De grote glazen bol
Een nieuw jaar; dat betekent een nieuwe ronde, nieuwe kansen! De kaarten zijn opnieuw
geschud en de voorspellingen vliegen ons weer om de oren. Ik heb zoals altijd mijn
jaarhoroscoop bestudeerd en ook dit jaar biedt mij weer volop gunstige ontwikkelingen qua
loopbaan en geld. Ik ben benieuwd, want ik wacht nog steeds op de verwezenlijking van de
beloften van 2017.
Enfin, ik ben licht sceptisch als het gaat om voorspellingen en de geloofwaardigheid daarvan. Zeker op het
gebied van arbeidsmarkt en economie. Een van de meest in het oog springende voorspelling is de
bewering dat in 2018 het aantal openstaande vacatures de 1 miljoen gaat passeren 1. Nou, ik ben
reuzebenieuwd of dat aantal wel wordt gehaald en om welke vacatures het gaat. Echte, duurzame,
fulltime goedbetaalde functies, waarbij je dus rechten zoals WW en aanvullend pensioen opbouwt, waar je
van kunt leven en met een goed toekomstperspectief. Of zijn het weer van die spookvacatures of parttime
banen op op- en afroepbasis in uitzendfase A, die eeuwig duurt2 en waarbij je dus geen aanvullend
pensioen opbouwt maar ook net boven het WML wordt betaald? Onleefbaar loon dus. Nu arm, later ook
arm. Boeiend perspectief waar ik in de voorspellingen niets van terugzie. Sowieso worden gevolgen van
ontwikkelingen nooit meegewogen en meegenomen, terwijl die juist zo belangrijk zijn.

In het derde kwartaal 2017 stonden er in Nederland 213.500 vacatures volgens het CBS ‘open’.
Uitzendfase A duurt 78 weken. Hierin bouw je als uitzendkracht geen aanvullend pensioen op. Ook kun je elk
moment worden ontslagen.
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Overigens hadden veel economen de gigantische crisis van 2008 ook niet voorspeld, dus dat geeft te
denken over de kwaliteit en betrouwbaarheid ervan. Ook nu zijn er een aantal factoren, die mij als
amateureconoom zorgen baren. We zijn nog altijd met meer mensen die kunnen en willen werken, maar
het aantal betaald banen zijn altijd achterblijven. Hoe lossen we het probleem op dat deze mensen over
onvoldoende inkomen beschikken om volwaardig en menswaardig maatschappelijk te kunnen
participeren? Het is geen voorspelling maar een gegeven dat de voorzieningen in de sociale zekerheid
sinds de afgelopen 20 jaar zwaar versoberd of compleet afgeschaft zijn. Er ontstaat een onwenselijke
tweedeling tussen mensen die wél meekunnen en mensen die niét meekunnen. En nee, dat is geen eigen
keuze. Dat is ook zo’n misvatting: het leven is niet maakbaar. Helaas. Net voor de feestdagen verscheen
het bericht dat de inkomensongelijkheid in Nederland ongekend groot is geworden: een CEO krijgt 171
keer zoveel loon als zijn werknemers. Waarvoor en waarom, zou Mieke Telkamp kunnen zingen?
Om er in ieder geval voor te zorgen dat iedereen mee kan doen en dat ieders maatschappelijke bijdrage
op zijn merites wordt gewaardeerd, is het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) een oplossing. Dat moet
de basis zijn voor bestaanszekerheid en het wegnemen van financiële stress zal voor evenwichtigere en
gelukkigere burgers zorgen. Mijn eerste voorspelling is dus dat het besef groeit dat een OBI wenselijk is
om de groeiende armoede, ongelijkheid en uitsluiting deels op te lossen.
De volgende voorspelling is dat de rechtsongelijkheid een probleem gaat worden en dat burgers hun
rechten gaan opeisen. Waar het over gaat? Nou over de gevolgen van de decentralisaties. Door het
overhevelen van het budget en de taken naar de gemeenten hebben deze een redelijke vrijheid gekregen
om bijvoorbeeld het sociale domein, voorzieningen en regelingen zelf in te richten. Het kan dus zo maar
voorkomen dat de bijstandsgerechtigde in gemeente A wel en in gemeente B géén langdurigheidstoeslag
ontvangt. Terwijl de basis hetzelfde is: geen werk, langdurig laag inkomen, dus waarom een verschil in
behandeling? Dat is rechtsongelijk, onwenselijk en tast het vertrouwen in de democratische rechtstaat
aan. Voor kwetsbare groepen zou het beleid overal hetzelfde moeten zijn, ongeacht je woonplaats.
Kortom, de ontevredenheid en het gevoel van oneerlijkheid nemen toe – met alle gevolgen van dien.
Ik wil graag afsluiten met twee persoonlijke voorspellingen die ik in de grote, glazen bol meen te hebben
gezien. Ik win de Jackpot én ik krijg de passende maar vooral betaalde droombaan. In de bol was geen
wit paard met ruiter te zien, dus dat is maar afwachten…Volgend jaar kunnen we zien of alles klopte!
Ik ben erg benieuwd. Hoe dan ook een goed jaar gewenst!
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