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Verkiezingsprogramma CDA 

Onderwijs 

Origineel citaat: 

“Samen met de sociale partners en onderwijsinstellingen maken we een ambitieuze agenda voor de 

introductie van leerrechten voor iedere werknemer. Met deze leerrechten kun je gedurende je hele 

loopbaan je kennis en vaardigheden op peil houden en omscholen als dat nodig is. De overheid levert 

een specifieke bijdrage aan de opbouw van de leerrechten voor lager- en middelbaaropgeleiden”. 

B1-citaat: 

“Wij hebben een plan bedacht voor alle mensen die werken: iedereen kan scholingen volgen om beter 

te worden in je werk, of om je om te scholen voor ander werk. Vooral mensen die vroeger weinig 

school hebben gevolgd, krijgen hier van de overheid geld voor.” 

Economie 

Origineel citaat: 

“Goed ondernemerschap is eigen aan de traditie van familiebedrijven. Zij zijn sterk geworteld in de 

regio en van groot belang voor de lokale economie. Omdat het familiebelang en het bedrijfsbelang 

samenkomen in de ambitie om het bedrijf door te geven aan de volgende generatie, staat niet de 

winst, maar de continuïteit voorop. Wij willen een gerichte ondersteuning die rekening houdt met 

het bijzondere karakter van familiebedrijven”. 

B1-citaat: 

“Goed lopende familiebedrijven zijn vaak al heel lang in een regio aanwezig. Zij zijn heel belangrijk 

voor de plaatselijke economie. Het is de bedoeling dat zo’n bedrijf over kan gaan van ouders naar de 

kinderen. Deze bedrijven moeten hiervoor geld en andere ondersteuning krijgen.” 

Werk 

Origineel citaat: 

“Veel mensen die op het minimumloon werken kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen dat 

ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net beginnen in een eerste baan of een bijbaan. Daarom 

verhogen wij het wettelijk minimumuurloon met 10% voor een veertigurige werkweek. Ook gaan we 

elke twee jaar het sociaal minimum herijken om te kijken of de hoogte nog toereikend is om van te 

leven”. 

B1-citaat: 

“Wij verhogen het minimumloon. Voor veel mensen die het minimumloon verdienen is dat nu niet 

genoeg om van te leven. Bij een werkweek van 40 uur gaat het minimumloon dan 10 % omhoog. We 

onderzoeken elke 2 jaar opnieuw of dit nog voldoende is om van te kunnen leven.”     
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Overheid 

Origineel citaat: 

“Een dienstbare overheid communiceert in begrijpelijke taal. Dat geldt voor officiële beleidsstukken 

en regels, maar zeker ook in het directe contact met de burger. Bij communicatie vanuit de overheid 

kun je altijd persoonlijk contact opnemen via een naam van een medewerker en een direct 

telefoonnummer”. 

B1-citaat: 

“Een dienstbare overheid doet haar best voor de burgers. De overheid gebruikt hierbij begrijpelijke 

taal. Iedereen kan zo begrijpen wat er geschreven of gezegd wordt.  Als je een brief of een e-

mailbericht van de overheid krijgt, staat er altijd een naam van een medewerker bij en een 

telefoonnummer. Zo kun je altijd contact opnemen.”    
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Verkiezingsprogramma VVD 

Onderwijs 

Origineel citaat: 

“Een persoonlijke leerrekening voor iedere werknemer om scholing mee te betalen. Deze 

leerrekening bestaat uit bijdragen van de overheid en werkgever. De overheid stelt meer Leven Lang 

Ontwikkelen-budgetten, zoals het levenlanglerenkrediet, open voor BBL-opleidingen en de derde 

leerweg.”  

B1-citaat: 

“Elke werknemer krijgt een eigen leerrekening. Dit is een rekening waarmee de werknemer zelf kan 

betalen voor scholing.  Het budget voor scholing ontvang je van de overheid en van de werkgever. De 

leningen die er nu zijn, mag je voortaan voor meer opleidingen gebruiken. Zoals voor BBL-opleidingen 

en de derde leerweg.”   

Economie 

Origineel citaat: 

“Verlagen van de inkomstenbelasting voor middeninkomens door het introduceren van een 

middeninkomenskorting. We verhogen de arbeidskorting, gericht op werkende middeninkomens. 

B1-citaat: 

“Mensen die werken en een gemiddeld inkomen verdienen, gaan minder inkomstenbelasting betalen. 

Dit doen we door een korting in te stellen voor werkende mensen met een gemiddeld inkomen.“  

Werk 

Origineel citaat: 

“Activeren van mensen in de bijstand door een tegenprestatie. We vragen van iedereen een 

maximale inspanning om het Nederlands voldoende (B1-niveau) te beheersen. Persoonlijke aandacht 

voor de begeleiding van een bijstandsgerechtigde vanuit de gemeente is daarbij essentieel”. 

B1-citaat: 

“Mensen die in de bijstand zitten en (nog) geen betaald werk kunnen vinden, moeten vrijwilligerswerk 

gaan doen. Iedereen moet zo goed mogelijk zijn best doen om taalniveau B1-2F te halen. De 

gemeente moet mensen hier zo goed mogelijk helpen.” 

Veiligheid 

Origineel citaat: 

“Afpakken van criminele vermogens. Het vermogen dat Politie en Justitie afpakken wordt 

geïnvesteerd in de opsporing- en strafrechtketen. Daarnaast wordt de bewijslast omgedraaid bij het 

achterhalen van de herkomst van een som geld of dure bezittingen en bij het vervolgen voor  
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witwassen. Dat betekent dat Politie en Openbaar Ministerie niet meer hoeven te bewijzen dat er 

sprake is van crimineel geld, maar dat een crimineel moet bewijzen dat het geld eerlijk verdiend is.” 

B1-citaat: 

“Geld van criminelen wordt voortaan afgepakt door Politie en Justitie. Dit geld wordt gebruikt om 

criminelen op te sporen en te veroordelen. Criminelen moeten bewijzen dat het geld eerlijk verdiend 

is. De Politie en het Openbaar Ministerie hoeven niet meer eerst te laten zien dat het geld van 

criminelen oneerlijk verdiend is.” 
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Verkiezingsprogramma CU 

Zorg 

 
Origineel citaat: 

“Eenduidige regie in de regio. Wettelijk wordt geregeld dat er iedere 5 tot 10 jaar een regiovisie 

wordt vastgesteld door alle partijen die betrokken zijn bij de verschillende typen zorgaanbod. Dat 

gaat in elk geval om zorg waarbij sprake is van domein-overstijgende zorg (kwetsbare ouderen, ggz, 

chronische ketenzorg) en de acute zorg. Preventiedoelstellingen maken deel uit van deze regiovisie.” 

B1-citaat: 

“Elke regio heeft een plan voor goede zorg. Dit plan wordt gemaakt door alle partijen die werken aan 

goede zorg. In dat plan staat wat zij willen bereiken om de zorg zo goed mogelijk aan te bieden. Dat 

geldt in elk geval voor zorg aan mensen die al kwetsbaar zijn. De verschillende aanbieders van zorg en 

welzijn werken daarbij samen. Ziekte voorkomen is hierbij een belangrijk punt.”  

Werk 

Origineel citaat: 

“Werkgelegenheid is de beste sociale zekerheid. Er moet meer werkgelegenheid worden gecreëerd 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als het kan bij reguliere werkgevers en anders bij 

sociale ondernemingen. Deze laatste vervullen als inspiratiebron en aanjagers van een inclusieve 

arbeidsmarkt een belangrijke rol. Er is meer inzet van de overheid nodig om mensen die langdurig 

aan de kant staan duurzaam aan het werk te krijgen. Dit vraagt maatwerk en goede begeleiding. Wij 

onderstrepen het belang van jobcoaching op de werkvloer: iemand die naast de werknemer staat, de 

dagelijkse vraagbaak is en ondersteuning biedt.” 

B1-citaat: 

“Er moeten meer banen komen voor mensen die door hun situatie niet zo makkelijk werk kunnen 

vinden. De overheid moet meer haar best doen voor mensen die al lang geen werk hebben. Aandacht 

en goede begeleiding op de werkvloer is hierbij belangrijk. De sociale werkgevers zijn hier een goed 

voorbeeld van.”  

Wonen 

Origineel citaat: 

“De woningnood in Nederland vraagt om een groot bouwoffensief. De ChristenUnie wil dat er 

100.000 woningen per jaar bijkomen, waarbij een substantieel deel beschikbaar komt voor starters 

en senioren. Het Rijk, provincies en gemeenten pakken veel meer dan voorheen de regie. Er komt 

een Minister van Ruimtelijke Ordening met volkshuisvesting in portefeuille, die onvermoeibaar duwt, 

trekt en sleurt aan woningbouw op basis van een gedeelde ontwikkel- en investeringsagenda.”  

B1-citaat: 

 



 

Bronnen: Verkiezingsprogramma (cda.nl) , Verkiezingsprogramma-concept-VVD-2021-2025.pdf, 
Verkiezingsprogramma CU 
 

 

“Er zijn te weinig woningen in Nederland. De ChristenUnie wil dat er 100.000 woningen bijkomen per 

jaar. Een groot deel hiervan moet bedoeld zijn voor starters en voor senioren. Er komt een minister 

van Ruimtelijke Ordening die verantwoordelijk is voor voldoende woningen en voor woningbouw.”  

Verkeer 

Origineel citaat: 

“De reductie van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur is een no-regretmaatregel, die 

bijdraagt aan een groot aantal beleidsdoelstellingen rond verkeersveiligheid, doorstroming, klimaat, 

luchtkwaliteit en stikstof. De maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gaat daarom ook tussen 

19:00 en 07:00 op autosnelwegen gelden. We onderzoeken of een differentiatie mogelijk is naar 

voertuigtype. Zo kan bijvoorbeeld voor emissieloze voertuigen in de nacht een hogere 

maximumsnelheid gelden. We wegen daarbij mee welke impact dat heeft op de verkeersveiligheid. 

Binnen de bebouwde kom gaat de maximumsnelheid waar passend naar 30 kilometer per uur.”  

B1-citaat: 

“De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur heeft veel voordelen. Daarom 

gaat de maximumsnelheid tussen 19:00 uur en 07:00 uur ook naar 100 kilometer per uur op de 

snelweg. We kijken of er uitzonderingen mogelijk zijn voor elektrische auto’s. We houden daarbij 

rekening met de veiligheid op de weg. Binnen de bebouwde kom gaat de snelheid naar 30 kilometer 

per uur.”   

 

 

  

 

  


