Moties
M1. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt
Indiener: Themagroep vluchtelingen op de arbeidsmarkt
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
- de vluchtelingen niet direct betrokken worden bij de besluitvorming omtrent hun
arbeidsbelangen;
- de COA niet voldoende op komt voor de individuele belangen van vluchtelingen op de
arbeidsmarkt.
Overwegende dat:
- het gelijkheidsbeginsel van de JS en de PvdA ook op de arbeidsmarkt moet worden toegepast,
ook voor vluchtelingen;
- dat we solidair moeten zijn voor de vluchtelingen in hun zoektocht naar een plaats op de
arbeidsmarkt.
Besluit dat:
- het comité "Vluchteling en de arbeidsmarkt" de arbeidsbelangen van de vluchtelingen, door
vluchtelingen, zal behartigen in samenwerking met werkgevers en werknemers;
- ondersteunt hun initiatieven.
En gaat over tot de orde van de dag.

M2. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt
Indiener: Themagroep vluchtelingen op de arbeidsmarkt
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- kennis en vaardigheden van vluchtelingen niet volledig bekend zijn en mede daardoor niet
voldoende worden benut;
- er vraag is naar werknemers met bepaalde kennis en vaardigheden;
- het verschil tussen de kwalificatie van vluchtelingen behaald in het land van herkomst en de
gevraagde kwalificaties in Nederland simpel te overbruggen is met een kleine bijscholing.
Overwegende dat:
- een vergelijkbaar model in Eindhoven succesvol is.
Besluit dat:
- vluchtelingen tijdens hun asielprocedure gevraagd moeten worden naar hun kwalificaties,
vaardigheden en motivatie;
- deze informatie proactieve moet worden ingezet om vluchtelingen de kans te geven het gat in
de Nederlandse arbeidsmarkt op te vullen;
- er bijscholing moet komen voor vluchtelingen, om een mismatch tussen vraag en aanbod op
te vullen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M3. Jongeren aan het werk!
Indiener: Themagroep werk voor jongeren
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
- de algemene werkloosheid daalt, maar de jeugdwerkloosheid bijna niet afneemt;
- veel bedrijven en overheden een niet-representatief arbeidsbestand hebben;
- bedrijven en overheden niet zo snel uit zichzelf jongeren aannemen op betaalde banen;

-

het voor jongeren moeilijk is om op de arbeidsmarkt te starten.

Overwegende dat:
- jongeren een inkomen nodig hebben om zichzelf te onderhouden;
- een divers personeelsbestand het bedrijf of de overheid ten goede komt;
- jongeren een startersbaan verdienen;
- een startersbaan cruciaal is voor de verdere loopbaan van jongeren.
Besluit dat:
- het personeelsbestand van bedrijven en overheden voor minimaal 25% moet bestaan uit
jongeren in de leeftijdscategorie t/m 35 jaar;
- binnen 5 jaar moet dit minimale percentage van 25% bereikt zijn door alle bedrijven en
overheden.
- deze regeling is niet verplicht voor kleinbedrijven met minder dan 30 medewerkers.
En gaat over tot de orde van de dag.

M4. Iedereen een baan
Indiener: Themagroep werk voor jongeren
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- het onderwijs en de arbeidsmarkt niet goed op elkaar aansluiten;
- mensen op jonge leeftijd een belangrijke keuze moeten maken dat van grote invloed is op de
rest van hun leven;
- er opleidingen zijn die opleiden tot werkloosheid;
- Nederland teveel jeugdwerkloosheid kent.
Overwegende dat:
- bestaanszekerheid en baanzekerheid ten grondslag ligt aan de beginselen van de
sociaaldemocratie;
- de arbeidsmarkt veranderd tussen het begin en het eind van de studie dat er wel werk
beschikbaar is maar niet iedereen geschikt is, aansluiting ontbreekt.
Besluit dat:
- de numerus fixus voor alle opleidingen gekoppeld wordt aan de beschikbare banen in de
sector waar de opleiding voor opleidt;
- er voor elke opleiding een numerus fixus komt.
En gaat over tot de orde van de dag.

M5. Flex
Indiener: Themagroep alles flex, werk onzeker
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- de Nederlandse arbeidsmarkt in hoog tempo flexibiliseert;
- die flexibilisering tot grote onzekerheid leidt voor veel werknemers;
- het voor werkgevers in ruime mate mogelijk blijft verschillende vormen van onzekere arbeid
aan te bieden.
Overwegende dat:
- de inspanningen van Lodewijk Asscher om die flexibilisering terug te dringen onvoldoende
zijn;
- werkzekerheid nauw samenhangt met bestaanszekerheid, waaronder ook het kopen of huren
van een woning, en het volgen van opleidingen;
- arbeidscontracten voor langere termijn noodzakelijk is om nog meer onzekerheid te
voorkomen.
Besluit dat:
- een arbeidscontract voor onbepaalde tijd de norm blijft;

-

afwijkingen van deze norm bij het afsluiten van een contract door de werkgever gemotiveerd
moeten worden;
werkgevers slechts eenmaal een eenjarig contract moeten aanbieden;
tijdelijke contracten van 7 jaar mogelijk worden gemaakt;
deze contracten samengaan met een scholingsbudget voor de werknemer;
bij tussentijdse opzegging de werknemer recht heeft op volledige ontslagvergoeding voor 7
jaar;
0-urencontracten worden afgeschaft, en arbeidscontracten voor volwassenen voor minimaal
8 uur in de week moeten worden afgesloten.

En gaat over tot de orde van de dag.

M6. De strijd aan gaan met boevenconstructies
Indiener: Themagroep alles flex, werk onzeker
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- werkgevers (lees hierna ook: opdrachtgevers) tegenwoordig steeds meer gebruik maken van
schijnconstructies, door de inhuur van zzp'ers;
- dit arbeidsverhouding de traditionele, door het arbeidsrecht gewaarborgde, machtsbalans
tussen de werkgever en werknemer verstoort;
- ook de overheid zich als werkgever hieraan schuldig maakt.
Overwegende dat:
- deze constructies positie van de werknemer in gedrang brengt;
- dit in uitbuiting van de werknemer en zzp'er resulteert;
- de overheid als werkgever een voorbeeldfunctie heeft.
Besluit dat:
- de opdrachtgever, die ingeschreven is bij de KvK, moet kunnen aantonen dat door hem
ingeschakelde zzp'ers voldoen aan de vereisten die de Belastingdienst daaraan stelt;
- deze eisen, voor zover nodig, dienen te worden uitgebreid;
- schijnconstructies verboden moeten worden, onder dreiging van een boete;
- de overheid, vanuit zijn voorbeeld functie, niet mag meewerken aan schijnconstructies.
En gaat over tot de orde van de dag.

M7. Waarde van de vrijwilliger
Indiener: Themagroep een basisbaan voor iedereen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- werk niet gewaardeerd wordt op basis van maatschappelijke waarde;
- vuilnismannen minder verdienen dan bankiers;
- het aantal vrijwilligers in Nederland afneemt.
Overwegende dat:
- toevoegen van maatschappelijke waarde zou moeten worden beloond/gewaardeerd;
- niet alleen betaald werk waardering/beloning verdient;
- vuilnismannen meer zouden moeten verdienen dan bankiers.
Roept het landelijk bestuur op:
- ieder kwartaal één JS'er te verkiezen als vrijwilliger van het kwartaal (en dit te publiceren in
de Lava), om zo het goede voorbeeld van waardering te geven;
- een motie in te dienen bij de PvdA-Ledenraad, met als doel een commissie in te stellen die
onderzoek doet naar de maatschappelijke waarde van (vrijwilligers)"werk". Dit teneinde
"werk" meer te belonen/waarderen op basis van maatschappelijke waardetoevoeging.
En gaat over tot de orde van de dag.

M8. Werkloosheidsnorm
Indiener: Themagroep een basisbaan voor iedereen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- er binnen onze samenleving nog steeds een te hoge werkloosheid heerst.
Overwegende dat:
- een begrotingsnorm wel bestaat, maar er geen norm voor werkloosheid is;
- in artikel 19 GW staat dat er een taak voor de overheid is weggelegd om voor voldoende
werkgelegenheid te zorgen.
Roept het Landelijk Bestuur op:
- om voor een werkloosheidsnorm te pleiten bij de PvdA.
En gaat over tot de orde van de dag.

M9. De basisbaan
Indiener: Themagroep een basisbaan voor iedereen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- er krachten in de samenleving zijn die onbenut worden;
- op dit moment de sociale zekerheid in de samenleving onder druk staat.
Overwegende dat:
- een basisbaan dichter in de buurt komt bij onze sociaaldemocratische waarden;
- een basisbaan specifiek gericht is op goed werk waar wij als arbeiderspartij voor staan.
Besluit dat:
- het LB van de Jonge Socialisten in de PvdA via een motie op het partijcongres van de PvdA
zich uitspreekt over het concept basisbaan.
En gaat over tot de orde van de dag.

M10. Wettelijke verplichting OESO
Indiener: Themagroep actuele politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- de OESO lidstaten een inspanningsverplichting hebben om 0,7% van het BBP uit te geven aan
ontwikkelingssamenwerking;
- uitspraken van Mark Rutte de indruk hebben gewekt dat er in de volgende periode opnieuw
op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd zou kunnen worden;
- veel OESO-landen de inspanningsverplichting van de OESO niet halen.
Overwegende dat:
- de Jonge Socialisten in de PvdA staat voor een wereld met gelijke kansen voor iedereen;
- Nederland een leidende rol zou moeten spelen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking.
Besluit dat:
- de PvdA op te roepen om zich in te zetten de inspanningsverplichting om 0,7% van het BBP
uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking te veranderen in een wettelijke verplichting;
- het JS-bestuur op te roepen er bij de PvdA op aan te dringen het streven naar een wettelijke
verplichting op te nemen in haar verkiezingsprogramma.
En gaat over tot de orde van de dag.

M11. Anoniem solliciteren
Indiener: Themagroep emancipatie op en door werk
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- er tal van voorbeelden zijn van sollicitaties die op basis van naam, geslacht of vermoedelijke
etniciteit niet in overweging worden genomen;
- er ook weigeringen plaatsvinden op basis van door naam verkregen informatie met
betrekking tot geaardheid, religie, gender, uiterlijk, etniciteit of lichamelijke gesteldheid.
Overwegende dat:
- anoniem solliciteren een eerste stap kan zijn op weg naar een eerlijke kans voor alle
sollicitanten;
- volgend uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling, artikel 5, dat elk mens gelijk is en iedereen
gelijke kansen zou moeten hebben.
Besluit dat:
- de JS zich hard maakt voor anoniem solliciteren;
- de JS oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheden om anoniem solliciteren tot de
standaard te maken;
- de JS de PvdA oproept om binnen de partij waar mogelijk anoniem solliciteren in te voeren.
En gaat over tot de orde van de dag.

M12. Stimuleren van de arbeidsparticipatie
Indiener: Themagroep emancipatie op en door werk
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- kinderen die opgroeien in de bijstand zelf ook sneller in de bijstand eindigen;
- er motivatie ontbreekt onder jongeren op de arbeidsmarkt;
- het zonde is dat mensen kansen laten liggen.
Overwegende dat:
- het verheffingsbeginsel van de JS en de PvdA op de arbeidsmarkt moet worden toegepast;
- ontplooiing op de arbeidsmarkt gestimuleerd kan worden in het onderwijs;
- iedereen zijn of haar talenten optimaal moet kunnen benutten.
Besluit dat:
- de JS voorlichting gaat geven op scholen over ontplooiing, kansen en talent.
En gaat over tot de orde van de dag.

M13. Sprekerscadeaus
Indiener: Themagroep actuele politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
- de Jonge Socialisten (JS) in de Partij van de Arbeid (PvdA) een progressieve houding heeft
getoond met betrekking tot duurzaamheid, met name binnen de PvdA;
- met het huidige cadeaubeleid van de JS slechts alcoholische dranken aan de sprekers gegeven
worden.
Overwegende dat:
- we meer duurzaamheid in de samenleving willen creëren en dat de JS het belangrijk vindt een
goed voorbeeld te geven.
Besluit dat:

-

de JS haar duurzaamheidkarakter naar buiten brengt door (water reinigde) planten of
cactussen als (standaard)cadeau voor gastsprekers aan te bieden onder het mom van ‘draag
zorg voor de natuur’.

En gaat over tot de orde van de dag.

M14. Een groene JS
Indiener: Themagroep actuele politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
- de Jonge socialisten (JS) in de Partij van de Arbeid (PvdA) een progressieve houding heeft
getoond met betrekking tot duurzaamheid, met name binnen de PvdA;
- de Nederlandse politiek in het algemeen geen voortrouw neemt met betrekking tot
duurzaamheid en te weinig doet aan de noodzaak voor verduurzaming.
Overwegende dat:
- de JS zich continu zou moeten profileren als groene organisatie met ludieke acties.
Besluit dat:
- het landelijk bestuur in samenwerking met de werkgroep duurzaamheid en de afdelingen een
campagne voert om milieubewustzijn te creëren onder de consumenten.
En gaat over tot de orde van de dag.

