
Concept:   Het proces van Etten

(deel van een veel groter proces)

 23 september 2016 Glazeren Kast,  erken een keerpunt in de geschiedenis

In 2016 werd de internationale week van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (Obi) gehouden van 
19 september tot 25 september.

Ook in Nederland werd op verschillende plaatsen aandacht gegeven aan dit Obi.
Veel mensen weten nog niet wat het is en welke mogelijkheden en veranderingen dit kan bieden.

De vereniging voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, die in Nederland al 25 jaar bestaat (zie 
http://www.soulvability.nl/2016/01/18/obi-viert-jubileum-met-internationaal-congres-in-
maastricht/ )  heeft  zoveel  mogelijk  activiteiten  in  beeld.  http://basisinkomen.eu/week-
basisinkomen-19-25-september-2016/, 

In Etten (Gelderland) is op vrijdagavond 23 september een bijeenkomst geweest van meer dan 20 
mensen (klik hier voor de deelnemerslijst) 

Daarmee is in Etten geschiedenis geschreven voor de Achterhoek, want zoals in het verlag is te 
lezen is een begin gemaakt met het vormen van een Basisteam. Een basisteam probeert op allerlei 
wijzen meer bekendheid te geven aan een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. 

De voorbereiding

Om een gespreksavond te kunnen houden over het  Onvoorwaardelijk Basisinkomen ga je eerst 
nadenken over... wat is een goede/ leuke opzet? Wie kan bij elkaar komen en wie zou willen en 
kunnen?
Je wilt graag dat de bestuurders van de gemeente weten wat er leeft en wat de mogelijkheden zijn,  
dus eerst maar eens aan hen gevraagd wat een geschikte avond is...

Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn vergaderingen, dus vrijdag is DE geschikte avond.
Dat betekent dat de datum al bekend is in de week van het basisinkomen, vrijdag de 23 e.
Daarover is diverse malen contact geweest met het bestuurssecretariaat van het College van Oude 
IJsselstreek

We  belden  Alexander  de  Roo,  Voorzitter  van  de  Vereniging  van  een  onvoorwaardelijk 
basisinkomen. Hij kon op 23 september en zegt toe aanwezig te zijn.

Ook de voorzitter van LTO Achterhoek West de heer Henk Jolink en de voorzitter van de Raad van 
Kerken, Kor Datema konden komen en zullen meedoen.

Inmiddels kwam bericht van het College van de Gemeente Oude IJsselstreek dat besloten is dat men 
niet aanwezig kan zijn.
Vervolgens is aan veel mensen gevraagd of zij mee wilden doen met een gedachten–experiment. 
Stel je voor dat er een onvoorwaardelijk basisinkomen zou zin, wat betekent dat dan volgens jou 
voor het werkveld waarin je werkt en voor jezelf.  Ellen Bakker, Carol Schyns en Bert Jan van der 
Mieden wilden daar wel iets over zeggen.
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Restte nog het uitnodigingen van zoveel mogelijk mensen in en rond Etten. Oh, wat zou het mooi 
zijn als het storm liep. Gedacht werd nog dat de Glazeren Kast te klein zou zijn. Inmiddels was alles 
geregeld met de beheerder Theo Jansen, en mocht de ruimte te klein zijn dan zouden we kunnen 
uitwijken  naar  de  kerk.  Mariëlle  van  Essen,  van  het  bestuur  Oude  Gelderse  Kerken  had  al 
toestemming gegeven.

Een bericht gaat via facebook, twitter en gewone mails.

Iedereen is uitgenodigd en welkom geheten

In de kranten kwam een aankondiging, bovendien op de website van de OBI en ook via Omslag 
Actieagenda.  Mensen  konden  zich  melden  via  internet,  levenmetdeaarde@live.nl, 
liesvis  s  cher@live.nl  of door te bellen 06-63464642 of 0315-341052

De Avond

Simon Visscher en

Carol Schyns zijn

bezig met de

voorbereidingen

Aan de muur komen pamfletten waarop kan worden geschreven.  Er is een plek waar je je aan kunt melden voor een basisteam.

klik hier om de suggesties voor een basisteam te lezen

Rond zeven uur waren Bart, Lies en Simon Visscher en ook Carol Schyns in de Glazeren kast. Voor 
40 koppen koffie en thee was gezorgd en biologisch sap en koeken waren beschikbaar. Het kleed 
met de kleuren rood, blauw, geel en groen, symboliserend vrede, heelheid, eenheid en hemel lag op 
de centrale tafel en de kaars was aan.
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Aan de wanden papieren met 
groen: Obi  en natuur bewaren/verbondenheid  Obi en onderwijs/opvoeden presteren, hoog niveau 
behalen  hoeft  met  en  basisinkomen  niet  meer  zo  nodig,  vertrouwen  in  leraren  kan  daarmee  
vergroten.
geel: Obi en Gezondheid Zorg  Meer personeel, minder werkdruk, meer vrijwilligers
oranje: Obi en land bewerken/Aarde verzorgen
wit: Obi en Bewust Zijn/verantwoordelijkheid kunnen nemen Obi en bestuur/overheid

Exact om acht uur werd begonnen. Lees hier het program en hier wie aanwezig waren. 

De secretaris van Stichting Leven met de Aarde, Lies Visscher, heet ieder welkom en vertelt de 
relatie tussen het feit dat je geboren bent in gelijkwaardigheid en het feit dat je dus recht hebt op een 
bestaan in waardigheid.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen, want... van wie is de aarde? De vruchten van de aarde dienen 
wij gelijk en eerlijk te verdelen. Dat is de enige basis voor vrede, heelheid en eenheid. Zo wordt een 
onvoorwaardelijk basisinkomen een verbinding tussen alle menselijkheid met de aarde.

Lies wijst op het lied “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”,  van de Scene
Sybrand Feenstra uit Duiven heeft een smartphone bij zich en laat het lied aan allen horen. We 
doven na een vraag uit het publiek het licht want de passage “”ik drink op je gezondheid”willen we 
kracht bij zetten.

Sybrand zoekt het lied

The Scene - Iedereen is van de wereld      
Dit is voor de misfits die je                            
Her en der alleen ziet staan
Die onder straatlantaarns eten
En drinken bij de volle maan

Dit is voor degenen



Die je overal herkent
En deze is voor jou en mij
Want dit is ons moment

En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen

Deze is voor iedereen die passie heeft
En die voor passie gaat
In het donker kan ik jou niet zien
Maar ik weet dat jij daar staat

En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen

Diverse werkers in verschillende disciplines, o.a  Henk Jolink, voorzitter
              LTO West, Kor Datema, voorzitter Raad van Kerken, vertellen
              wat een Onvoorwaardelijk Basisinkomen wel of niet kan betekenen
              voor hun sector en werkveld.



Henk Jolink, voorzitter LTO Achterhoek West, links op de foto.

Het fenomeen basisinkomen is onbekend. Voor veel boeren een ver van mijn bed show. Henk kan 
dan ook alleen voor zichzelf spreken. Zijn organisatie is daar nog niet aan toe. Ik heb er de laatste 
weken behoorlijk over nagedacht. We zitten in een begin van een proces. Veel boeren bevinden zich 
in een situatie van houden we het nog vol? De schaal in de bedrijfsontwikkelingen zijn vaak groot. 
Een basisinkomen zou best wel een trigger kunnen zijn om op een andere manier boer te zijn. 
Saxion Hogeschool benadert het landschap vanuit de economie. Er is een club voor het platteland 
“Stawel”,  de  bestaat  50  jaar.  Deze  opereert  in  en  rond  Enschedé.  Iedereen  is  op  zoek.  Een 
basisinkomen zou wel rust brengen. De continue drang om veel te produceren, daar kom je vanaf. 
Er zou meer plezier in het werk ontstaan, omdat de druk ervan af is. Iedere week stoppen 10 tot 20 
bedrijven. Zou er met een basisinkome ruimte zijn om toch doorte gaan? Daar zouden we een beeld  
va  nkunne  maken.  Elke  dag  moeten  koeien  gemolken  worden.  Erover  filosoferen,  over  het 
spanningsveld, en ook om het idee alle voedsel over de grens te halen, dat kan geen kwaad. Dichter 
bij de consument produceren is ook prima. Het gros vandeachtrerban zal er niet warmvoor lopen. 
Oerne zijn geen filantropische instelling. Veel mensen zijn bang. Er bestaat wel zoiets als de wet  
van de minder wordende meeropbrengst.  De groicurve vlakt op den duur af en zal dan weer dalen. 
De kunst is het optimum te pakke nen te bewaren. We zijn zeker  geïndoctrineerd door eenzijdig 
economisch denken. In het grijze verledne hadden we discussie over het feit of de aarde plat of rond 
is.  Nu  zouden  we  op  dergelijke  wijze  kunnen  discussiëren  over  ingrijpende  veranderingen  in 
“economie”. 

Kor Datema, Voorzitter  van de Raad van Kerken. Vraagt veel af.  Wat is  een Onvoorwaardelijk 
Basisinkomen? Wat kun je ermee? Van wie is de Aarde?  We leerden: “De aarde en har volheid zijn 
de Heeren koninklijk domein en allen die daarop wonen. De aarde is aan de mensen gegeven.

Er is een soort “leeg midden”. Omdat niemand het echt heeft voelt niemand zich verantwoordelijk. 
Het is ongeveer van God de aarde is niet bestemd. We hebben het allemaal te leen, we kunnne niets  
opeisen, we zijn bevoorrecht met elkaar en slavernij dient uitgesloten.  Een OBI betekent dat we 
allemaal  zo mogen zijn als  we zijn.  Zoals het  leven is  ontvangen, zo ontvangen we dat  om te 
kunnen leven. Het idee dat je “ontvangt”is goed. In Amerika was dat verwant aan de ethiek van 
John Rawls: Vooruitgang moet ten goede komen aan hen die er het slechts voorstaan. De winsten 
gaan dan dus naar de zwaksten en zo wordt er steeds een beter evenwicht herstelt. Voor dat wat je 



nodig hebt zou niet moeten hoeven betalen. Wat je hebt zou volgens Rawls onttrokken moeten zijn 
aan de markteconomie.  Gaat dat werken?

Kor zegt dat het bemoedigend is dat op verschillende plekken experimenten zijn gedaan, zoals in 
Canada bij minima. De mensen werden veel gelukkiger en hadden meer initiatieven. Het was voor 
die mensen een heel goede zaak. Hoe dat werkt? We weten hoe het communisme werkte. Aan het 
einde doen mensen niets meer. 

CarolSchyns (foto onder in het midden)  neemt ons mee naar de doelstelling van St Leven met de  
Aarde. Zij probeert in te voelen hoe het is als je een basisinkomen hebt. Enno Schmidt zegt: Du 
darfst da sein. Je mag zijn wie je bent. Mark Rutte zegt dat we allemaal ons steentje bij moeten 
dragen. De vraga is dan wat is echt “verdienen”? Wat is verdienen en watg is bijdragen. Banken 
zetten een heleboel op zijn kop. “Du darfst da sein” 

Kor Datema gat daarop in door te zeggen dat hij veel voorbeelden heeft van te hoge werkdruk, ook 
n zijn persoonlijk leven. Basisrechten moeten gegaranderd zijn.

Niels zeg dat veel mensen over deze di ngen praten. Linda laat ween veel te hebben gecollecteerd, 
maar dat niet meer doet, sinds ze weet dat de salarissen van de directeuren ongeveer  twee ton per 
jaar zijn.

De salarissen van de mensen lopen steeds meer uit elkaar. 

Lies  vertelt  over  de  arbeiders  in  de  wijngaard.  Wie  de  hele  dag  heeft  verdient  ontvangt  een 
zilverstuk, wie een halve  dag of een paar uur heeft gewerkt ook. De mensen die de hele dag hebben 



gewerkt vinden het niet eerlijk. Linda zegt , de anderen hebben de hele dag gewacht to er werk 
kwam, ze waren beschikbaar.

Alexander de Roo heeft gele Aanslagbiljetten bij zich “Aanslagbiljet  Burgerlijke Verlichting. Het is 
een oproep het burgerinitiatief Basisinkomen 2018.nl te tekenen. Deze oproep is gericht aan alle 

inwoners van Nederland



Ellen Bakker heeft sociale wetenschappen gestudeerd.  Zij is met Niels, die ook bestuurslid is vande 
Stichting “lezen werkt”. Zij vertelt over het boek dat zij schreef met Kees van Eijk ”Gezin onder 
water”.  Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders lezen en schrijven niet. En de kloof tussen hoog en 
laag opgeleide mensen neemt toe.  Eenvoudige taal is duidelijke taal.  Bij Nederlanders staat de 
veiligheid rond werk en inkomen hoog op de lijst. Veel mensen weten niet de weg in het woud van 
moeilijke taal bij de overheid. De overheid zelf weet het vaak ook niet meer.

Ellen vertelt over haar zoon die in een bijzonder bedrijf werkt, waar men vrij is te kiezen wat te 
doen en maximale uren maakt. Het bedrijf maakt omega 3 vetzuren en is beurs genoteerd .

De aanwezigen luisteren aandachtig naar Ellen Bakker, oprichter “Lezen Werkt”en auteur van 
“Gezin onder water”.

Er volgt aanvulling uit de zaal Ben Teussink: Cor en Ellen vullen aan bij de vraag “van wie is de 
wereld?” Vergeet niet dat de oorspronkelijke bewoners van Zuid Afrika Zuid Amerika Noord 
Amerika, Canada, geen waarde hechtten aan het bezit van grond. Grond kon je niet bezitten. 

Hoe komt het dat we zoveel waarde zijn gaan hechten aan grond?  Dat is gekomen nadat we zijn 
begonnen met landbouw op een vaste plek. Arbeid en grond werden aan elkaar gekoppeld.



De mensen luisteren aandachtig naar Bert Jan van der Mieden, oprichter van “Pyramide  regie 
netwerk” en schrijver van het boek “Eenheid in verscheidenheid”. 

Hij zegt het volgende : Van Wie is de Aarde?  Van de Schepper, God, Allah, de Natuur, het Leven 
zelf?

Duidelijk is dat we rentmeester zijn en we hier mogen vertoeven er respect voor hebben.

Bert Jan vraagt zich af hoe het komt dat mensen steeds meer willen hebben, en dat de economie 
daarop is gestoeld, steeds meer, terwijl het niet nodig is. Het is compensatiegedrag, gemis aan ZIJN. 
Mensen zijn onzeker en bezit maakt zeker. Ben je miljonair,  dan wil je het zoveelste zeejacht. Toch 
gaat het leven om relaties. Dat  zijn de essenties van het bestaan. Die essentie ligt niet in materie. 
Het gebrek aan zekerheid stoppen mensen in bezit en men blijft onzeker. Een boer wil meer koeien 
meer kippen, de grootste zijn etc. etc. Deze drang naar meer zal ophouden als we bewustzijn krijgen 
en compensatiegedrag opheffen. Keuzevrijheid hebben we allen, het is het hoogste goed. We 
kunnen kiezen hoe we ermee omgaan. We kunnen en willen verantwoordelijkheid nemen, als je het 
ook kan. An de praktijk van het OBI. Het geeft veel rust, primaire basisveiligheid zekerheid.  In de 
praktijk zien we nu veel agressie, terrorisme, tekeer gaan in relaties. Wanneer de onzekerheid ende 
angst wordt weggenomen zou dat  de basis voor agressief gedrag wegnemen. Kunstenaars zouden 
zich geen zorgen hoeven te maken. Nu leeft 90% van hen onder het bestaansminimum.

Worden we lui? Niet generaliseren in mening vorming. Ellen voegt toe dat er zoveel verschillende 
mensen zijn Veel types en in ieder mens schuilt ook iets destructief 's.  We hebben die kennis en dat 
is al generaties zo  We moeten die kennis niet verdoezelen, maar er mee werken en persoonlijk de 
liefde oefenen.

Kor Datema vult aan dat in Oude IJsselstreek al van generatie op generatie mensen werkloos zijn. 
Die werkloosheid wordt a.h.w. overgeërfd. De kinderen zien niet wat werken is.  Ook in 
asielzoekerscentra moeten mensen veel te lang wachten tot zij iets mogen doen.  Zelfs vegen en 
schoffelen mag niet. 

Ben wijst weer op de studie in Canada. We zouden daaruit toch meer kunnen leren. 

In het boek eenheid en verscheidenheid spreekt Bert Jan over de relatie overheid, bedrijven en 
vrijwilligersorganisaties. Zo'n basisinkomen zal nooit op zichzelf staan.



Na deze vijf bijdragen hebben we allemaal een glas sap of water. We doen de lampen uit en 
proosten op de gezondheid van alle mensen! Juist van hen die in het donker zijn. Dat zij naar het 
licht mogen komen. Dat wij hen zien en dat zij gelijkwaardigheid zullen ervaren.

Er worden stellingen uitgedeeld en in groepjes van twee of drie wordt intensief gesproken over de 
stellingen, of wat ook maar opkomt.

Na tien minuten wordt voorgesteld een andere gesprekspartner te kiezen. Dit gaat niet overal. De 
meeste mensen blijven met elkaar doorpraten.  Hier leest u de stellingen waarover is gesproken.



Een basisinkomen geeft meer vrijheid en zekerheid dan het huidige systeem

-verantwoordelijkheid, politiek engagement, afstand nemen van mensen heen en weer sturen-

“Een basisinkomen is voeding voor lichaam en geest”

Onderwijs, van prestatieontwikkeling naar talentontwikkeling



Je maakt met 
basisinkomen andere 
keuzes. Creativiteit, 
vrijheid/ruimte voor 

persoonlijke 
ontwikkeling 

Aansluiten bij kleinschalige coöperatieve initiatieven (burger)

UWV dagbesteding Sw-ers en Wa jongeren begeleiding



Ook is gevraagd, als er een proef met  een basisinkomen zou willen doen, welke locatie is dan 
geschikt? 

Begin een basisinkomen op Vlieland, of voor ieder die de auto weg doet met bovendien een OV 
jaarkaart



De aanwezigen hebben allen heel veel ideeën. Na 20 minuten intensief spreken wordt aan elke 
groep een  trefwoord gevraagd.  Ook worden aantekeningen ingezameld.  Daar  staan  interessante 
aanbevelingen

Zoals: Experimenteer met bepaalde sectoren binnen enkele (3 of 4) regio's. Zorg voor goede 
coördinatie tussen de experimenten in de proefregio's. Mensen uit de proefregio's moeten de 
experimenten sturen. Bij een experiment in de zorgsector hoeven de mensen geen eigen risico en 
eigen bijdrage meer te betalen, dus wordt het systeem zoals bij “National Healt”. 

Zoals ook: Een basisinkomen maakt het mogelijk beter te voldoen aan voorwaarden voor 
duurzaamheid, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van gebouwen. Vanaf het begin kunnen 
voorwaarden gesteld worden bij het ontwikkelen van een product. De kwaliteit is belangrijk, niet de 
grootste opbrengst.  Denk aan de economie van het genoeg (Goudzwaard) 

en

Wat is de waarde van een mens! Prestatiemaatschappij, momenteel vormt niet het Zijn maar het 
doen de identiteit.  Je zoekt naar vervulling van liefde, die wordt veel gezocht in het materiële  om 
een leegte te vullen.

Bovendien: t.a.v. basisinkomen..

1. Op welke politieke partij zou je dan moeten stemmen om zoiets te kunnen beginnen?

    Wie moet je aan de jas trekken?

2. bij een basisinkomen voor ieder en gelijkwaardigheid ontstaat een klimaat van

   delen van gebruiksapparaten i.p.v. ieder bv.  je eigen grasmaaier.

3. Een basisinkomen wereldwijd maakt het makkelijker te werken aan zelfredzaamheid van minder

    bedeelden in diverse arme landen.



4. Basisinkomen alleen is niet voldoende maar er moet ook een omslag komen bij het gebruik van 
de aarde. Alle werk moet voldoen aan voorwaarden voor duurzaamheid. Het wordt wel makkelijker 
de kennis die we hiervoor nodig hebben te delen en toe te passen.

Enkele aanwezigen vragen zich af of basisinkomen een eindoplossing is. We ,moeten eerst weten 
war de problemen vandaan komen. En aansluiten bij wat er al is aan goede ontwikkelingen. 

Van elkaar leren is belangrijk en de totale maatschappelijke kosten betrekken. Wat houdt je onder de 
streep over? Mensen kunnen leren voldoende eigenwijs te zijn om een beetje mot te creeëren.  
Wijzen op de economie van het genoeg, en hetserieus nemen van elke vraag. Mensen niet heen en 
weer sturen. De zorg is een goede plek om te beginnen met een experiment.

Uiteindelijk zal het denken eranderen en echte keuzevrijheid ontstaan. De Hebzucht wordt verlaten, 
zal er niet eer zijn. Er komt een einde aan uitzichtloosheid en er ontstaat meer creativiteit.

Er ontstaat een andere economie, en er wordt ook anders over economie gedacht. 

Het is belangrijk onze boodschap te verkondigen, te profeteren!

Een andere groep zegt:  Mensen worden niet lui, maar juist ondernemender, kijk naar  India.

Je zou een proef kunnen doen op Vlieland. Een experiment gericht op wat een basisinkomen voor 
gevolgen heeft op 

1. de gezondheid van mensen en de zorgkosten.

2. het geweld en criminaliteit.

De discussie in de jaren was principieel, nu pragmatisch, is het te betalen. 

Het IBI mag niet te hoog zijn, vanwege duurzaamheidsaspecten.  (Niet duidelijk is wat daarmee 
wordt bedoeld).



  

Alexander de Roo houdt zich al bijna zijn hele actieve even bezig met basisinkomen. BIEN, het  
Basic Income European Netwerk bestaat al 30 jaar. Daarbij zijn ook betrokken Guy Standing en 
Philip van Parijs. Elk jaar wordt in een ander land een bijeenkomst georganiseerd. De laatste keer 
was het in Zuid Africa. We kunnen dus spreken van een Earth Network. De komende keer is het in 
juli in Zuid Korea.

Wat is het verschil met de discussie  20 jaar geleden? Toen was die veel principiëler, want... “in het 
zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen”. 

Nu is de discussie pragmatisch. Het is misschien wel een goed idee, maar is het wel te betalen?  Het 
CDA wil een participatie inkomen. 

Afgelopen zomer heeft Guy Standing gesproken bij de Bilderberg Conferentie  Angela Merkel had 
daarvoor gezorgd(?)  Hij mocht 3 kwartier vertellen. 

Mensen worden ondernemender en gaan dingen doen die ze belangrijk vinden. Aan het eind bleef 
Angela zitten en Mark Rutte, die ernaast zat liep naar Guy toe en zei , dat boek van jou wil ik 
hebben.  Als jonge JOV-Der was hij ook sociaal geïnteresseerd. En een basisinkomen heeft alles te 
maken met vrijheid en liberalisme.  Misshcien wil D66  en Grone links ook wel. In iedergeval 
Marianne Thieme van de PvvD en de Fractie Klein van de Vrijzinnige Partij. 

Mensen voor een OBI vormen dus een pluriforme beweging. 

Als er een proef gedaan gaat worden is het belangrijk een doorsnee van de bevolking te nemen. 

Op zaterdag 17 september was Alexander bij een bijeenkomt min Nijmegen op plein 44. Er waren 
zo'n 100 mensen, waarvan maar 1 fel tegen . De hoogte van het inkomen is niet duidelijk 800, 1000 
Euro? 

At vindt Nederland? 40 % vindt het een goed idee. 15 % weet het niet. 

Wat opvalt is dat als je het over een OBI hebt wel veel mensen wen waar het over gaat.

Er is dus discussie en er is een petitie die je kunt ondertekenen. Geef die door op internet. 

Het lijt erop dat de dames meer geïnformeerd zijn, of meer open staan dan de heren.  Bij flyeren 
komen meisjes terug om alsnog één te vragen. 

Waar meot je op stemmen? 

Groen links en de PvdA studeren op het idee. SP e nVVD zin nog niet zover. Het CDA is sceptisch, 
maar laat niet het achterste van de tong zien.

In Engeland gaat in feite dezelfde discussie rond. De Schotse Nationale Partij speelt ee nbelangrijke 
rol. De Groenen zijn voor en Labor ook. Zij weorden natuurljk sterk aangevalle ndoor de 
conservatieven.  In 1918 was er al sprake van dat men 20% van het bruto nationaal product wilde 
verdelen onder alle mensen. 

Discussie komen dus terug en in 30 jaar hebben we al veel bereikt. 5 mensen zijn er elke dag mee 
bezig. Anne Marie van Gaal is voor een basisinkomen voor 60 plussers



 De discussie gaat verder en de tijd is rijp. Duidelijk is dat een basisinkomen voor ieder gevolgen 
heeft voor het gedrag. Mensen die geen kansen hadden krijgen nu wel kansen. Gedacht wordt te 
beginnen bij de groep die het het meest nodig heeft.

In 20 gemeenten is men ermee aan de slag. Meestal noemt men de uitkering anders, en is het alleen 
voor mensen  in de bijstand. Er is geen uniforme aanpak.

Alexander is begin oktober uitgenodigd om op de Franse Ambassade te spreken over OBI. 

Als de controle instanties wordne opgeheven bespaart dat zo'n 65 miljard per jaar. Als het 
basisinkomen 800 euro zou zijn hebben we 130 miljard nodig.

Kinderbijslag bestaat nu ook voor miljardairs en bijstandsmoeders. Dit is universeel voor iedereen. 
In Duitsland heeft men geen AOW. Daar is het nog veel moeilijker en moeten grotere en meer 
stappen gezet worden.   

Er zijn bedrijven die geen belasting betalen, de belasting moet  bijdragen aan vergroening. Een 
experiment in Canada wees uit dat na de invoer 5% minder betaald werk werd aangeboden. 

Vul de petitie in en verspreid het nieuws. Ga er echt mee aan de slag om draagvlak te vergroten. 

De  regering  wil  het  ontslagrecht  versoepelen,  dit  gekoppeld  met  een  basisinkomen  zou  een 
nationaal compromis kunnen zijn. 

Waarom  is  de  vakbeweging  sceptisch?   Zien  zij  hun  eigen  functies  in  gevaar  komen?  De 
vakbeweging kan een diepere betekenis krijgen. Daar hen van overtuigen?

De afgelopen week was Alexander in Amstelveen, Amsterdam Noord en in Dordrecht. 

Er waren respectievelijk 30 , 50 en zo'n 150 mensen. 

In Dordrecht vindt men het een goed idee ne wil men ee nproef gaan doen. Er is een nieuw systeem 
nodig, men heeft geen vertrouwn in het sociale systeem . Het  huidige systeem is niet veilig. 



Teken de petitie van de verlichtingsdienst: www.Basisinkomen2018.nl,   

http://www.Basisinkomen2018.nl/


Door het toepassen van een (mondiaal) onvoorwaardelijk basisinkomen, wordt het toepassen van de 
vrije wil, en -zo u wilt – het nastreven van de Goddelijke wil in liefde veel beter mogelijk. 

Noten:

www.Basisinkomen2018.nl, 

http://www.tvenschedefm.nl/video-buitengebiedorganisatie-stawel-bestaat-50-jaar/nieuws-
headlines/nieuws/item?830374, 

http://8weekly.nl/recensie/boeken/john-rawls-vertaling-frank-bestebreurtje-een-theorie-van-
rechtvaardigheid-met-john-rawls-in-het-land-van-ooit/, 

https://www.rtvnh.nl/nieuws/190460/geef-60-plussers-1200-euro-per-maand-en-stop-de-
sollicitatieplicht, 

http://www.bilderbergmeetings.org/participants.html, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Standing_(economist), 

foto's gemaakt door Lies Visscher, verslag Simon en Lies Visscher “2016 24 sept OBI in Etten”

Oktober 2016
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