
PvdA Bunnik, Odijk, Werkhoven  organiseert debat over: 

 

Weg met de werkloosheid? 
Verantwoordelijkheid van ons allemaal 

Maandag 4 november 2013 

20.00 uur Dorpshuis Odijk 
 

We praten heel veel over de crisis en werkloosheid. De PvdA vindt dat we het moeten 

hebben over hoe we werkgelegenheid scheppen. We weten dat er mensen werkloos zijn 

en dat veel mensen bang zijn voor hun baan. Het is een verantwoordelijkheid van ons 

allemaal om dat te veranderen. Mooie sociale akkoorden en politieke afspraken in den 

Haag helpen daar maar beperkt aan. Het zijn de mensen bij ons in de straat en de regio 

die het moeten doen. Jullie vragen en suggesties moeten dus aan bod komen.. 

 

Op deze avond komen: 

- John Kerstens, 2e kamerlid voor de PvdA, eerder medewerker bij FNV-bouw en 

economisch specialist. Hij zal vertellen hoe de PvdA fractie in de 2e kamer de 

werkgelegenheid wil bevorderen. 

Verder hebben we uitgenodigd: 

- Peter Verkerk, voorzitter van de Bunnikse Handels en IndustrieKring (BIKH) die 

iets kan vertellen over de regionale werkgelegenheidsmogelijkheden. 

- Beleidsmedewerkers/bestuurders van VNO/NCW en FNV. 

- Jij als ervaringsdeskundige 

 

Voor deze avond nodigen we iedereen uit die: 

- werkloos is of bang is dat te worden 

- jongeren en ouderen 

- werkgevers die banen kunnen scheppen 

- in het onderwijs zit en die voor opleiding kunnen zorgen 

- binnen maatschappelijke organisaties een (stage) baan kan regelen 

- mee wil denken om uit de impasse te komen. 

 

Programma 

- de inleiders krijgen eerst de gelegenheid om (kort is ca. 15 minuten) hun verhaal 

te vertellen.  

- alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. 

- we laten elkaar weten welke ideeën we hebben en bedenken er nog meer 

- we formuleren met z’n allen concrete vragen aan werkgevers, werkendennemers, 

werklozen en politiek, zowel in Bunnik als den Haag. 

 

De zaal is open vanaf 19.45 uur en dan is er ook koffie. 

 

Verdere informatie is te krijgen bij: 

Guido Montulet, gmontulet@gmail.com (M: 06-4303706) 

Dick Kaas, dick@kaas.nl (M: 06-51619685) 

 

Graag tot 4 november 2013. 


