
BASISINKOMEN
30 JANUARI 2018





Facts & figures
• 1e topic in CNV campagne : ik ben solidair

• Aanpak: 
– Interactief via Je Achterban:  12. 000 deelnemers
– Bijeenkomsten: ruim 500 deelnemers

• Resultaat:
– Veel passie en dynamiek
– Geluiden uit alle kanten van de samenleving
– Drive bij tegenstanders en voorstanders
– Mensen met grote maatschappelijke betrokkenheid: 

potentie voor een beweging



De definitie

• Vele en diverse definities in omloop

• Van een algemeen en onvoorwaardelijk
basisinkomen voor iedere Nederlander tot een
inkomen voor specifieke doelgroepen
(ouderen met een uitkering) op de 
arbeidsmarkt



Wat is een basisinkomen

Free money for everyone

https://www.youtube.com/watch?v=WmSO0u-dRzw&feature=youtu.be


Aanleidingen

• Einde aan bureaucratische terreur overheid
• Mensbeeld: mensen groeien en floreren

vanwege vrijheid; niet door dwang
• Technologie en automatisering nopen tot 

anders kijken naar relaties werk en inkomen
• Focus op betaald werk als enige heilige graal

in onze samenleving loslaten
• Onrecht in huidige inrichting sociale zekerheid

en (meer algemeen) inkomensverdeling



Eerste weging
eenduidige uitspraken niet mogelijk

Argumenten voor Argumenten tegen

Antwoord op technologisering “In het zweet des aanschijns”

Respect voor mens in al haar facetten Hebben we feitelijk al, maar dan veel
fijnmaziger en preciezer

Einde aan administratieve rondpompen Toetsbare tegenprestatie is juist sociaal

Individuele vrijheid Mensen worden afgeschreven met geld

Verbetert werking arbeidsmarkt Verstoort werking arbeidsmarkt

…………… ……………………



doelstelling vandaag
een beweging

Leadership Lessons from dancing guy

https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ


Ons idee

• Als groep zijn we aan zet
• We organiseren met elkaar een

symposium over basisinkomen 
op vrijdag 2 November 2018

• Jullie in de lead. CNV 
Vakmensen faciliteert

• Een beweging van mensen die 
het iets kan schelen



Onderdelen op symposium

1. De inhoud: definities, doelstellingen en
argumenten

2. De ervaringen: ervaringen van proef gemeenten, 
buitenland enz.

3. De experts: inspirerend spreker
4. De stakeholders: panel met politici om discussie

een stap verder te brengen
5. Organisatie: uitnodiging; locatie; 

symposiummap



Aan de slag

5 flappen in de ruimte

We verdelen ons in 5 
groepen

We gaan 45 minuten aan de 
slag

Terugkoppeling in 5 minuten

1: Werk aan argumentenkaart/
symposium paper

2: Hoe krijgen we ervaringen
aan boord

3: Welke inspirator halen we 
binnen

4: Wie moeten we vooral
uitnodigen. Hoe organiseer
je zo’n invent

5: Wie en wat in paneldiscussie?



Hoe nu verder??



Aan de slag
1: Werk aan argumentenkaart
2: Hoe krijgen we ervaringen

aan boord
3: Welke inspirator halen we 

binnen
4: Wie moeten we vooral

uitnodigen?
5: Wie in paneldiscussie?
5: Hoe organiseer je zo’n invent?

• Wie tekent in voor welke groep?
• Hoe organiseren we ons proces?
• Kunnen we dit met elkaar

regelen?
• Coördinatie via Mart Veit
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