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anno nu

Er vallen
ruim 1 miljoen mensen
buiten de boot van de
arbeidsmarkt.

Economisch: Hoog tempo, flexwerk,
onzekere contracten: veel uitval en
burnouts. Leidt tot een groot beroep
op arbeidsongeschiktheidsuitkering en
verzekering.

Persoonlijk: Hoge opleidings- en
sociale vaardigheidseisen. Regie op
het eigen leven komt in de knel

straks

Iedereen kan en
mag meedoen vanuit
individuele vermogens,
ontplooiingskansen en
autonomie

Maatschappelijk: Vergroot sociale
samenhang. Draagt bij aan herstel van
vertrouwen in instituties en aan gezonde
samenleving. Samen realiseren we de
17 duurzame ontwikkelingsdoelen zoals
vermindering eenzaamheid, armoede,
milieuvervuiling, energieverbruik.

Economisch: Verdienmodel
voor heel Nederland.
Bestaanszekerheid voor alle
individuen en gezinnen draagt
bij aan welvaart in brede zin.
De werkkracht van allen samen
is de bron van een gezonde
samenleving en een duurzame
economie.
Persoonlijk: Iedereen
ervaart de opbrengsten van
werk; bestaanszekerheid,
zingeving, structuur,
zelfvertrouwen, sociale
contacten. voldoende tijd
en ruimte om werk te
combineren met zorgtaken
en priveleven

Maatschappelijk:
Segregatie en tweedeling,
toename eenzaamheid,
armoede en zorgkosten.
Vertrouwen in overheid en
instituties neemt af

Aanbodgestuurd

Vraaggestuurd

Centrale politieke
sturing van bovenaf

Uitkeringsgelden 24 miljard gaat
nu naar uitkeringen en begeleiding
door klantmanagers en subsidies
aan werkgevers. Wmo- en ZVWmiddelen gaan naar hulpverleners.
Veel verschillende vormen van
werken met behoud van uitkering
of vanuit WMO budget.

Banen, trajecten,
ondersteuning en subsidies
zijn gericht op kansrijken,
doorstroming en tijdelijk

Veel soorten werk met
elk hun eigen regels
en condities, sterk
onderscheid in groepen
werkenden en hun
waardering op materieel
en immaterieel vlak

Basisbanen als sluitstuk
Doorstroming is niet het
doel, is gericht op stabiliteit
en duurzaam participeren

Al het werk dat mensen doen telt mee
en wordt gewaardeerd als echt werk,
van vrijwilligerswerk, mantelzorg,
dagbesteding, beschut werk,
banenafspraak tot regulier werk. We
maken geen onderscheid in soorten en
maten werkenden: mensen die werken
tellen volledig en volwaardig mee.

Bottom-up, wijkgericht
werken. Ruimte voor eigen en
burgerinitiatieven, coöperaties,
sociaal ondernemerschap.
Faciliteren en honoreren van
alle vormen van werken
Budget gaat naar begeleiding
op de “werkvloer” en stabiele
salarissen/beloning van de
nieuwe werkenden. Een
leefbaar minimuminkomen
en rechtvaardige secundaire
arbeidsvoorwaarden.

