vrijwilligers 

die achter de schermen de noeste arbeid verrichten.  

 

Zij zijn de kurk waarop iedere partij of campagne drijft. Ik maak er een diepe buiging voor.  

 

En samen gaan we er de komende tijd tegenaan.  

Gaan we deur voor deur, straat voor straat, buurt voor buurt langs om campagne te voeren. Delen 

we honderdduizenden rozen uit, spreken we miljoenen mensen, vertellen we keer op keer ons 

verhaal over een sterker en socialer Nederland.  

 

Omdat ons verhaal de moeite waard is om voor te strijden 

Omdat we het doen voor de mensen die ons nodig hebben 

Samen op weg naar het Nederland van onze idealen! 

 

We gaan een geweldige campagne voeren, op naar een fantastische uitslag op 19 maart!  

 

Dank u wel. 


