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Dit zou Adam 
kunnen zijn
(maar het is een babyplaatje van shutterstock) 

Adam is inwoner 

839.273 van onze 

stad 



We weten 

niks 
over Adam

en toch weten we

Adam heeft 23,7% kans dat hij opgroeit in armoede. Hij 
heeft 1,2% kans om op te groeien in de 5500 miljonairs 
huishouden in de stad

Er is 3.3% kans dat Adam aan obesitas lijdt. 5 jaar later 
is dat 4.8%

Als Adam uit een gezin komt met een zeer hoge sociaal 
economische status heeft hij 50% kans op een VWO, als 
hij uit een gezin met met een zeer lage sociaal econo-
mische status is die kans slechts 8%

Adam heeft ongeveer 10% kans dat hij homo is

Als Adam zich op zijn 18de inschrijft bij Woningnet, 
kan hij op zijn 32ste aanspraak maken op een sociale 
huurwoning

Als Adam tussen de 18 en 25 jaar oud, is er 11% kans 
dat hij in de schuldhulpverlening zit, met een gemiddel-
de schuld van 6200 euro

Er is een 0,035% kans dat Adam boer of visser wordt. Er 
is 6,3% kans dat hij voor de klas gaat staan

Adam drinkt gemiddeld 83 liter bier per jaar

Als Adam hoogopgeleid wordt, zal slechts 14% van 
zijn netwerk uit laagopgeleiden bestaan. Als Adam 
laagopgeleid wordt, zal slechts 18% van zijn netwerk uit 
hoogopgeleiden bestaan

Op 32,4 jaar krijgt Adam zelf een kind

Grotere kans dat Adam op vakantie gaat naar Grieken-
land dan naar Portugal

Er is 2% kans dat als Adam blijft sporten, hij gaat roei-
en. Maar waarschijnlijker gaat hij fitnessen (37% kans), 
hardlopen (26%) of voetballen (13%)

Als Adam tussen de 65 en 75 jaar is, is er 11% kans dat 
hij zich eenzaam of ernstig eenzaam voelt

Als Adam 80 wordt, zal hij, op basis van de 
geschiedenis, 20.8 keer meemaken dat Ajax kampioen 
van Nederland wordt

Als de luchtkwaliteit zo blijft, zal Adam een jaar korter 
leven dan zijn leeftijdgenoten buiten de stad wegens 
luchtverontreiniging
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Vorige week werd Adam geboren. Op 26 mei 2016. De 

839.754ste Amsterdammer! Dit is het enige wat ik van Adam 

weet: zijn naam, zijn geboortedatum en natuurlijk zijn 

geboorteplaats. Amsterdam. De beste stad om geboren te 

worden. Dat geluk heeft Adam dus alvast binnen.

Maar hoeveel geluk heeft Adam de rest van zijn leven? 
Waar staat zijn wiegje nu? In Noord, Nieuw West of Bui-
tenveldert? 

Zijn z’n ouders rijk of arm? Laag- of hoogopgeleid? Heb-
ben ze werk? Een eigen woning die groot genoeg is voor 
een nieuwe baby? Komen zijn ouders uit Amsterdam of 
van elders?

Misschien is Adam wel een kind van een van de 5500 
multimiljonairs die tegenwoordig in Amsterdam wonen 
en groeit hij op in een van de penthouses die nu als pad-
denstoelen uit de grond komen. 

Maar de kans dat hij opgroeit in armoede is groter, net als 
bijna een kwart van alle Amsterdamse kinderen. 

Hij kan het kind zijn van Nederlandse ouders die naar de 
hoofdstad kwamen om te studeren, van Syrische ouders 
die hier kwamen omdat ze vluchtten, van Marokkaans of 
Turkse ouders die hier al op jonge leeftijd naar toe kwa-
men om zich bij hun werkende vader te voegen, of van 

een van die 176 overige nationaliteiten die Amsterdam 
rijk is.

Adam is pas zes dagen oud. Mijn wens voor hem is dat 
het allemaal niet uitmaakt in wat voor omstandigheden 
hij is geboren. Dat het Adams talenten en interesses, 
nieuwsgierigheid en volharding zijn die hem vooruit 
brengen in het leven. En dat afkomst, de buurt waarin hij 
woont en het opleidingsniveau van zijn  ouders hem niet 
tegenzitten.  

Maar de realiteit is anders.

Als hij opgroeit in Zuid dan is de kans 70% dat hij naar 
HAVO of VWO gaat. 
Als hij opgroeit in Zuid-Oost is de kans juist 70% dat hij 
naar het VMBO gaat. 

Waar je geboren bent en wie je ouders zijn: ook in ons 
Amsterdam bepalen deze dingen voor een groot deel 
hoe je toekomst eruit ziet. En helaas is dit in toenemende 
mate het geval. We zien het met onze eigen ogen. We 



lezen erover in de krant. We horen erover wanneer we 
mensen spreken. En dan zijn er ook nog talloze rappor-
ten, van de WRR tot het SCP tot aan de onderwijsin-
spectie,  die het afgelopen jaar hebben laten zien dat de 
ongelijkheid toeneemt, wat de kans om op te klimmen in 
de samenleving steeds meer beperkt. 

En dat heeft grote gevolgen. Tot de speeltuin en het 
schoolplein aan toe. Vorige week nog bleek dat kansarme 
en kansrijke kinderen nauwelijks samen spelen in de stad. 
Een derde van de Amsterdamse basisscholen heeft bijna 
alleen maar leerlingen van laagopgeleide ouders. En aan 
de andere kant is er een stijgend aantal scholen, inmid-
dels al 22, die bijna alleen maar leerlingen van hoogop-
geleide ouders heeft. Waar zullen die kinderen elkaar ooit 
nog tegenkomen – nu, of als puber, of als volwassene? 
We leven langs elkaar heen, en de ruimte daartussen 
wordt steeds groter.

En als we verder van elkaar af staan, is de kans groter dat 
we steeds meer tegenover elkaar komen te staan.
Dat zien we ook terug in de toenemende spanningen in 
de samenleving. 

Afgelopen week konden we een eindeloze stroom racisti-
sche tweets en Facebookcomments lezen omdat Sylvana 
Simons de stap naar de politiek wil maken. 
Toen Typhoon, vaderlands trots, werd aangehouden om-
dat hij in een wel erg mooie auto reed, werden we eraan 
herinnerd dat etnisch profileren nog steeds de dagelijkse 
praktijk is. 

En nog geen maand geleden gaf Johan Derksen Marok-
kaans-Nederlandse jongens de schuld van alles wat er 
mis gaat bij het voetbal. 

Dat zijn de dingen die de voorpagina’s halen. Maar denk 

eens aan alle gevallen van discriminatie die niet de krant 
halen, maar wel deuken slaan in het zelfvertrouwen van 
onze jongens en meisjes die iets van hun leven willen 
maken.

Ik denk aan Adam. Als zijn ouders van Surinaamse, Turkse, 
Somalische of Marokkaanse komaf zijn, heeft hij daar dan 
straks last van? Wordt hij straks ook weggekeken in de 
voetbalkantine? Voelt Adam zich straks ook een  voor-
waardelijke Nederlander, die elke keer maar weer moet 
bewijzen dat hij er bij hoort, terwijl hij hier gewoon is 
geboren? Moet hij zich uitspreken tegen daden van terro-
risten die zijn religie misbruiken? 
Ongelijkheid is geen vaststaand gegeven dat je maar 
moet accepteren. Het is een bijna vastgeroest gegeven, 
maar ik vraag jullie: als Adam jouw zoon was, zou je dan 
niet eindeloos strijden voor zijn toekomst? Een toekomst 
met goed onderwijs, een toekomst met een betaalbaar 
huis, een toekomst met een goede baan. Een toekomst 
die gelukkig is. 

Wij moeten er alles aan doen doen om te voorkomen dat 
Amsterdammers verder uit elkaar groeien. De keuzes die 
wij vandaag maken bepalen de toekomst van de Amster-
damse kinderen. Dat vereist onmiddellijke actie, duidelijke 
visie, hardnekkig vastbijten in problemen die deze kinde-
ren niet in de weg mogen liggen.

En als ik dan naar de voorjaarsnota kijk, mist hij wat mij 
betreft echt urgentie. De woningmarkt kookt over, er is 
geen betaalbare woning meer te vinden, maar ik zie geen 
enkele extra investering voor meer betaalbare woningen. 
De onderwijsongelijkheid neemt toe, maar we laten on-
besteed onderwijsgeld van vorig jaar onbenut. Het aantal 
bewoners en bezoekers stijgt, maar we bezuinigen op 
afvalophaal en ontslaan onze vuilnismannen De segre-
gatie tussen mensen met een hoog en een laag inkomen 

verbreedt zich, maar ik zie geen plan om deze tweede-
ling te voorkomen. Door maar af te wachten, door de 
problemen van vandaag niet echt aan te pakken, worden 
tegenstellingen juist elke dag scherper en harder. 

De PvdA vindt daarom dat we nu keuzes moeten maken, 
dat je moet investeren in de stad, juist daar waar het het 
hardste nodig is.

Daarom kiezen we ervoor om te investeren in alle scholen 
met veel achterstandsleerlingen, omdat wij willen dat alle 
Amsterdamse kinderen alles kunnen bereiken wat in ze 
zit.  

En daarom pleiten we ervoor om meer te investeren in 
het opleiden en begeleiden van jonge leraren, zodat zij 
klaar zijn voor elke Amsterdamse klas waar ze voor ko-
men te staan.
 
En we kiezen voor het verder terugdringen van het aantal 
schoolverlaters. Het college wil de doelstelling fors ver-
lagen, omdat zij vorig jaar minder schooluitvallers heeft 
kunnen helpen. Wij vinden dat niet het haalbare, maar het 
noodzakelijke leidend zou moeten zijn. Stel niet je doel-
stelling naar beneden bij, maar investeer meer. 

En wij kiezen ervoor meer te investeren in betaalbare wo-
ningen, zodat niet je portemonnee bepaalt of je nog wel 
aan een huis kan komen in Amsterdam. 

Wij vinden dat we jongeren moeten helpen die in de 
schulden zijn beland, zodat zij de schulden die ze waar-
schijnlijk in hun jonge onbezonnenheid hebben gemaakt, 
niet levenslang hoeven mee te torsen. 

En de PvdA kiest ervoor dat mensen goed betaald wor-
den, of ze nou in een hotel werken, als vuilnisman, leraar, 

verpleegkundige of politieagent.  Het zijn vaak de men-
sen die de stad elke dag met trots dienen, maar zelf niet 
van de stad kunnen profiteren, omdat ze het niet kunnen 
betalen. Dus ja, meneer van den Burg, zo’n grote steden-
bonus is een prima idee.  

En laten we nooit vergeten dat we elkaar moeten blijven 
ontmoeten. Op de sportvelden, in de klas, in de buurt. 
Waarom laten we Syrische en Amerikaanse nieuwkomers 
niet samen de Nederlandse taal leren? En waarom kiezen 
we er niet voor dat jonge voetballers en jonge hockeyers 
samen hun nieuwe sportveld delen? 

Laten we ons ervoor hardmaken dat we in onze mooie 
stad naar elkaar blijven omkijken. Veel Amsterdammers 
voelen zich vergeten en alleen. Zij profiteren niet van de 
steeds drukker wordende stad. Laten we dat gezamenlijk 
aanpakken, want niemand zou zich in Amsterdam een-
zaam moeten hoeven voelen. 

De keuzes die wij vandaag maken, bepalen de toekomst 
van de stad. Voor Adam en voor de 839.753 andere Am-
sterdammers. Of ze nou jong zijn of oud, gezond of ziek, 
rijk of arm. De stad groeit en dat is prachtig. Als Adam 
straks zelf kinderen krijgt, heeft Amsterdam misschien 
wel meer dan 1 miljoen inwoners.  Maar de vraag die ik 
mezelf stel is: wat heeft die groei de Amsterdammers 
tegen die tijd gebracht? Zijn we er dan allemaal op 
vooruit gegaan? Heeft de groei ook eerlijk en duurzaam 
plaatsgevonden? Zijn we dan  nog steeds de fijne, socia-
le en eerlijke stad zijn die we altijd waren, misschien wel 
de gelukkigste stad op aarde? Het zijn de keuzes die we 
nu maken die de toekomst van Amsterdam bepalen. De 
toekomst van Adam, zijn ouders, zijn klasgenoten, zijn 
buurtgenoten, zijn kinderen en al die andere Amsterdam-
mers. 
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Onze 

Voorstellen
Voor een stad waar Adam en alle 839.272 andere 

Amsterdammers zich thuis voelen.  

Wie zich nu inschrijft, maakt over 14 tot 17 jaar kans op 
een sociale huurwoning. Wie een zogenaamd middenin-
komen heeft, kan bijna geen betaalbaar huis vinden. Er is 
geld over, en toch zit de woningmarkt in Amsterdam op 
slot. De PvdA wil 5000 sociale woningen bijbouwen en 
meer doen voor de middeninkomens. Kosten: 125 miljoen 

5000 sociale huurwoningen &
meer voor middeninkomens

Goed werkgeverschap in de 
toeristische sectoren

zinvolle investeringen in onderwijs 

tegen segregatie en voor kwaliteit 

Amsterdamse Aanpak 
tegen eenzaamheid

Grote Stedenbonus

Gemengde nieuwkomersklassen 

Gemengde sportvelden

Schuldenaanpak voor 
Amsterdamse jongeren

Amsterdam is zeer in trek bij toeristen van over de hele 
wereld. Dat levert inkomsten en werkgelegenheid op. 
Dat is belangrijk, maar wij willen dat alle Amsterdammers 
meeprofiteren van het succes van de stad. Met de motie 
‘goed werkgeverschap’ wil de PvdA dat nieuwe banen in 
de toeristische sector écht goede banen zijn. Wordt er een 
nieuw hotel gebouwd? Dat kan alleen als de werkgever 
haar werknemers een fatsoenlijk salaris betaalt en een vast 
contract aanbiedt.

Segregatie in onderwijs neemt toe, en daarmee kanson-
gelijkheid van Amsterdamse kinderen. Meer maatregelen 
zijn nodig om de problemen op te lossen. Wij willen meer 
geld voor de zogenaamde focusscholen, meer doen tegen 
schooluitval en investeren in leraren, zodat zij beter zijn 
voorbereid om les te geven in Amsterdam, met al haar 
diversiteit en verschillende achtergronden. Zinvolle investe-
ringen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Kosten: 10.9 
miljoen

65.000 Amsterdammers voelen zich ernstig vergeten en 
staan er alleen voor. Nog eens 200.000 Amsterdammers 
zijn matig eenzaam. Wij vinden het onacceptabel dat er 
zoveel mensen vergeten in een hoekje zitten. De komende 
jaren willen we dit gezamenlijk aanpakken, want niemand 
zou zich in Amsterdam eenzaam moeten voelen. Met dit 
voorstel starten we een meerjarige aanpak eenzaamheids-
bestrijding. Kosten: 4,5 miljoen euro

Eerder dit jaar stelde de PvdA al een grote stedenbonus 
voor, zodat belangrijke dienstverleners hun hoofd boven 
water kunnen houden in een dure stad als Amsterdam. Wie 
werkt voor de stad, moet in de stad kunnen wonen. Een 
grote stedenbonus wordt al succesvol toegepast in bijvoor-
beeld Londen. Zo kunnen politieagenten, verpleegkundige 
en docenten in de stad blijven wonen. Hiermee dienen we 
het plan in voor Amsterdam. 

Er is een tekort aan internationale klassen voor expatkin-
deren. Er is genoeg ruimte in de nieuwkomersklassen. Wij 
stellen expatkinderen uit te nodigen om deel te nemen 
aan nieuwkomersklassen. Waarom laten we Syrisch en 
Amerikaanse nieuwkomers niet samen de Nederlandse taal 
leren? Goed voor integratie, goed voor de gemende stad.

Wie jong is en schulden heeft, begint zijn of haar leven 
op een enorme achterstand. In Den Haag wordt een pilot 
gestart die op een andere manier deze schuldproblematiek 
wil aanpakken: de gemeente neemt de schulden over op 
voorwaarde dat de jongere werkt aan een betere toekomst: 
de school afmaken, werk vinden en (onder begeleiding) 
met geld leert omgaan. We stellen voor om dit ook in Am-
sterdam te introduceren. Kosten: 1,5 miljoen

Amsterdam groeit met 10.000 personen per jaar en dat 
betekent dat ook behoefte aan sportvelden toeneemt. Wij 
stellen voor om sporters van verschillende sportclubs nieu-
we sportvelden te laten delen. Op dit moment vindt een 
pilot plaats in Amsterdam Noord en we stellen voor om dit 
in heel Amsterdam in te voeren. Zo kiezen we er ook voor 
om elkaar te blijven ontmoeten.



verantwoording

Voorstel Structureel Incidenteel Dekking
5000 sociale woningen 125 Stifo
Meer voor middenhuur Beleid
Goed werkgeversschap 
toeristenbranche

Beleid

Investeren in scholen 10,9 Renteresultaat
Eenzaamheidsplan 4,5 Overloop egalisatiereserve 

Wmo, programma zorg
Grote stedenbonus Beleid
Gemengde nieuwkomersklassen Beleid
Schuldenplan 1,5 Renteresultaat
Gemengde sportvelden Beleid

eerste pakket moties en amendementen (tabel wordt bijgewerkt na 

indienen moties en amendementen in de commissies)




