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Sociaal
Armoedebestrijding
Armoedebestrijding heeft bij WilNu een wezenlijke prioriteit.
Kinderen die onder de armoedegrens opgroeien, kunnen behoorlijke traumatische ervaringen
opdoen. Vaak horen ze ‘er niet bij’ als het gaat om basale sociale contacten zoals verjaardagsfeestjes
van en voor vriendjes. Of niet in clubverband kunnen sporten. En altijd in tweedehandsjes lopen,
eten van de voedselbank en in het ergste geval het ultieme schrikbeeld van een huisuitzetting.
Recht op werk
Iedereen heeft recht op een betaalde baan, maar zou daar niet volledig afhankelijk van moeten zijn.
Een OBI invoeren is mogelijke een oplossing voor veel problemen.
Tot die tijd moet mensen perspectief geboden worden op een passende betaalde baan.
Participatiewet
De participatiewet moet in de visie van WilNu daarbij van tafel en de sociale werkvoorzieningen
komen wat WilNu betreft weer terug. Het is onmenselijk hoe er de laatste jaren is omgesprongen
met de zwakkeren in de samenleving. Oneigenlijke concurrentie met relevante branches zal daarbij
uiteraard voorkomen moeten worden.
Vakbond
Werknemers zouden middels een zeer beperkte looninhouding automatisch lid moeten worden van
een vakbond naar keuze, waarvan de organisatie en structuren overeenkomen met de principes van
de Pluchen Revolutie. (de leden kiezen de directie, de directie voert uit wat de leden willen en de
onderhandelingen met de werkgevers zijn volledig transparant en worden gecommuniceerd met de
achterban)
Overmacht
Ziek zijn is geen bewuste keuze, werkloos worden evenmin.
Mensen met een baan winnen aan zelfvertrouwen. Het geeft een beter gevoel van eigenwaarde en
bezorgt de werknemer in de meeste gevallen het idee gewaardeerd te worden. Inkomenszekerheid,
bij voorkeur via een vaste baan, levert minder tot geen financiële zorgen op, daardoor ook veel
minder stress. Dit allemaal samen leidt weer tot minder fysieke en mentale kwalen en klachten,
waardoor de druk op de zorg en inherent daaraan de zorgkosten automatisch verlaagd worden,
terwijl de productiviteit bij de werkgever op peil kan blijven.
Bijstand
Raakt een werknemer volledig buiten eigen schuld in de bijstand, dan wil WilNu een hogere
bijstandsuitkering en coulance van de belastingdienst bij kleine giften uit de omgeving.
Overgang
Zolang er geen OBI is kunnen enkele maatregelen op korte termijn genomen worden. Gedacht kan
worden om de toeslagen waar men recht op heeft, door de belastingdienst over te laten maken naar
de desbetreffende instanties. De huurtoeslag meteen naar de woningbouwvereniging, zorgtoeslag
rechtstreeks naar de zorgverzekering en het pgb naar de hulpverlener.
Afbetaling in de ban
WilNu wil een verbod op kopen op afbetaling. Zolang online-bedrijven blijven leveren, wordt het
risico op wanbetalingen groter. Blijven bedrijven desondanks op afbetaling leveren, zullen ze zelf het

risico van in gebreke blijven van betaling moeten dragen, zonder incassobureaus te mogen inzetten.
Kopen op afbetaling kan mensen in grote financiële problemen brengen en zelfs in de schuldsanering
doen belanden. WilNu pleit voor strengere regels voor deurwaarders. Stoppen met stapelen van
aanmanings- en invorderingskosten en soepel zijn bij de bereidheid tot gespreide betalingen.
Belasting
BTW op eerste levensbehoeften ten behoeve van een gezonde leefwijze moet worden afgeschaft.
BTW op suikerhoudende producten, vet voedsel, rookwaren en alcohol zou naar 20 à 25% kunnen.
Kinderbijslag
Kinderbijslag dient inkomensafhankelijk te worden. Dit moet afbouwend gelden tot aan een bepaald
maximum inkomen. De jaarlijkse zorgpremie moet eveneens inkomensafhankelijk
(solidariteitsprincipe) worden gemaakt. Na invoering van een OBI kunnen alle toeslagen worden
afgeschaft.
Gratis
Onderwijs en Openbaar Vervoer worden volledig gratis, waarbij voor en door het OV meer lijnen en
tevens op alle lijnen meer capaciteit moet worden gerealiseerd.
Woningnood
WilNu wil de woningnood oplossen door betaalbare woningen met gratis geleend geld mogelijk te
maken, waarbij (grond)speculatie wordt uitgebannen. Projectontwikkelaars in dienst van
woningcorporaties werken met minimale winstmarges.
Na circa 10 jaar kan van de reële opbrengsten van de gebouwde extra woningen, de miljardenschuld
worden afgelost. De geleende gelden worden niet opgeteld bij de staatsschuld, maar als
investeringsfonds toegevoegd aan het werkkapitaal ten behoeve van woongenot. Het zal de
woningmarkt op een lager prijsniveau stabiliseren.

