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THEMA: WERK EN INKOMEN 
 

Doel 1 van de duurzame ontwikkelingsdoelen handelt over: “Een einde aan alle vormen van 

armoede, overal ter wereld”, houdt meer in dan alleen het bestrijden van extreme armoede. 

Zo is er bepaald dat alle landen zich moeten inspannen voor betere systemen op het gebied 

van sociale zekerheid. Dat impliceert een toegankelijke arbeidsmarkt die de toets van het 

etniciteits- en genderperspectief heeft doorstaan. Belangrijke uitgangspunt is dat mensen 

niet in armoede geraken door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Burgers die 

dat aangaat moeten kunnen rekenen op sociale systemen die hen in hun primaire 

levensbehoeften ondersteunen. Doel 8 handelt over een “Stabiele, inclusieve en duurzame 

economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor 

iedereen”. Benadrukt wordt dat het hebben van een baan niet automatisch betekent dat je aan 

armoede kunt ontsnappen. Deze stelling is van toepassing op de situatie in vele landen en 

ook in Nederland. Geen enkel land kan dus claimen vrij van armoede te zijn. Dit betekent dat 

iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben  

om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. UCF beseft dat ook de huidige 

arbeidsmarktverhoudingen, werkgelegenheid en politieke keuzen gebaseerd zijn op een 

verouderd ‘kolonialistisch’ economisch model. Het gaat om een situatie die niet in ‘1 dag 

gerealiseerd zal worden. Dus moeten we verder. Verder met de programmapunten waar we 

voor de time-being zullen moeten focussen. Wat wil UCF? 

 

DE PROGRAMMAPUNTEN 

 

3.3.1.Sociaal Maatschappelijk Produceren, Consumeren en Investeren 

UCF is het eens met de gedachte dat een bewuste consument zal kiezen voor die 

producten die de maatschappij, de algemene gezondheid en het milieu ten goede komen. 

Geïnformeerde burgers met keuzevrijheid, die weten wat ze willen produceren 

en consumeren, maar ook wat ze niet willen produceren en consumeren zijn daarom een 

belangrijke sleutel in de economie.  

De maatschappij verandert snel; de globalisering, de informatievoorziening en de 

maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn in verband met de Covid-19, crisis hebben 

direct invloed, niet alleen op de zorg, maar uiteraard ook op de economie. Een florerende 

economie bestaat niet alleen uit koopkracht voor de burger, maar bestaat ook uit het besef 
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van maakbaarheid, door ownership en keuzevrijheid te laten bij de mensen. De 

geïnformeerde samenleving kiest voor een bewuste levensstijl en daarbij horen evenwichtige 

keuzes; met gezonde voeding en een gezonde omgeving. Bewust leven is weten wat je wilt 

produceren en consumeren, maar ook weten wat je niet wilt produceren en consumeren.  

Het produceren en inkopen van streekproducten, ambachtelijk gemaakte producten, niet-

industrieel getransformeerde en/of natuurproducten stimuleert de lokale economie, het 

creatief ondernemerschap brengt het gevoel van de maakbaarheid in de samenleving en zal 

inkomensongelijkheid tegengaan. Er komen investeringen in programma’s voor het 

ondersteunen naar zowel vast werk als ondernemerschap voor mensen met een uitkering 

en jonge werklozen die op zoek zijn om hun talenten te ontwikkelen buiten het gangbare 

onderwijs. Educatie en de arbeidsmarkt komen daarmee dichter bij elkaar met kortlopende 

programma’s aansluitend op arbeidsplaatsen. UCF is voor meer aandacht voor maatwerk 

gerelateerd aan de behoeftes van jongeren en gemarginaliseerde groepen. 

  

3.3.1.1.Multinationals 

Het kan niet zo zijn dat de individuele burgers gestraft worden doordat zij aan allerlei 

restricties worden onderworpen terwijl tegelijkertijd multinationals een vrijgeleide krijgen 

om ongelimiteerd inkomsten te genereren. Belastingontduiking en ontwijking van 

multinationals moet worden aangepakt door het invoeren van een standaard aandelenpakket 

voor maatschappelijke doelen binnen elk bedrijf of het vastleggen van de winstdeling voor 

alle aandeelhouders. 

 

3.3.1.2.Werkgeversbelasting 

Kleine ondernemers (MKB) moeten ontlast worden in de werkgeversbelasting, zodat de 

voordelen opwegen ten opzichte van de nadelen om mensen een vast contract aan te bieden.  

 

3.3.1.3.Het inkoopbeleid van de overheid 

Het inkoopbeleid van de overheid moet gericht zijn op het ondersteunen van duurzame, 

innovatieve producten waarbij startende ondernemers (mede) stakeholder zijn. Het 

inkoopbeleid van de overheid moet ook gericht zijn op vergroten van kansen van MKB-

bedrijven die geleid worden door vrouwen of door mensen die een zichtbare of etnische 

minderheid vertegenwoordigen, zoals zwarte of migranten ondernemers. 

 

3.3.1.4.Pensioenfondsen 
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De beleggingen van pensioenfondsen moeten openbaar worden gemaakt zodat mensen 

bewuste keuzes kunnen maken voor een pensioenfonds. Er moet meer democratische 

controle komen op de pensioenfondsen namens iedereen die aan de pensioenfondsen 

bijdragen, en die pensioenuitkeringen ontvangen. 

 

3.3.1.5.AOW-gat 

UCF heeft sedert haar oprichting in 2017 zich aangesloten bij de buitenparlementaire strijd 

voor de bestrijding van het AOW-gat voor voormalig Surinaamse Rijksgenoten. UCF is blij 

met het draagvlak onder de verschillende fracties in de Tweede Kamer der Staten generaal. 

En vooral over de aangenomen motie die diepgaand onderzoek mogelijk heeft gemaakt. UCF 

zal het proces nauwlettend blijven volgen. 

 

3.3.1.6.Plattelandsontwikkelingen 

Het promoten en ondersteunen van plattelandsontwikkeling vooral voor niet-agrarische 

economische activiteiten . UCF pleit voor diversificatie van landbouwactiviteiten, door 

uitbreiding van het arsenaal voor biologische landbouw, en landbouwproductie voor 

regionale voorziening  

van omliggende dorpen en steden. UCF staat ook voor behoud en uitbreiding van 

sociaaleconomische en culturele infrastructuur in dorpen, en uitbreiding van niet-agrarische 

economische activiteiten, waaronder zorgboerderijen, telewerken, en duurzaam toerisme. 

 

3.3.2.Inkomen 

3.3.2.1.Functiewaarderingssystemen 

UCF is voor functiewaarderings- en salarissystemen die rechtvaardige uitkomst bieden voor 

werkenden in alle beroepen. Systemen die rekening houden met verzwarende 

omstandigheden en in alle situaties werkenden belonen wat ze verdienen. We pleiten voor 

rechtvaardige en gelijkwaardige beloning voor mannen en vrouwen bij dezelfde 

werkzaamheden en gelijke omstandigheden. In het licht van de (nieuwe) verzwarende 

omstandigheden en hogere risico’s vanwege de Covid-19 pandemie is UCF voor opwaardering 

van de salarisschalen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen en de beroepen in 

het basis-, middelbaar- en speciaal onderwijs.  

 

3.2.2.Invoering Basisinkomen. 

Steeds meer mensen worden uitgesloten van het sociale vangnet van 

werknemersverzekeringen, omdat ze in andere settings werken dan de formeel 
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geregistreerde werknemer/ster, terwijl ze toch maatschappelijk nuttige en sociale arbeid 

verrichten, zoals ZZP’ers, oproepkrachten, flexwerkers, uitzendkrachten, thuiswerkers, 

onbetaalde zorgarbeid(st)ers, mantelzorgers, vrijwilligers in de wijk of in de sport. Ze hebben 

geen sociaal vangnet en kunnen in geval van hoge nood naar de sociale dienst of naar de 

voedselbank. Een toenemend aantal mensen wil niet bij de sociale dienst aankloppen omdat 

je daar met teveel wantrouwen wordt benaderd. Voor al deze mensen die uitgesloten zijn van 

het sociale zekerheidsstelsel ziet UCF in het Basisinkomen de oplossing. 

 

3.2.3.Schuldenverlichting 

De schuldenindustrie floreert terwijl de schuldenaar jarenlang crepeert. UCF pleit voor het 

direct aan banden leggen van de winstmarges die worden gerekend door incassobureaus. De 

marges moeten worden gemaximaliseerd door het hanteren van vaste maximaal 

vastgestelde winstpercentages. De doorlooptijden voor het aangaan van schuld- en of 

saneringsregelingen moet aanzienlijk worden ingekort waardoor snellere afhandeling van 

schuldendossiers wordt bevorderd. 

 


