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Beschermen wat we hebben opgebouwd en de basis verder versterken
Een huis bouw je niet op drijfzand. Daarom hebben we de afgelopen jaren met elkaar zo hard gewerkt om de basis te leggen. Het werk van de afgelopen jaren moeten we koesteren 
en beschermen. En op een aantal zaken moeten we verder werken aan zekerheid door onze basis verder te versterken. Op die punten waar we allemaal zorgen over hebben in ons 
dagelijks leven. Dan heb ik het over pensioenen en duidelijkheid over hoeveel je spaart en de waarde ervan. Of de zorg. Blijven we de allerbeste zorg krijgen nu en in de toekomst? 
We vragen ons af of we nog wel zelf kunnen kiezen naar welke dokter we gaan en of we het kunnen blijven betalen. Iedereen verdient de beste zorg en ik wil dat dat zo blijft.  
En hoe zit het met de zorg voor onze ouders? Die is gewoon op nog te veel plekken in ons land niet goed genoeg. Dat kan niet en dat wil ik aanpakken. Maar ook over al die 
vluchtelingen die hier zijn. Hoe zorgen we dat vluchtelingen die terug kunnen als het thuis weer veilig is ook echt teruggaan? En natuurlijk onze veiligheid. Een fijn en veilig leven in 
je eigen buurt is het belangrijkste dat er is. Daar moeten we aan blijven werken. 

Door bouwen op een stevige basis
Nederland is een bijzonder land. Klein, maar koploper op vele terreinen. Ik wil dat dat zo blijft. Dat we bijzondere dingen blijven doen, uitvinden, bedenken en maken. Dingen die 
wereldwijd bekend zijn. Maar die er vooral voor zorgen dat ons leven hier stapje voor stapje beter wordt. Waar het mij om gaat is dat we de deur naar de toekomst openzetten.
 Dat we op onze basis verder gaan bouwen. Daarom vind ik het belangrijk dat we blijven investeren in innovatie en kennis. 

Door bouwen betekent ook dat we zorgen dat er voldoende banen zijn, die passen bij de veranderingen die zich voordoen door nieuwe technieken. Ik wil ook dat iedereen kan 
werken in een contract dat bij je past en de zekerheid biedt die je fijn vindt. 
 

Geen cafetariamodel
We gaan ook door bouwen om onszelf te blijven. Dat fijne land, dat we door hard werken met elkaar hebben opgebouwd. We staan voor onze waarden en vrijheden. Die beschermen 
we ook. Hoe wij samenleven wordt bepaald door meer dan wetten alleen. Het gaat over wat we doen en hoe we elkaar aanspreken als dat nodig is. We moeten ons durven uitspreken 
om de sociale spanningen van dit moment te doorbreken. Wij moeten volstrekt duidelijk zijn over wat we van elkaar verwachten. Want toegeven op onze waarden en vrijheden 
zullen we nooit doen. Met onze waarden en vrijheden is het alles of niets. Het is geen cafetariamodel.  

Een land van koppige optimisten
Nederland draait op een gigantische grote groep koppige optimistische Nederlanders die zo ongelooflijk veel voor Nederland betekenen. Die dag in dag uit aan de slag zijn er iets 
van te maken. Maar die ook hun zorgen hebben. Die ook wel eens boos zijn. Ik snap dat ook. Aan die boosheid en zorgen wil ik ook echt iets doen. Maar waar ik niks heb zijn die 
schreeuwers aan de zijlijn. Zij hebben kritiek op alles wat er gebeurt, maar als je ze om hulp vraagt gebeurt er niks. Hier kan ik niks mee. Op deze mensen bouw je geen
samenleving. Soms zou je denken dat die schreeuwers Nederland zijn. Niets is minder waar. Nederland is die gigantische groep koppige optimisten. Die schreeuwen niet, die gaan 
gewoon door. De afgelopen jaren en de komende jaren. Dat ga ik ook doen. 

Doorzetten
We hebben de afgelopen jaren laten zien niet weg te duiken als het moeilijk wordt. Dat zullen we in de komende jaren weer moeten doen. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. 
Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we de basis verder versterken én door bouwen aan Nederland we met dit land echt de volgende stap gaan zetten. Dat we zorgen en onzekerhe-
den weg kunnen nemen. Dat het stap voor stap beter wordt. Dat we allemaal de vruchten gaan plukken. En dat we een fijn land blijven.

Mijn ambitie van de afgelopen jaren was het land sterker uit een zware crisis krijgen. Mijn ambitie voor de volgende 
vier jaar is dat we daar allemaal de vruchten van gaan plukken. Het gaat nu beter, maar nog niet iedereen voelt dat. 
Sterker nog: het zijn nog steeds onzekere tijden. Er zijn nog steeds zorgen. Terechte zorgen. En ik snap dat. Sommige 
heb ik zelf ook. Ik vecht ervoor om die zorgen weg te nemen. Want ik wil dat we het allemaal stap voor stap beter 
krijgen. Ik wil de basis verder versterken en doorbouwen aan Nederland. Allebei. Tegelijkertijd.
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