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Beterschap Hans
Hoogerheide – AKT wenst, wethouder en
campagneleider ABZ, Hans de Waal van harte
beterschap. Hans is zaterdag opgenomen
geweest
in
het
ziekenhuis
met
hartproblemen. We hopen dat hij volledig de
oude wordt en wensen hem en zijn familie
alle goeds toe. Uit persoonlijke ervaring weet
ik dat hartproblemen niet hoeven te leiden
tot een ander leven. Ik hoop van harte voor
Hans ook niet.
Henk van de Brug
Campagneleider AKT

.

Banen in de toekomst een
zorg van alle tijden.
Bezorgdheid
“Maakt de machine in zijn nieuwste uitvoering de banen van werkers
sneller overbodig dan we nieuwe banen kunnen scheppen?”, vraagt
Stuart Chase, een Amerikaanse schrijver zich af.
“Machines maken vakmensen steeds meer overbodig en vervangen ze
door machinebedienden…
Kansen voor kantoorbanen nemen stap voor stap af.” Het ongenoegen
lijkt van deze tijd, maar het boek “Men and Machines” waarin deze
woorden staan, stamt uit 1929.

Nieuwe bedrijven
Wat de doemdenkers altijd vergeten, is dat dezelfde veranderingen in
productie technologie niet alleen banen overbodig maakt, maar ook
nieuwe banen schept. Als nieuwe machines en buitenlandse arbeiders
hetzelfde werk goedkoper kunnen uitvoeren, dan dalen de
productiekosten. Dit betekent weer hogere winsten, nieuwe
investeringskansen, meer aanbod en uiteindelijk lagere prijzen voor de
consument. Lagere prijzen maken inkomen vrij voor nieuwe goederen
en diensten. Ondernemers starten vervolgens nieuwe bedrijven om de
nieuwe “noodzakelijke” levensbehoeften aan te bieden en scheppen
vervolgens weer volop werkgelegenheid.

Vertrouwen in de toekomst
De wensenlijst van overmorgen is onbekend. De wensenlijst zal echter
nooit leeg zijn. Met elke wens scheppen we weer banen. De banen van
de toekomst over de gehele wereld.

AKT is geen doemdenker maar ook geen opportunist
Innovatie is altijd al belangrijk geweest voor de arbeidsmarkt en AKT
juicht innovatie toe. Stimulering en ondersteuning hiervan is ook een
taak van de gemeente. Innovatie die helpt arbeidsplaatsen te
scheppen voor mensen uit de Gemeente Woensdrecht mag extra
ondersteuning krijgen. AKT wil daar graag voorstellen voor doen en
rekent daarbij op steun uit het bedrijfsleven.

