
Dordrecht, 15 januari 2021

Geachte Collegeleden en leden van de Gemeenteraden in de gemeenten van Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid,

Wij roepen u op om zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar € 14!

Met vriendelijke groet.

FNV Werkgroep Lokaal Sociaal Drechtsteden

Ton Wulfert | Bertus Rijsdijk

Het coronavirus laat zien dat thuiszorgmedewerkers, schoonmakers en distributiemedewerkers ons land draaiende 
houden. Bijna 1 miljoen mensen in een vitaal beroep verdienen echter bitter weinig. Zij moeten het doen met een 
inkomen van minder dan € 10 bruto per uur. We zien nu meer dan ooit: zij verdienen beter!

Daarom moet het minimumloon naarC 14 euro. Niet alleen werkenden gaan er dan op vooruit: ook het inkomen van 
mensen met een uitkering en AOW zal hierdoor stijgen, omdat die gekoppeld is aan de hoogte van het minimum
loon. Daardoor gaan alle 1,3 miljoen Nederlanders die nu in armoede leven erop vooruit. Zo zorgen we er ook voor 
dat de kloof tussen arm en rijk niet verder groeit.

Dit raakt ook mensen in uw gemeente. Daarom roept het FNV het gemeentebestuur - college en gemeenteraad - 
op om zich uit te spreken voor een minimumloon van € 14. Als wij samen met een groeiende groep burgers van 
ons laten horen richting de landelijke politiek kunnen we samen zorgen voor een doorbraak bij de Tweede Kamer
verkiezingen in maart 2021 en de nieuw te vormen regering en Tweede Kamer.
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Waarom is het belangrijk?
Sinds de jaren zeventig groeit de welvaart in ons land. Onze arbeidsproductiviteit - de hoeveelheid werk die we in 
een uur gedaan krijgen - is met de helft gestegen. Maar daar profiteert niet iedereen van mee. Mensen met een 
minimumloon zijn er juist op achteruit gegaan: zij hebben in de afgelopen jaren 20% aan koopkracht ingeleverd. 
Omdat een groot deel van de inkomsten aan huur en vaste lasten opgaat, blijft er nauwelijks geld over voor andere 
uitgaven, blijkt ook uit onderzoek van het Nibud.

MINIMAAL •h EURO
VOOR IEDEREEN

Steeds meer mensen op of rond het minimumloon kunnen nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Zij verdienen 
net genoeg geld voor de huur, zorgverzekering en boodschappen, maar niet voldoende om onverwachte kosten als 
een kapotte wasmachine of het schoolreisje van de kinderen op te kunnen vangen. En in een crisis zoals nu is deze 
groep dan ook een van de eerste die de financiële gevolgen voelt. Dat terwijl Nederland enorm welvarend is. Dat de 
rijken steeds rijker worden is geen loze kreet: in 2018 ging maar liefst de helft van alle vermogensgroei naar de rijkste 
1%.

Lokaal



Samen werken aan een snel, sterk en sociaal 
economisch herstel

Elzinga: ‘Wij willen dat de markt niet meer de enige koersbepaler is voor de economie. Waar en hoe willen wij in de 

toekomst onze boterham verdienen? Welke beroepen zijn cruciaal in onze samenleving? Dat zijn vragen waarop de 

overheid een visie moet hebben. Zorgverleners, onderwijzend personeel, vakkenvullers en transport- en distributieme- 
dewerkers zijn de afgelopen jaren te weinig op waarde geschat. Terwijl juist zij nu onmisbaar blijken.'

Eerlijker belastingstelsel
Opnieuw gaat er veel door werknemers opgebracht belastinggeld naar het redden van bedrijven. Volgens de FNV nu 
zeker noodzakelijk, maar de crisis maakt duidelijk dat het Nederlandse belastingstelsel op de schop moet. ‘Het kan 

niet zo zijn dat bedrijven wanneer het goed gaat vooral aan de aandeelhouders en niet aan de werknemers uitdelen. 

Maar dat straks nog steeds werknemers het gros van de belastingmiddelen opbrengen waarmee bedrijven keer op 

keer gered moeten worden als het fout gaat,’ besluit Elzinga.

Arbeidsmarkt op de schop
De gevolgen van coronacrisis heeft een duidelijke tweedeling laten zien op de arbeidsmarkt. Het belang van zeker 
werk is volgens de FNV nog duidelijker geworden. Elzinga: 'Hoewel in het noodpakket ook loonkosten van flexibel 

personeel omvat, moeten werkgevers er nog wel voor kiezen ook die mensen in dienst houden. Voor de lange termijn 

blijkt opnieuw dat we af moeten van die doorgeslagen flexibiliseringsdrang van werkgevers. Daar waar werk structu

reel is, zou iedereen recht moeten hebben op zeker werk en de bijbehorende bescherming die dat brengt.’

Corona heeft een enorme impact op de economie en de werkgelegenheid. De wereld zal erdoor veranderen. De FNV 

vindt dat niet de markt, maar de overheid de richting van een krachtig economisch herstel moet bepalen.

‘FNV zal alles eraan doen om te zorgen dat het meest positieve economische scenario van het CPB werkelijkheid 
wordt. Zo hebben wij met werkgevers en politiek hard gewerkt aan het noodpakket van maatregelen. Dit zorgt op 

korte termijn voor zoveel mogelijk zekerheid en bescherming van inkomen voor werknemers in Nederland en daarmee 

wordt de kans dat de crisis zich onnodig verdiept kleiner. Maar regeren is vooruitzien, dus moet het kabinet snel nu 

ook lessen trekken en kiezen voor een meer sociale economie op de langere termijn,’ aldus Tuur Elzinga, vicevoorzit- 
ter van vakbond FNV.

Gerichter industriebeleid
De vakbond pleit voor een grotere invloed van de overheid op de inrichting van de economie met gerichte investerin

gen en industriebeleid. Een industriebeleid waarin de overheid waakt over vitale processen en cruciale beroepen. En 
een economische inrichting waarin het welzijn van burgers voorop staat. Waarin onderwerpen als duurzaamheid, 

zeker werk en veiligheid zwaarder wegen dan de winstmaximalisatie van bedrijven. En waarin fundamentele sectoren 
niet zomaar aan de markt worden overgelaten.

Een herstel gericht op zaken die er echt toe doen; gezondheid, zekerheid en veiligheid. En naar een duurzame econo
mie die gericht is op het welzijn van mensen, waarin mensen op de werkvloer collega’s zijn en geen concurrenten. Dat 

stelt vakbond FNV in een reactie op de scenario’s van de economische gevolgen van de coronacrisis van het Centraal 
Planbureau (CPB).
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