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ONL & NJR, ZZP, CPB, CBS,
h p://www.youtube.com/watch?v=-R2y7CobYQs&feature=youtu.be

HansBiesheuvel,
Ik wil graag een Agendapunt inbrengen = Werklozen-CAO.
Hierin worden de uitvoering van de uitkering & arbeidsmarktrela'e vastgelegd.
Wij moeten terug naar centralisa'e & vereenvoudiging van het uitkeringssysteem, omdat nu alleen de Ambtenaren rijker worden van de werkloosheid.

Er is een 2-deling op de werklozenmarkt:
WWB & WW.
Ondernemers & vakbonden haten WWB-ers.

Zij zorgen ervoor dat WWB-ers hun hele leven werkloos blijven en uitgebuit kunnen worden.
Voor WWB-ers gelden geen Arbeidsrechten, CAO, contracten.
WWB-ers moeten hun leven oﬀeren aan het vechten tegen deze vorm van uitbui'ng.
Al het belas'nggeld verdwijnt in deze zogenaamde 're-integra'e'.
Ook de Advocatuur & Rechtspraak werken mee aan deze vorm van oplich'ng & slavernij.
Ondernemers zijn te vaak bezig met 'regelingen voor werklozen ipv een werkloze een arbeidscontract aanbieden'.

Deze 2-deling moet verdwijnen.
Er moet een Basisinkomen zijn dat wordt aangevuld met Toeslagen:
BI + gehandicapten
BI + Jonge gehandicapten
BI + vrijwilligerswerk
BI + studie
Langdurig werklozen - vanaf 2 jaar werkloos - moeten verplicht per module studeren aan de OpenUniversiteit of MBO-instelling.
Mensen die korter werkloos zijn, mogen dit ook.
Voor sommigen is dit niet haalbaar nu zij in de schuldsanering zi en.
De huidige deﬁni'e 'Startkwaliﬁca'e' is achterhaald omdat HBO-ers de baantjes van MBO-ers inpikken.
Werklozen worden doom gemaakt door het handhaven van deze Startkwaliﬁca'e.
Werklozen mogen niet studeren 'omdat zij beschikbaar moeten zijn voor de Arbeidsmarkt'.
Welke Arbeidsmarkt?

Op de Arbeidsmarkt moeten Ondernemers standaard werklozen een 1-Jarig contract tegen Minimumloon of hoger aanbieden.
Hierop volgend mag nog 1 x een 1-jarig contract worden aangeboden.
Daarna vast contract.
Arbeidsintegra'e wordt weggehaald bij het Stadhuis & Ministeries.
Vroeger waren het Arbeidsbureau + Uitzendbureau's die bemiddelden.
Deze construc'e moet weer terugkomen.
Werklozen kunnen alleen werken als Ambtenaren niet langer geld van werklozen kunnen ja en...voor hun luxe arbeidsleventje.

Krimp-regio's:

Er moet een website komen waarop Werklozen kunnen aangeven of zij naar het Oosten van het land willen verhuizen + welk werk zij daar willen verrichten.
Deze Volksverhuizing is een Werkervaringsproject waarvoor mensen die dit mogelijk maken een Cer'ﬁcaat krijgen.
Werklozen moeten de kansen + geld krijgen om in het Oosten een nieuwe economie te bouwen.
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