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Vijf punten uit het partijprogramma van de PvdA 

 

- Minimumloon naar 14 euro, ook voor jongeren vanaf 18 die nu 

minimumjeugdloon krijgen; koppeling met AOW en bijstand blijft in stand. 

Sollicitatieplicht wordt afgeschaft.  

- Zorgpremie wordt verlaagd; gratis kinderopvang; huursubsidie gaat omhoog.  

- Bedrijven met dividend keren verplicht een bonus uit aan werknemers; grote 

investeringsbeslissingen vereisen instemming van werknemers; rekening van de 

crisis wordt bij multinationals, vermogenden, topinkomens gelegd.  

- Cultureel erfgoed, zoals standbeelden, wordt voorzien van de goede historische 

context; Nederland maakt excuses voor zijn rol in de slavernij; de afschaffing van 

de slavernij wordt een nationale (vrije) feestdag. De Code Culturele Diversiteit 

wordt nageleefd.  

- Energie is in 2030 schoon; direct stoppen met subsidie voor biomassa; geen 

nieuwe kerncentrales; Borssele zo snel mogelijk dicht.  

 
 
 
 

Nummer 2 op de Feministische Partijwijzer – Partij van de Arbeid  
              Enkele stukken over de verkiezingen staan nu op de website  
 
De feministische partijwijzer; politieke partijen doorgelicht op 16 punten; waar staat elke partij?  

 
 
Beste vrouwen,  
 
De Partij van de Arbeid heeft sinds 18 januari een nieuwe lijsttrekker, Lilianne Ploumen.  
In vrouwenkringen is ze een bekende naam, want ze heeft al veel voor vrouwen betekend.  
Maar om acht weken vóór de verkiezingen nog voldoende naamsbekendheid op te bouwen 
voor Kamerzetels is lastig, zeker omdat ze niet mee mocht doen aan het verkiezingsdebat 
van RTL4 op zondag 28 februari.  
In het begin werd er veel aandacht besteed over wat Lilianne voor elkaar had gekregen voor 
vrouwen, maar de laatste weken gaat het vooral over algemene zaken. Én dat de PvdA in 
kabinet Rutte II er mee heeft ingestemd in het neoliberale idee van decentralisatie van 
beleidsterreinen en bezuinigingen, die vooral mensen aan de onderkant van de samenleving 
hebben geraakt.  
Bij de verkiezingen van 2017 is de partij daarop hard afgerekend met zetelverlies, ze haalden 
9 zetels.  
 
Aan Ploumen de ondankbare taak om het vertrouwen van de ‘traditionele’ achterban te 
herstellen. In Nieuwsuur van 5 maart kwam Ploumen uitgebreid aan bod en daar ging het 
vooral over punten waar de PvdA, via Lodewijk Asscher als minister van sociale zaken en 
vicepremier bij Rutte II aan had meegewerkt, en waar de PvdA de laatste vier jaar in de 
Tweede Kamer anders tegenaan is gaan kijken. Hoeveel vertrouwen kun je dan nog 
terugwinnen?  

http://wouw-amsterdam.nl/
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid_FeministischePartijwijzer-9febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid-Toelichting-feministische-categorieën-9febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid-Score-Politieke-Part-9febr21.pdf
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Voor mijn gevoel werd Lilianne ze wel erg in de verdediging gedrukt, maar ze bracht het er 
toch wel goed af.  
Hieronder vooral aandacht voor hoe Ploumen zich al jaren lang inzet voor het verbeteren 
van de situatie van vrouwen en dat de PvdA hierin een lange traditie heeft.  
Marjan N.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                8 maart 2020 - Lilianne Ploumen en Nenita La Rose (gemeenteraadslid PvdA  Amsterdam  
                        en  voorzitter NVR, Nederlandse VrouwenRaad), beide wonend in Amsterdam  

 

Werkervaring 
Lilianne Ploumen is een lijsttrekker met ruime ervaring in de politiek en ontwikkelingswerk. 
In 1996 was ze o.a. zeven jaar directeur van Mama Cash en werkte bij Foster Parents Plan en 
Cordaid. Daarna in 2007 voorzitter van de PvdA, Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en nu Lid van de Tweede Kamer, allemaal voor vier jaar. Zie 
haar CV onderaan.  
 
Motivatie van Ploumen om de politiek in te gaan.  
Opkomen voor onderdrukten en verworpenen. Het bestrijden van „ongelijkheid, in 
Nederland en in de wereld”. Door al haar ervaring kan ze heel scherp uit de hoek komen.  
Hoe reageert ze bv op seksisme? „Het laat me koud, maar het moet wel de wereld uit.”  
 
Belangrijke punten voor vrouwen waarvoor Ploumen zich de komende jaren sterk voor wil 
maken.  
1. Verhoging van het minimumloon naar 14 euro. De koppeling met de bijstand en AOW 
blijft bestaan. Alle partijen hebben dit als actiepunt overgenomen, maar veel minder 
vergaand. De VVD en het CDA willen bijvoorbeeld wel een beetje verhoging, én dan óók de 
koppeling met afgeleide inkomens loslaten!  
2. Gratis kinderopvang.  
3. Meer zorgmedewerkers, onderwijzend personeel en wijkagenten, hogere salarissen.  
4. Anticonceptie in het basispakket ; de 5 dagen bedenktijd bij abortus afschaffen.  
5. De rekening wordt door het bedrijfsleven, vermogenden en topinkomens betaald.  
6. Seksuele intimidatie wordt wettelijk strafbaar.  

https://www.pvda.nl/nieuws/belast-de-rijken-voor-een-eerlijke-toekomst-voor-ons-allemaal/


- 3 - 
 

Gelijke beloning van vrouwen en mannen  
Vrouwen verdienen nog steeds 14% minder per uur dan mannen. Voor hetzelfde werk. Dat 
moet anders. En daar heeft Ploumen een plan voor. Ze heeft hierover een wetsvoorstel 
ingediend, dat 9 februari 2021 in de Kamer besproken wordt.  
Opmerkelijk: 84 procent van de Nederlanders steunt het wetsontwerp voor gelijk loon voor 
vrouwen, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.  
 

Wat heeft Lilianne concreet voor vrouwen bereikt?  
SheDecides. Ploumen heeft zich de laatste jaren ontpopte tot een effectieve feminist met 
wereldwijde bekendheid. Ze nam als minister voor Ontwikkelingssamenwerking begin 2017 
het initiatief tot het steunfonds SheDecides. Op 2 maart 2017 haalde ze in Brussel 181 
miljoen euro op  voor haar fonds dat ervoor moet zorgen dat vrouwen in 
ontwikkelingslanden toegang krijgen tot geboorte- en gezinsplanning. Ploumen: 
‘Gezinsplanning vermindert armoede en geeft economische impuls in landen waar dit het 
meeste nodig is’.  
In 2017 kreeg Ploumen de Machiavelliprijs die jaarlijks wordt toegekend voor een 
opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Ze had toen al 400 miljoen 
euro opgehaald.  
 
Uitgave boek  
Op 20 november 2020 kwam het boek ‘De deur naar de macht’ van Lilianne Ploumen uit.  
 
Toelichting:  
Ploumen wil al zo lang ze zich kan herinneren de 
wereld verbeteren en een verschil maken.  
Maar hoe doe je dat? Schop je van de buitenkant 
tegen de macht aan? Of lukt het je de deur naar de 
macht te openen en naar binnen te stappen?  
 
Als dochter van de melkboer was het ondenkbaar 
om je stem te verheffen. Het waren de anderen die 
de dienst uitmaakten. Totdat dat veranderde in 
haar generatie en het haar lukte om die deur naar 
de macht te openen. Van klassenvertegenwoordiger 
tot minister die aan de wieg stond van de 
internationale beweging SheDecides.  
In ‘De deur naar de macht’ laat ze zien hoe 
persoonlijk haar politiek is en waarom ze gelooft in 
een strategie die de kracht van sociale bewegingen 
en de macht van politiek combineert.  
 
PvdA heeft al een lange traditie in het opkomen voor belangen van vrouwen.  
- Suze Groeneweg, eerste vrouw in de Tweede Kamer in Nederland, van 1918 tot 1937. Voor 
de SDAP. Was voor volksonderwijs, pacifiste en tegen drank. Stond bekend als feministe.  
Lilianne draagt haar voor voor de Eregalerij in het Museum van de Democratie.  
- Corry Tendeloo, zat in de Tweede Kamer van 1945 tot 1956, toen ze overleed. Dat vrouwen 
na hun huwelijk niet automatisch ontslagen worden hebben we te danken aan Corry 
Tendeloo. Voor mij (Lilianne) is zij een bron van inspiratie voor de strijd van nu. Voor gelijk 
loon, toegang tot abortus en meer vrouwen in de top. Brug met haar naam.  

http://bit.ly/GelijkLoon
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/02/ploumen-haalt-181-miljoen-euro-op-voor-fonds-a1548399
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/02/ploumen-haalt-181-miljoen-euro-op-voor-fonds-a1548399
https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/lilianne-ploumen
https://atria.nl/nieuws-publicaties/vrouwen-in-de-politiek/suze-groeneweg-biografie/
https://www.instagram.com/p/CLEs5q7FxYQ/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corry_Tendeloo
https://twitter.com/i/status/1359044923031494662
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- Hedy d’Ancona heeft zich vele jaren ingezet voor vrouwenemancipatie. Samen met Joke 
Kool-Smit MVM opgezet in 1968 en ze was mede oprichtster van het feministische 
maandblad Opzij. Vele jaren lid geweest van de Eerste Kamer, zat in het Europees Parlement 
en heeft in enkele kabinetten gezeten. In 1981/1982 was ze de eerste staatssecretaris voor 
emancipatiezaken die uit de vrouwenbeweging kwam. Zette haar handtekening onder de Wet 

Gelijke Behandeling. Nog altijd wordt Hedy vaak gevraagd om commentaar te geven op 
feministische onderwerpen.  
Recente uitspraak van 29 december 2020 bij 
Vrouwennetwerk Zuid: ‘Volgens oud-minister, voormalig 
Europarlementariër Hedy d’Ancona (83 jaar) moeten we 
voor een leukere, betere en rechtvaardiger samenleving 
het werk in de privésfeer en betaald werk gelijk over 
mannen en vrouwen verdelen. Daartoe heeft ze een 
uiterst simpele oplossing: de vijfurige werkdag voor  
zowel mannen als vrouwen en gratis kinderopvang’.  
(de vijfurige werkdag was een idee van Joke Kool-Smit)  
 
Algemene punten waar Ploumen ook voor staat:  
- Meer woningen. 
- Geen eigen bijdrage medische zorg  
- minimaal 30 procent vrouwen in de top  
- Bestrijden ongelijkheid  
- Kijk hier voor meer punten over emancipatie voor 
iedereen, zoals het tegengaan van stereotypering, 
integratie, uitsluiting racisme, internet als  
basisbehoefte, etc.  
 
Enkele scherpe opmerkingen:  
- In het radiodebat op 26 februari merkte Lilianne Ploumen droogjes op nadat Wilders en 
Denk waren uitgeraasd over het integratiebeleid: Twee schreeuwende mannen lossen zelden 
een probleem op.  
- Ploumen wees Rutte als hoofdschuldige aan voor de misstanden op de woningmarkt. 
‘Wonen is een verdienmodel geworden en de VVD liep daarin voorop. Wonen moet weer een 
recht worden’. En tijdens een ander debat tegen Hoekstra: ‘Wonen is geen markt. Het is 
geen verdienmodel. Het is een recht’. Hoekstra heeft het over de woningmarkt.  
- Vraag uit een interview: ‘Hebt u nog met uw man overlegd of u het lijsttrekkerschap zou 
aanvaarden?’ ‘Ja, ik heb ook Liselot even gebeld.’ Uitbundige lach. (Liselot is de vrouw van 
Wopke Hoekstra, red.) ‘Hallo, het is 2021!’  
 
 
Goed nieuws, mogelijk omdat het kabinet demissionair is en regeringspartijen niet meer 
gebonden zijn aan het regeerakkoord.  
 
Enkele belangrijke moties zijn aangenomen.  
De motie om vijf dagen bedenktijd voorabortus te schrappen is aangenomen!  

Het voorstel is om de bedenktijd te vervangen door een flexibele bedenktijd zodat vrouw en 

arts kunnen beslissen wat er in de individuele situatie gewenst is.  

De vijf dagen bedenktijd voor een abortus is betuttelend, onnodig belastend en een aantasting 

van de autonomie van vrouwen. De motie was ingediend door Corinne Ellemeet (Groen 

Links) en Lilianne Ploumen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedy_d%27Ancona
https://nl.wikipedia.org/wiki/Man_Vrouw_Maatschappij
https://www.opzij.nl/product/de-nieuwe-editie-van-opzij-verschijnt-maar-de-winkels-zijn-dicht-bestel-m-hier/
https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/vrouwennetwerk-zuid/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/samenleving-en-democratie/#emancipatie-met-gelijke-kansen-voor-iedereen
https://www.instagram.com/p/CLw-P4tlyDg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://nos.nl/artikel/2370195-bedenktijd-voor-abortus-belastend-of-nodig-onderwerp-opnieuw-ter-discussie.html
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De motie over anticonceptie in het basispakket is 25 febr. aangenomen.  
Deze motie was ingediend door Attje Kuiken, PvdA en kwam in samenwerking met Bureau 
Clara Wichmann tot stand.  
Er waren7228 mede-eisers van de Nederlandse Staat om gratis anticonceptie af te dwingen. 
Want anticonceptie is basiszorg, en er mag geen financiële drempel zijn om niet of voor een 
optimale vorm van anticonceptie te kiezen. We wachten de uitwerking van de motie af. Nu 
verschilt het per kabinet of anticonceptie onder het basispakket en het eigen risico valt. Daar 
moet een einde aan komen: vergoeding van anticonceptie mag geen speelbal zijn van de 
politiek, maar moet voor eens en voor altijd geregeld worden.  
 
Conclusie: 
Dat de PvdA op nummer 2 staat in de Feministische Partijwijzer, is heel terecht. De PvdA zet 
zich al heel lang in voor emancipatiezaken. Een bekende namen zijn daarbij Suze 
Groeneweg, Corry Tendeloo en Hedy d’Ancona. Maar ook in de huidige Tweede Kamer zitten 
enkele heel goede vrouwen die zich inzetten voor emancipatie, zoals Attje Kuiken, nr. 4 en 
Kirsten van den Hul, nr. 12. Hopelijk wordt Kirsten herkozen.  
Het is een lang stuk geworden, maar er is ook veel te melden. Lilianne Ploumen staat in een 
traditie, ze staat op de schouders van haar voorgangers, zoals Kamala Harris en Amanda 
Gorman ook aangeven dat ze op de schouders staan van hun voorgangers in de VS.  
 
 

CV  

1962 Geboren in Maastricht.  

1974-1980 Atheneum aan het Henric van Veldeke College in Maastricht.  

1980-1988 Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam.  

1983 Medewerker Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek. 1990 Foster Parents Plan.  

1996 Directeur van Mama Cash.  

2003 Lid PvdA, voordien van GroenLinks.  

2004 Directeur van ontwikkelingsorganisatie Cordaid.  

2007 Voorzitter PvdA.  

2012 Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  

2017 Lid van de Tweede Kamer.  

2021 Politiek leider van de PvdA.  

Ploumen woont met haar partner in Amsterdam en heeft twee kinderen.  

 

https://bit.ly/3bU5zez

