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1. Is FNV tevreden met de uitkomsten 
van Prinsjesdag?

“Het kabinet plakt een historisch pakket aan pleisters, 
maar de fundamentele oorzaken van de scheefgroei in 
de samenleving worden niet aangepakt. De lonen blij-
ven al decennia achter op de economische groei. Eco-
nomisch groeit Nederland nog steeds, maar het geld 
blijft in beperkte zakken hangen. Het geld moet eerlij-
ker worden verdeeld.” 

2. Het wettelijk minimumloon stijgt in 
totaal met 10 procent. Ook de uitkeringen 
stijgen mee. Bent u blij hiermee?

“De 10 procent is onvoldoende om mensen voldoende 
bestaanszekerheid te geven. Het minimumloon was 
voor veel mensen al te laag, maar door de gierend hoge 
inflatie is het helemaal niet meer voldoende.”  

3. Het kabinet volgt op hoofdlijnen het 
-

relaties. Het gaat o.m. om het invoeren 
van basiscontracten en het tegengaan van 
draaideurconstructies. Doet het kabinet 
hiermee voldoende? 

“Een vaste baan betekent bestaanszekerheid voor al 
die mensen die dagelijks het geld verdienen voor hun 
werkgever. Structureel werk betekent vaste contracten, 
maar dat zien we nog onvoldoende terug in de praktijk.” 

4. Wat zijn de speerpunten van FNV voor de 
komende tijd?

“FNV roept op om in actie te komen voor een rechtvaar-
dige samenleving en eerlijke oplossingen voor de inko-
menscrisis. Wij eisen dat de lonen meestijgen met de 
prijzen, meer vaste banen, een verhoging van het mini-
mumloon naar 14 euro per uur met behoud van koppe-
lingen. Verder gaat het om indexeren van pensioenen, 
een betaalbare energierekening en eerlijke belastingen 
op winst en vermogen.”  

5. Waar kan HR/de werkgever nog een 
tandje bijzetten?

“De werkgevers zijn aan zet om de lonen flink te ver-
hogen om koopkracht te behouden. Veel bedrijven re-
kenen de prijsstijgingen door naar hun klanten. Daar 
waar het kan moeten werkgevers de lonen verhogen 
zodat de lonen minstens evenveel waard blijven.” 

FNV-voorzitter Tuur Elzinga 
staat voor ‘behoud van banen, 
het bieden van meer zekerheid 
en hogere lonen’. Hoe kijkt 
hij terug op de ‘Prinsjesdag-
plannen’ van het kabinet?

5 
vragen aan...  

Tuur 
Elzinga
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