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6. WERK EN INKOMEN 
ZELFSTANDIGEN, WERKNEMERS EN INKOMEN  

Arbeid emancipeert. Werk dient niet alleen om in het levensonderhoud te voorzien. 
Werk geeft het bestaan zin. Arbeid emancipeert de mens. Daarnaast heeft veel werk 
een sociale functie. Op hun werk ontmoeten en communiceren mensen met elkaar en 
voorzien ze in hun sociale behoefte. De samenleving heeft de belangrijke en zware 
opdracht voor iedereen naar ieders mogelijkheden en ambities een zo breed mogelijk 
palet aan mogelijkheden te scheppen.  

Veel partijen en belangengroepen uit de sociale- dan wel socialistische traditie zetten 
in op de werknemer. Ze proberen het ‘werknemers model’ te monopoliseren en 
diskwalificeren de nieuwe zelfstandige. Paradoxaal staat die visie in schril contract met 
het toekomstperspectief van de grondlegger van het Socialisme Karl Marx (1818-1883). 
Marx stelde dat loonarbeiders fundamenteel vervreemd zijn van het product van hun 
arbeid. In een ideale samenleving zouden ze daar dus van bevrijd moeten worden. De 
meeste Europese werknemers zijn sinds de 19e eeuwse industriële revolutie, de 
afgelopen 150 jaar relatief welvarend geworden en er is een sociale verzorgingsstaat 
om hen heen gebouwd. Toch verhuurt de werknemer nog steeds zijn arbeid per uur of 
per maand en remt daarmee zijn emancipatoire ontwikkeling. 
  
De zelfstandige heeft in zekere zin die vervreemding overstegen, waardoor hij een 
authentieke relatie met zijn gerealiseerde arbeidsproduct kan onderhouden. Hij heeft 
zijn eigen bedrijf(je) en is eigenaar van zijn eigen tijd en eindproduct. Nadeel is wel dat 
hij vaak is overgeleverd aan de tucht en de grillen van de consumenten en 
opdrachtenmarkt.  

Nederland en ook Amsterdam heeft traditioneel veel deeltijdarbeid. Met name vrouwen 
met kleine kinderen en moderne hoogopgeleide koppels vallen daarbinnen. Enerzijds is 
dat een vrijwillige progressieve keuze om het arbeid-zorg vraagstuk aan te pakken, 
anderzijds is het schaarste op de arbeidsmarkt.  

Naast zelfstandigen en werknemers bestaat er een groeiend reserveleger van 
werknemers dat geen werk kan vinden. Velen leven in de angst hun baan te verliezen. 
Tenslotte heeft Amsterdam een forse verborgen werkloosheid, die in de statistieken 
onder water ligt. Van de 71.300 ZZP’ers is een deel in de praktijk werkloos en zonder 
uitkering. Verder wordt het gunstige werkloosheidscijfer geflatteerd doordat grote 
aantallen werklozen kiezen voor de betere bescherming in Ziekenwet, WAO en andere 
sociale regelingen.  
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1. Gemeente neemt verantwoordelijkheid voor werk en inkomen van haar inwoners  
De gemeente geeft topprioriteit aan het verhogen van economische activiteit, 
opdrachten voor zelfstandigen en werkgelegenheid voor werknemers. Opdrachten en 
banen zullen allereerst worden aangeboden aan Amsterdammers en bedrijven alsmede 
inwoners uit de regio Amsterdam. De gemeente voert daarnaast actief beleid om het 
verdienvermogen van de Amsterdammers fors te verhogen.  

2. Schep 100.000 extra opdrachten en banen in de culturele,sociale, onderwijs en 
zorgsector 
Met name in de culturele en sociale sector is veel professionele, maar onbetaalde 
activiteit. Daarnaast zijn er in het onderwijs en de zorgsector mogelijkheden voor forse 
groei van arbeidsplaatsen. We verschaffen financiering deels voortkomend uit de forse 
bezuinigingen op de veiligheid en toezichthoudende sector.  

ZZP  

3. Zelfstandigen hebben de toekomst!  
De zelfstandigen voldoen feitelijk meer aan het creatieve en vrije arbeidsideaal, waarin 
het fenomeen arbeid emancipeert, dan de traditionele werknemer. Hun aantal neemt 
ieder jaar toe. In Nederland werken nu al meer dan 1,3 miljoen ZZP’ers. In Amsterdam 
71.300 (2020), ofwel 17% werkenden. Hun positie is zeer wisselend. Een deel van hen 
gaat uitstekend, een deel gaat matig tot redelijk en een deel gaat slecht. De overheid 
kan de positie en daarmee de Amsterdamse economie op de volgende 
wijze versterken. Overheden en bedrijven zouden meer van 
lijnorganisatie naar projectorganisatie moeten overstappen. Meer 
projectorganisatie geeft meer opdrachtmogelijkheden voor ZZP’ers en 
komt tegemoet aan de economische eis van een slanke en flexibele 
organisatie. Van functionele economie naar opdrachteconomie. Het 
afdwingen van vaste honoraria is in praktijk moeilijk, maar er is behoefte 
aan richtlijnen voor honoraria (bv. een minimum van € 16 per uur). 
Overheid en gesubsidieerde sector dienen vaste professionele tarieven te 
hanteren.  

4. Gemeente Amsterdam en gesubsidieerde sector verschaft ZZP’ers meer 
opdrachten uit de publieke sector 
Momenteel wordt het overgrote deel van de publieke middelen direct of indirect 
uitgegeven aan werknemers in loondienst. Dit patroon willen we doorbreken. De 
overheid, onderwijs, zorg en cultuursector gaan op veel grotere schaal zelfstandigen 
inhuren om opdrachten en projecten uit te voeren.  

5. Geef ZZP’ers direct werk. Beperk arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus.  
Amsterdam kenmerkt zich door een uitgebreid netwerk van arbeidsbemiddeling en 
heeft mondiaal opererende arbeidsbureaus. In sommige gevallen is dat zinvol in veel 
gevallen zijn arbeidsbemiddelaars parasitair. In feite is het een moderne vorm van 
uitbuiting zoals die in de marxistische traditie beschreven is.  
Het gevolg van de macht van arbeidsbemiddelaars is dat werknemers nauwelijks los 
werk kunnen krijgen. Er wordt veel uitgegeven aan bemiddeling. Bedrijven kunnen 
middels eigen contactlijstjes en internet/advertenties gemakkelijk werven voor 
opdrachten en banen.  

6. Leve de freelancer! Betaal goed  
Freelance werknemers en zelfstandigen moeten de gelegenheid krijgen om voor hun 
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werk een nota bij hun opdrachtgever in te dienen en de fee van arbeidsbemiddelaars in 
eigen zak te steken. Verder kan men denken aan beschermingsconstructies voor 
freelancers. Een zelfstandige werkt veelal flexibel en opdracht gericht en dat verdient 
een extra bonus op zijn uur of dagloon.  

7. Handarbeid beter belonen!  
Er is een ouderwetse minachting voor ‘mannetjes’, die ‘klusjes’’ of het vuile werk doen. 
Handarbeiders doen vaak vakwerk wat de meeste hoogopgeleide mensen niet kunnen. 
Een aantal arbeiders doen zwaar werk wat veel ouderen en hoogopgeleiden meestal 
niet kunnen. De samenleving is afhankelijk van handarbeiders in de bouw, fabrieken, 
technisch onderhoud, vuilophaaldiensten etc. Zij dienen in vergelijking met managers 
en kantoor werknemers beter beloond te worden.  

8. ’Education Permanente’ voor werknemers en zelfstandigen  
De meeste werknemers kunnen nauwelijks hun eigen (nodeloos ingewikkelde) 
loonstrook lezen en hebben niet geleerd een nota te schrijven. Enerzijds ligt hier een 
scholingsbehoefte, die reeds in het middelbaar onderwijs moet beginnen, anderzijds 
dienen overheid en bedrijven procedures en eisen scherp te versimpelen en 
overbodige eisen te schrappen.  

BELASTINGEN  

9. Schep meer koopkracht door verhoging van de belastingvrije voet 
Te financieren met belastingverhoging op energie, kapitaal en vervuiling 
Arbeid is in de kapitaalintensieve westerse wereld relatief duur en wordt mede 
door werknemersrechten en beschermingsconstructies te weinig geschapen om 
aan alle arbeidsbehoefte te voldoen. Wat te veranderen zonder de rechten van 
werknemers en zelfstandigen te ondermijnen? 
Er zit een enorme kloof tussen wat een zelfstandige of werknemer bruto-bruto kost en 
wat hij netto krijgt. Vaak krijgt een werknemer maandelijks niet eens de helft van de 
totale werkgeverslasten op zijn rekening netto bijgeschreven. Belasting op arbeid is de 
belangrijkste belastingsoort. Die arbeidsbelasting en premiedruk zou fors moeten 
verschuiven naar andere belastingen, waardoor enerzijds werknemers veel meer 
kunnen overhouden en besteden en anderzijds werkgevers makkelijker en goedkoper 
arbeid kunnen inhuren. 

De belastingdruk op arbeid zou moeten verschuiven naar Groentax, Ongezond Voedsel 
Tax, Tobintax (Beurstransacties), naast premievermindering. In die verschuiving ligt het 
belangrijkste vliegwiel voor de creatie van economisch rendabele arbeid.  

10. Zelfstandigen en Werknemers: meer netto, minder bruto  
De lasten van loon en inkomstenbelasting dienen te worden afgebouwd, waardoor de 
kloof tussen bruto en netto kan worden verkleind. 
De loonbureaucratie wordt makkelijker en eenvoudiger en het systeem van Bruto/ 
bruto inkomens worden afgeschaft. De werkgever hoort niet verantwoordelijk te zijn 
voor de belastingafdracht van de werknemer. Werknemers gaan zelf hun belasting 
betalen en niet hun werkgever.  

BASISINKOMEN EN BASISBAAN  

11. Het recht op betaalde arbeid 
Gemeente organiseert werk naar behoefte middels basisbanen. 
Wij pleiten voor een recht op betaalde arbeid. Nederlanders hebben tegenover de staat 
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recht op onderwijs, zorg en een uitkering, maar een fundamenteel recht ontbreekt. Het 
recht op betaalde arbeid. Arbeidsmogelijkheden zijn niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de markt. Zeker in een fors arbeidsoverschot dient de 
overheid meer mogelijkheden en projecten te ondersteunen, die tevens arbeid en 
inkomen genereren. Iedereen moet mee kunnen doen. Daar waar er gesubsidieerde 
arbeid is, gaat dat direct van de werkgever naar de werknemer.  

12. Basisbanen  
Sommige Amsterdammers bestaan het beste als zelfstandige en 
sommigen het beste vanuit een gestructureerde functie in een 
apparaat. De gemeente schept basisbanen voor hen die buiten het 
bestaande arbeidskader vallen.  

13. Gemeentelijk Basisinkomen  
Besluiten over de structuur van een basisinkomen is met name nationaal 
beleid. De gemeente heeft wel de mogelijkheden en bevoegdheden om uitkeringen 
van de mens praktisch in te vullen als vrij basisinkomen.  

14. Schep een basisinkomen 20% boven de bijstandsnorm  
Mensen in de bijstand hebben het zwaar. Ze worden voortdurend gecontroleerd en 
aangezet om werk te zoeken dat er niet is. De bijstandsnorm is nu ruim de € 1000,- 
voor een alleenwonende. Daar kan men alleen van leven door allerlei bureaucratische 
toeslagen en ontduiking. Waarom kon in de jaren 80 wel dat nu in het rijkere 
Nederland niet meer kan? 
Hart voor Vrijheid Amsterdam verwerpt voorstellen tot verplichte tewerkstelling van 
uitkeringsgerechtigden. Een verplichte tewerkstelling zonder loon uit die arbeid acht ze 
asociaal en de bijl aan de grondslag van de welvaartsstaat.  

Iedere Nederlander moet recht krijgen op een basisinkomen. Het basisinkomen is 
gegarandeerd en zou ongeveer 20% boven het huidige bijstandsminimum moeten 
liggen. Iedere volwassene zonder verdiensten en ook mensen met een beperkt 
vermogen hebben daar recht op. Zelfstandigen zonder inkomen, werknemers zonder 
werk en met geen of te weinig uitkering en mensen met beperkingen krijgen recht op 
dat basisinkomen. Het basisinkomen is makkelijker en ruimhartiger te verkrijgen dan de 
huidige bijstand. De regelingen bijstand, maar ook de zorgtoeslag, de huurtoeslag en 
de kindertoeslag kunnen dan worden geschrapt. Het schrappen van die regelingen 
geeft mensen meer vrijheid, eerlijke duidelijkheid en levert enorme bureaucratische 
besparingen.  

15. Vrijwilligers zijn waardevol  
Het is een sociaal wenselijk fenomeen dat tallozen bereid zijn wat bij te dragen aan de 
samenleving door vrijwilligerswerk in het verenigingsleven van buurthuizen, sportclubs 
theaters, kerken en spirituele instellingen. Wel moet voorkomen worden dat 
vrijwilligers misbruikt worden en feitelijk werk doen waarvoor betaald dient te worden.  

UITKERINGEN EN TOESLAGEN  

16. Sociale uitkeringen horen bij de welvaartsstaat  
Wij pleiten voor een welvaartsstaat in plaats van een verzorgingsstaat. Welvaart mogen 
we allemaal in delen. Zorgen moeten we leren zelf te doen. Het grondidee is dat de 
overheid welvaart overdraagt en deelt, maar de mate van verzorging aan alle burgers 
individueel laat. Dat afbouwen van de patriarchale staat is mede een goede reden voor 
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het schrappen van toeslagen op zorg, huur en kind. Iedere Nederlander zonder 
inkomen heeft recht op een basisinkomen en zij die gewerkt hebben genieten daarbij 
een redelijke uitkering. Uitgangspunt voor vaste werknemers blijft dat zij recht houden 
op 70% WW, 1 gewerkt jaar garandeert 1 maand WW-uitkering.  

17. Uitgekeerde toeslagen en uitkeringen worden niet teruggevorderd  
De kindertoeslagenaffaire heeft een zeer onwenselijke praktijk blootgelegd. Er zijn op 
grote schaal toeslagen uitgekeerd, die later onterecht zijn teruggevorderd, waarbij 
mensen bovendien beschuldigd werden van fraude. Daarnaast bestaat er een zeer 
omvangrijke werkelijkheid waarin mensen integer een aanvraagformulier invullen en 
een toeslag krijgen, die zeer regelmatig na nadere cijfers van de belastingdienst weer 
worden teruggevorderd. Veel lagere inkomens komen hierdoor in grote problemen. We 
maken een einde aan die terugvorderingspraktijk.  

De uitkeringsinstanties krijgen een verbod op terugvordering van uitgekeerde bedragen 
tenzij iemand aantoonbaar moedwillig de verkeerde cijfers of gegevens aanleverde. In 
alle andere gevallen is een uitgekeerd bedrag een uitgekeerd bedrag. De overheid moet 
van tevoren beter opletten en anders heeft -de vaak arme- burger een voordeel.  
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