
In 20 essays zetten 28 auteurs de grote vragen van deze 
tijd uiteen. Én ze doen een voorzet voor wat een volgend 
kabinet beslist moet doen om kansen en welvaart  

rechtvaardiger te verdelen. Minister van Sociale Zaken 
Wouter Koolmees schreef het voorwoord.

“Naar Frans model”
Het inbedden in het huidige bestel zou het best 

gemodelleerd kunnen worden naar het Franse semi-presi-
dentiële model. Hierbij heeft de premier een eigen mandaat 
en wordt de coalitie samengesteld uit de formatie van de 
partijen. Hiermee is er alsnog een afhankelijkheid van een 
meerderheid uit het kabinet waarmee zowel het polder-
model als het dualisme worden versterkt. Zowel de premier 
als de coalitie zijn dan een afspiegeling van de verkiezings-
uitslag. Jesse Markus, 26, Hilversum

“Dogma’s”
Misschien moeten we nog 

eens goed nadenken of onze 
‘kroonjuwelen’ in de afgelopen 
55 jaar niet tot dogma’s zijn 
verworden. Gekozen burgemeester 
en gekozen premier… Moeten we 
dat nog wel willen? Gaat de politiek 
al niet teveel over de poppetjes en 
te weinig over de inhoud? Laten we 
dan meteen ook nadenken of we 
het bindend referendum nog wel 
moeten willen, in een tijd waarin 
veel mensen gedesinformeerd 
worden door trollen en fake news.
Huub van Rooij, 64 jaar, Den Bosch

“Voorselectie”
Risico: een gekozen volks-

menner die de gekste populaire 
kreten uitkraamt. Voorselectie door 
erkende politieke partij nodig. Hard 
nodig: iemand die risico’s voor 
beleid kan uitleggen… Govert Dorrenboom (88), Rotterdam 

“Overzichtelijk beginnen”
Ons Appèl uit 1966 begint terecht met het 

beschrijven van de ‘diepwortelende wederzijdse afhanke-
lijkheid’ tussen regering en volksvertegenwoordiging als 
kernprobleem van coalitiepolitiek. Het anders aanwijzen van 
de regering zou dat nog altijd bestaande probleem moeten 
adresseren. Tegelijk moet dit het feitenvrije theater in de 
politiek niet verder stimuleren, noch een patstelling creëren 

door twee krachten tegenover elkaar zetten die zich beide 
kunnen beroepen op een kiezersmandaat. Dat er na 54 
jaar nog geen panklaar recept ligt voor een onafhankelijker 
regering zegt veel over de complexiteit ervan. Laten we 
daarom beginnen met overzichtelijke ingrepen: lijsttrekkers 
worden uitgesloten van deelname aan de regering, en 
bewindspersonen kunnen niet terugkeren als volksverte-
genwoordiger. Dit zou weleens een effectieve bijl aan de 
bovengenoemde diepe wortels kunnen zijn. Huub Halsema 

(49), Delft

“Approval voting”
In Nederland kunnen we 

polarisatie tegengaan door onze 
premier te kiezen door approval 
voting: een simpele ja/nee-vraag 
per kandidaat. Dit dwingt de 
premier electoraal om niet alleen 
de achterban, maar het hele volk 
te dienen. Ook beschermen we zo 
ons systeem met kleinere partijen. 
Tenslotte voorkomen we op deze 
manier verkiezingen met run-offs 
tussen twee zeer controversiële 
kandidaten of overwinningen 
door mensen met een zeer klein 
draagvlak. Zo zorgen we pas ècht 
voor een premier met brede steun. 
Joost Jacob Vecht (32), Amersfoort

“Bijdetijdse 
alternatieven”

Het was een mooi idee – indertijd. 
In plaats van ons sterk maken een 

verloren slag alsnog binnen te halen, kunnen we ons beter 
richten op verfrissender ideeën die de potentie hebben 
meer recht te doen aan ons doel het politieke bedrijf verder 
te democratiseren. Ik verwijs daarbij graag naar David  
Van Reybrouck die met zijn Tegen verkiezingen kritische 
kanttekeningen plaatst die niet worden ondervangen 
middels de gekozen premier. Tegelijk presenteert hij 
bijdetijdse alternatieven die zeer de moeite waard kunnen 
blijken. Jan Maarten Fernig (61), Zuilichem
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Al sinds 1966 pleit D66 voor 
een gekozen premier. Zo 
krijgen kiezers een stem op 
de macht en een stem op 
de controle van de macht. 
De Mr. Hans van Mierlo 
Stichting werkt aan een 
paper over de vraag hoe de 
gekozen premier vorm moet 
krijgen in het Nederlands 
bestel. Wat vind jij?

→ d66.nl/de-burger-bij-het-bestuur

DE GEKOZEN PREMIER, MAAR HOE?

Wat vind jij? Het onderwerp en de deadline voor het volgende nummer ontvang je via onze nieuwsbrieven en 
thema-updates. (In MijnD66.nl kun je deze abonnementen in- of uitschakelen). De redactie behoudt zich het recht voor 
bijdragen in te korten.
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et beloven onstuimige jaren twintig te worden. 
De coronapandemie versterkt een trend die al 
jaren zichtbaar is: die van scherper wordende 
scheidslijnen in onze samenleving. Er tekent 
zich een hoogopgeleide bovenlaag af, met goed 
werk, huisvesting, inkomen en vermogen, en een 
lageropgeleide onderlaag, zonder deze middelen. 
Het bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau 
er in 2014 al toe om te spreken van ‘gescheiden 
werelden’. 

De pandemie is bovendien niet de laatste funda-
mentele verandering waartoe we ons moeten 
zien te verhouden. De klimaattransitie en de 
verdere digitalisering van de samenleving gaan 
diepgaande invloed hebben. Er is alle reden 
om aan te nemen dat deze situatie ook grote 
politieke gevolgen heeft. “Bijna 30 procent van 
de bevolking vertrouwt de politiek niet, stemt 
niet of twijfelt sterk”, schreef de Staatscommissie 
parlementair stelsel in 2018.

Sociale rechtvaardigheid
Dit dwingt tot overpeinzing. Wat vinden we een 
rechtvaardige verdeling van kansen en welvaart 
in deze onstuimige tijd? Het mag duidelijk zijn 
dat er meer aandacht is dan voorheen voor de 
vraag hoe vrijheid en gelijkheid zich tot elkaar 
verhouden. Denk bijvoorbeeld aan de Algemene 
politieke beschouwingen van september 2020, 
waar partij na partij afstand nam van ‘het neoli-
beralisme’. Maar wat is nu precies ‘sociale recht-
vaardigheid’? Waar zien we nieuwe onrechtvaar-
digheden ontstaan in de verdeling van kansen 
en welvaart? En wat kan de staat doen om deze 
rechtvaardiger te maken?

Over die eerste vraag zijn bibliotheken volge-
schreven. Voor nu geven we daarom slechts vier 
overwegingen mee. Ten eerste stellen we vast 
dat een rechtvaardige verdeling niet vanzelf-
sprekend een verdeling is waarin iedereen altijd 
evenveel van alles heeft. Of dat nou inkomen, 
baanzekerheid, vermogen of diploma’s betreft. 
Ten tweede zien we kansen en welvaart als 

een middel, en niet als een doel. We maken ons 
druk om de verdeling van kansen en welvaart 
in zoverre zij leiden naar persoonlijke vrijheid 
en menselijke autonomie. Ten derde beseffen 
we dat het antwoord op de vraag wat sociale 
rechtvaardigheid vereist, vraagt om verschil-
lende handelingen of beleid afhankelijk van de 
maatschappelijke omstandigheden. Beleid dat in 
een bepaalde periode rechtvaardige uitkomsten 
bevorderde, kan onrechtvaardigheid in de hand 
werken als de tijden veranderen. En ten vierde 
overwegen we dat voor sociale rechtvaardigheid 
ook de relaties tussen mensen onderling belang-
rijk zijn. Hoeveel verschillen accepteren we in de 
samenleving als we willen dat ieder als gelijke 
erkend wordt? 

Geïnspireerd door het kabinet-Pierson
Over de volgende twee vragen – waar zien we 
nieuwe onrechtvaardigheden ontstaan en wat 
kan de staat daartegen ondernemen? – gaat dit 
boek. 28 auteurs hebben zich laten inspireren 
door het vorige kabinet der sociale rechtvaardig-
heid. Na decennia van schrijnende ongelijkheid 
door industrialisering en verstedelijking, trad in 
1897 het ‘kabinet der sociale rechtvaardigheid’ 
van Nicolaas Pierson aan. Met een ‘programma 
van urgentie’ maakte het kabinet in vier jaar tijd 
goed wat jaren was blijven liggen. Hervorming na 
hervorming, wet na wet. Het bracht Nederland 
onder meer een woningwet, een leerplichtwet, 
een ongevallenwet en een gezondheidswet.

Dit boek is géén verkiezingsprogramma of 
regeerakkoord. Wat het wel is? Een verzameling 
visies van toonaangevende wetenschappers en 
auteurs die ervan overtuigd zijn dat een volgend 
kabinet zich hard moet maken om sociale recht-
vaardigheid na te streven. En een openingszet 
voor een politiek debat dat het waard is om 
grondig te voeren, en waarin we nooit genoeg 
stemmen kunnen laten horen. ■

20 essays, 28 auteurs
Meer regie bij ruimtelijke inrichting en meer 
aandacht voor de problemen en mogelijkheden 
in verschillende steden, dorpen en regio’s zou op 
veel plekken in het land nieuw elan opleveren  
– Floor Milikowski

Schrijf minder voor hoe mensen zouden moeten 
wonen, en bied ruimte aan nieuwe spelers die 
duurzaam willen investeren in wonen, in lijn met 
grote opgaven als de energietransitie – Marja 
Elsinga & Arend Jonkman

Zorg voor eerlijke toegang tot verduurzaming, 
verdeel lusten en lasten eerlijk, bestrijd ener-
giearmoede en laat burgers meebeslissen in de 
energietransitie – Sanne Akerboom

Een rechtvaardiger onderwijsbestel vraagt  
om het tegengaan van ongelijke leerkansen, 
ongelijke selectie en ongelijke toegang tot  
onderwijs – Louise Elffers

Maak werk van digitale geletterdheid en digitale 
gecijferdheid, en ontwikkel nieuwe toepassingen 
van ai samen met burgers en wetenschappers  
– Sennay Ghebreab

Een van de meest effectieve manieren waarop de 
gevolgen van technologische innovaties in goede 
banen kunnen worden geleid, is door middel van 
onderwijs – Mark Levels

Zorg voor ‘menswaardig werk voor iedereen’ en 
stel regels op voor het eerlijk meten, analyseren 
en beïnvloeden van werkenden – Djurre Das, 
Roos de Jong, Linda Kool & Melanie Peters

We moeten een draai maken naar een arbeids-
markt die niet gericht is op baanzekerheid, maar 
op werkzekerheid – Sandra Phlippen

Een rechtvaardige arbeidsmarkt vraagt om  
zelfbepaling: voer basisbanen en een  
persoonlijke leerrekening in – Fabian Dekker

Jongeren die 18 worden en in een jeugdzorg- 
instelling verblijven, mogen 10% van het bedrag 
dat hun zorg in het verleden gekost heeft,  
investeren in een toekomstplan – Floor Kellerman 
& Albert Jan Kruiter

Een rechtvaardig belastingbeleid begint bij een 
wederkerige relatie tussen de overheid en de 
Belastingdienst aan de ene kant en de belasting-
betaler aan de andere kant – Diederik Stadig

Het is tijd dat technologiebedrijven stoppen 
met ‘overheid spelen’ en dat democratische 
regeringen Big Tech binnen de kaders van de 
rechtsstaat brengen – Marietje Schaake

Maak de digitalisering in de zorg verantwoord 
mogelijk, bijvoorbeeld met nieuwe richtlijnen 
voor het gebruik van technologie en een coschap 
digitalisering in de opleiding geneeskunde  
– Annelien Bredenoord & Karin Jongsma

Zorg ervoor dat iedere Nederlander de vruchten 
plukt van Europese samenwerking, en voer 
een open en feitelijk debat over hoe Nederland 
verder wil in Europa – Catherine E. de Vries

Het wordt tijd dat in het overheidsbeleid een 
afwachtende houding wordt ingeruild voor een 
actief migratiebeleid – Monique Kremer

Anticipeer op verontwaardigde massa’s en graaf 
(nieuwe) kanalen voor massadeliberatie in de 
platformdemocratie – Jasper Zuure

Een feministisch kabinet luidt een nieuwe fase 
voor genderbeleid in, om te beginnen met een 
gelijkwaardige samenstelling van het kabinet zelf 
– Afke Groen, Tessa Holzman & Laura de Vries

Hervorming van de landbouw en veehouderij 
begint met de simpele vaststelling dat dieren niet 
langer een middel, maar een zelfstandig doel zijn 
– Mark van Ostaijen

Spreek een ambitieuze investeringsnorm af  
van 5% van het bruto binnenlands product (bbp) 
en toets de investeringen aan de brede welvaart 
– Joost Sneller

Wat als het nu eens geen wet of budget is? De 
rechtsstaat en een inclusieve democratie zijn de 
basis voor vragen over beleid en uitvoering  
– Alex Brenninkmeijer
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