Het basisinkomen, vertrouwen loont?!
• idealisme versus realisme
• startpunt voor nieuwe kansen en ontplooiing
• begin van minder bureaucratie
8e debatbijeenkomst op dinsdagavond 20 november 2018 van 19.15 tot 22.00 uur.
Locatie: Het Oude Tramstation, Heusdenseweg 16, 5154 EK Elshout
Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een vast bedrag per maand dat zonder voorwaarden door de
overheid aan volwassen burgers wordt verstrekt. Het is een bedrag waarvan je zonder luxe kunt
rondkomen. Je mag daarnaast zoveel verdienen als je wilt. Een mooi plan, maar wat vinden wij
daarvan? Hoe gaan we dat betalen? De rompslomp van uitkeringen en toeslagen wordt verminderd,
dat scheelt alvast veel geld!
In de kern draait het basisinkomen om een aantal belangrijke kernwaarden. Vrijheid voor elk
individu, uitgaan van kracht en talenten van mensen, vertrouwen en eenvoud. Iedereen kan
meedoen op de manier die bij hem of haar het beste past en dit komt het welzijn van velen ten
goede. Experimenten, ook in andere landen, toonden al aan; betere gezondheid, meer opleiding,
mensen worden ondernemender en fraude en criminaliteit dalen.
Is er in de toekomst wel werk voor iedereen? Er zijn nu al veel mensen werkloos. Robotisering en
digitalisering nemen steeds meer taken over. Ja, je zou denken dat er geen werk of banen meer
overblijven waar nog een betaling tegenover staat. Daarnaast zijn er heel veel werkzaamheden die
helemaal niet gewaardeerd worden met een inkomen. Hoeveel mensen zijn nu al actief in
vrijwilligerswerk en (mantel)zorg? Zoveel zinvol werk, alleen wordt dat nu niet betaald. Met het
basisinkomen komt er wel een financiële waardering voor al dit werk en het betreden van de
arbeidsmarkt wordt vereenvoudigd.
En toch hoor je ook veel argumenten tegen de invoering van een basisinkomen. ‘Je haalt de relatie
tussen werk en inkomen weg. Het is allemaal veel te duur en onbetaalbaar. Jongeren kopen er alleen
maar drank en drugs voor. Er komen nog meer economische vluchtelingen naar Nederland.’
Voldoende voors en tegens voor een informatieve debatavond!
Bij de inleiding op het thema Basisinkomen neemt Ralf Embrechts ons mee in ‘het Tilburgs
Vertrouwensexperiment’. Minder en eenvoudigere regels, meer begeleiding en meer keuzevrijheid
voor 800 Tilburgers met een bijstandsuitkering. Ralf is ‘directeur-buurman’ bij MOM
(Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij) in Tilburg. Hij zet zich in voor mensen die tussen de
wal en het schip vallen in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp of (financiële) ondersteuning, of
met hun idee om zichzelf, hun buurt, de wijk of stad juist iets mooier, anders en beter te maken. Ralf
beweegt zich tussen de inwoners van de Tilburgse wijken en ziet vanzelf wat er op zijn pad komt.

De politiek, ministeries en rechters laten zich regelmatig door Ralf informeren over de waardevolheid
van de onderkant van onze samenleving. Ralf is ambassadeur bij Stichting Quiet500 de uitgever van
‘de schurende glossy Quiet 500’ over de stille armoede in Nederland.

Programma van de 8e debatbijeenkomst op dinsdagavond 20 november 2018
19.00 uur

Inloop en ontvangst deelnemers.

19.15 uur

Aanvang bijeenkomst.

19.20 uur

Welkom en korte introductie

19.25 uur

Inleiding van het thema door de dagvoorzitter Theo Weijters

19.30 uur

Inleiding ‘Basisinkomen, vertrouwen loont?!’ door Ralf Embrechts

20.30 uur

Pauze.

20.45 uur

Vragen stellen en plenair debat

21.30uur

Sluiting bijeenkomst & netwerken

22.00 uur

Einde bijeenkomst

Belangstelling? Ben jij geïnteresseerd in het nut en de noodzaak van een basisinkomen voor
iedereen, of misschien wel helemaal niet? Hoe dan ook, wij nodigen je van harte uit om op
persoonlijke titel deel te nemen aan onze 8e debat-bijeenkomst.
Aanmelden voor deze bijeenkomst: Stuur je voor- en achternaam en je woonplaats naar:
debatplatformdelangstraat@gmail.com
De organisatie gebeurt door vrijwilligers. Om die reden vragen wij je een bijdrage van € 5-, te
voldoen bij binnenkomst. Dit is inclusief koffie of thee.
Initiatiefgroep DebatPlatform de Langstraat e.o.: Sjef van Herpt, Jan Pijnenborg, Wim Straver, Eric
Hamburg, Ad Heersche [M:0643098260] en Theo Weijters [M:0618219600].

DebatPlatform de Langstraat is ervan overtuigd dat er bij veel burgers en vertegenwoordigers vanuit
het bedrijfsleven en de overheid behoefte bestaat om over bepaalde thema’s (meer en/of beter)
geïnformeerd te worden. Tijdens de eerdere georganiseerde debatbijeenkomsten over thema’s als
Ethiek, Big Data, Robotisering, Energie, Media, Godsdiensten en Wereldmachten is dat duidelijk
gebleken. Na een inleiding door een of meer vak-deskundige, samen debatteren over het thema is
een welkome aanvulling/ completering van het geboden programma.
De Langstraat, 22 oktober 2018.

