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Werklozen vinden conferentie werkloosheid 23 november groot schijntoneel
En zij mogen zelf niet aan tafel zitten
Morgen, woensdag 23 november vanaf 10 uur, wordt bij de SER een conferentie over werkoosheid
gehouden – maar typisch is dat hierbij niemand van de 2 miljoen werkzoekenden wordt betrokken. Ook
de grootste vakbond van werkzoekenden, IkWilWerken.nl met 4.000 leden, wordt niet betrokken. Er
zitten alleen werkenden in de zaal – geen enkele werkzoekende.
Op 19 juni 2005 heeft IkWilWerken aan ALLE politieke partijen rake vragen gesteld over werkloosheid
en werkgelegenheid, en aan de regering. De brieven zijn zowel gefaxt, aangetekend verstuurd als per email verzonden. Zie voor een variant van deze brief – in dit geval gericht aan het kabinet, Minister
President Balkenende http://www.ikwilwerken.nl/pdf/IWWregeringstellingen29062005.PDF of
www.ikwilwerken.nl, pagina iww&politiek. Deze brief voorziet ook de pers van rake feiten en vragen.
Enkele politieke partijen antwoordden, de antwoorden staan op de site maar zijn zeer oppervlakkig.
Betrokkenheid met de psychologie van werkzoekenden, en interesse in het vraagstuk ontbreken
fundamenteel.
Ook de regering, die in mei 2003 begon met de leus ‘meedoen, meer werk, minder regels’ is nauwkeurig
bevraagd – zie genoemde site en brieven.
Minister Balkenende beloofde dat zijn collega Minister De Geus zou antwoorden – zie de scan op
www.ikwilwerken.nl, iww&politiek - maar ook dat antwoord bleef uit. De juiste vragen wordt maar door
een klein deel van de journalisten gesteld, en de betrokkenheid van de regering bij werkzoekenden is
minimaal.
Ook blijft men stelselmatig liegen over het aantal werkzoekenden: alsof dat ca. 500.000 zouden zijn.
Echter, dat zijn alleen mensen met WW uitkering. Daarnaast zijn 400.000 mensen in bijstand, bijna 1
miljoen in WAO (inclusief Wajong en WAZ) en NUG-gers (Niet Uitkerings Gerechtigden): mensen die
tussen wal en schip vallen, eigen huis moeten opeten voordat ze ueberhaupt een uitkering kunnen
krijgen. Tezamen ca. 2 miljoen werklozen – en niet 0,5 miljoen.
Volgens ikwilwerken is nodig:
1. het betrekken van werkzoeken, bijvoorbeeld met in de vorm van de grootste belangenorganisatie
bij het sociaal overleg (de uitsluiting bij het overleg is opvallend gelijk met de uitsluiting van
betaald werk)
2. werktijdverkorting en daarmee vergroting werkgelegenheid
3. enorme versoepeling ontslagrecht zodat mensen die langs de kant staan ook een kans krijgen
(en een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt; dit geldt zeker voor de overheid en semioverheid!!!). Hier ligt een enorme kans voor het bedrijfsleven om samen te werken met
organisaties als ikwilwerken: door de vele mensen langs de kant is het draagvlak voor enorme
versoepeling van het ontslagrecht groot. De voor het MKB moeilijk draabbare ‘looneisen’ van
2% van de FNV kunnen meteen van tafel: veel werkzoekenden zijn bereid voor (veel) minder
dan het aloude weer aan de slag te gaan – hun plaats wordt echter ingenomen door werkenden
die hun positie dichtmetselen met arbeidsrecht, alsmaar meer loon eisen maar op de VRIJE
arbeidsmarkt zelf in grote problemen zouden komen. Laat elk mens eens 2 jaar langs de kant
staan – dan zouden we een veel meevoelender maatschappij hebben. Rouleren met die handel!
4. een aparte politieke partij die het opneemt voor de 2 miljoen werkzoekenden die langs de kant
staan. Kandidaten worden bij deze opgeropen zich bij ikwilwerken.nl te melden en krijgen hulp!
Zoals uit bovenstaand genoemde contactpoging als veel eerdere pogingen blijkt dat de huidige
politieke partijen geen enkele dialoog zoeken met werkzoekenden, en ook geen enkele maatregel
nemen (vlak voor de verkiezingen zullen retorisch oppervlakkig intenties worden uitgesproken,
maar daar blijft het bij).

1

5. een aparte Minister voor Werkgelegenheid. De huidige Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft a) de de sociale zekerheid voor een groot deel afgeschaft en b) is de
tweede helft van zijn functie, werkgelegenheid, zorgvuldig vergeten. Ook de Minister van
Economische Zaken doet niets met werkgelegenheid.
6. het sprookje van ‘het gaat economisch beter, dan trekt de werkgelegenheid aan’ moet
ontzenuwd worden. De multinationals maken enorme winsten maar slanken toch af in personeel
en verplaatsen werk naar het buitenland, het BNP (Bruto Nationaal Produkt) zegt niets over
werkgelegenheidsgroei. Alleen groei van het MKB kan zorgen voor meer werkgelegenheid, en
een inperking van kartelvorming van multinationals.
7. De nonsens over kenniseconomie moet worden ontzenuwd. Nederland is de laatste jaren
vrijwel al zijn industrie kwijtgeraakt...de meeste werkgelegenheid bestaat uit (semi)
ambtenarenbanen en zakelijke dienstverlening....ook in ICT is Nederland bijzonder zwak.
Technologische innovatie is een totaal herspenspinsel, als je niet veel industrie in het land hebt
kun je ook niet aan technologische innovatie doen (vanaf 0 opbouwen is vrijwel onmogelijk).
8. Door het vrije Europese verkeer wordt Nederland overspoeld door buitenlandse bedrijven met
goedkope werkkrachten die hier werk verrichten en na het werk terugkeren naar het moederland
om het geld aldaar uit te geven.
Vele van deze gedachten staan ook in het eerste boek van werkzoekenden over werkgelegenheid:
‘Zonder Werkboek’ – zie www.zonderwerkboek.nl. Dit boek wordt op 23 november aan de Voorzitter
van de SER, dr. H.H.F. Wijffels overhandigd. Zeer belangrijk is pagina 30, waar het verschil in belang
tussen in loondienst werkenden en werkzoekenden zeer raak wordt genalyseerd. Deze
belangentegenstelling, tezamen met het feit dat 2 miljoen mensen werkzoekend zijn, maakt dat
werkzoekende als APARTE en VIERDE partij aan het SER overleg zouden moeten deelnemen. LCR
(Landelijke Clïenten Raden) leden vam UWV’s zijn overiges totaal niet representatief, omdat de
toelating tot die raden onder curatele van het UWV en de vakbonden staat.
Maar bovenal is benodigd: een EERLIJKE discussie en EERLIJKE cijfers over werkzoekenden, en
gelijke kansen voor iedereen (dus enorme versoepeling van het ontslagrecht).
Werkgevers kunnen moeilijk gedwongen worden mensen aan te nemen. Dwangarbeid onder de naam
‘Wirk First’ (gedwongen werken met behoud van bijstand) druist tegen alle verdragen van internationale
rechten van de mens in (waarom zou iemand met bijstand die het plantsoen bijhoudt minder ‘loon’
moeten krijgen dan een ‘collega’ die vast in dienst is bij de gemeente en veel meer verdient??) en is uit
den boze.
Het MKB moet enorm gestimuleerd worden als motor van de economie....en daarna moeten wij met zijn
allen eerlijk kijken of het uit de lucht gegrepen credo ‘werk voor iedereen’ wel haalbaar is.
De conferentie over werkloosheid woensdag 23 november 2005, met werkgevers (VNO-NCW, waarvan
het CWI een van de grootste leden is!), overheid (uit op behoud van zoveel mogelijk eigen banen) en
vakbonden (uit op bescherming van werkenden, NIET op roulatie op de arbeidsmark) is een schijntoneel
waar iedereen zijn deel speelt. De 2 miljoen werkzoekenden wordt niets gevraagd. De conferentie is een
storm in een glas water waarna niets verandert.
Het vertrouwen in de politiek is al jaren weg. Dat is omdat de zittende politici alleen maar aan de eigen
positie en vervolgposities denken (vrijwel altijd in de overheid). We stevenen keihard af op Fortuyns II,
III en IV en over een of meerdere jaren zijn ‘Franse rellen’ bij ongewijzigd beleid ook in Nederland
realiteit. Repressief beleid van Donner zal niet helpen: bij verharding van de repressie zal hij – net als
Charles de Gaulle in 1968 – als verstarde en uitgedroogde, wereldveemde man het veld moeten ruimen.
Liever zogenaamde ‘populisten’ aan de macht (in werkelijkheid: mensen die zich WEL iets aantrekken
van de behoeften van het volk en waarbij het volk dit voelt) dan de huidige ‘egoïsten’ (alleen uit op
behoud van eigen positie en vervolgbaan bij de overheid).
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