
5. GOED WERK 
VOOR IEDEREEN
Iedereen in Tilburg die wil werken, moet een baan kunnen hebben.
Te veel Tilburgers zijn te lang werkloos. Als je geen baan hebt,
maar hier wel voor knokt, voel je je iedere dag een beetje minder
mens. Wij pakken de werkloosheid in onze stad aan. We
begeleiden iedereen die wil werken op maat en investeren in de
ontwikkeling van mensen met gerichte opleidingen . Wij zorgen
voor basisbanen zoals parkwachter, beheerder bij
sportverenigingen of als medewerker bij de dierenopvang.

Wij halen de onzekerheid uit werk. Goed werk moet ook
lonen. Mensen verdienen een loon waarvan ze kunnen
leven. Van 10 euro per uur kan dat niet. Daarom staan
wij voor een minimumloon van 14 euro per uur. Vanuit
een uitkering gaan werken, moet lonen. Er op achteruit
gaan als je werkt kan niet langer! Als het nodig is maken
we gemeentelijk herstelbeleid zodat iedereen die werkt
er ook echt op vooruit gaat, bijvoorbeeld met een
werkbonus.
Mensen verdienen zekerheid op werk. Niemand verdient het om
iedere week af te wachten hoeveel uur je kunt werken! We gaan
daarom voor zoveel mogelijk vaste banen. Iedereen die vast werk
doet bij onze gemeentelijke organisatie krijgt een vast contract.
Ook bedrijven spreken we aan op hun verantwoordelijkheid. We
gaan voor eerlijke en duurzame banen met goede
arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk loon. Ieder bedrijf dat
daaraan bijdraagt vindt de PvdA aan zijn zijde. In ons grondbeleid
maken we alleen voor deze bedrijven ruimte. Wijkevoort voldoet
niet aan deze voorwaarden.

De Tilburgse arbeidsmarkt is er voor iedereen. Wij zien nog te veel
discriminatie op basis van achtergrond, huidskleur of andere
redenen. Niemand mag uitgesloten worden op onze arbeidsmarkt.
Discriminatie pakken we daarom aan samen met het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties. We starten proeven met
anoniem solliciteren. 

Goed loon 
Zolang het minimumloon niet is verhoogd, betaalt de gemeente
de eigen werknemers minimaal 14 euro per uur.
Bedrijven die opdrachten van de gemeente willen bevragen en
controleren we op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden; ook internationaal. Het Tilburgse
inkoopbeleid wordt daar op aangescherpt. Niet de laagste prijs
maar een fatsoenlijke prijs wordt het uitgangspunt.



Zekerheid
Iedereen die een vaste taak uitvoert voor de gemeente krijgt een echt
contract en komt in vaste dienst. We stoppen met inhuur van flexwerkers,
uitzendbureaus etc. Flexcontracten zijn alleen nog voor ‘piek en ziek’.
Alleen echte zelfstandigen worden nog flexibel ingehuurd.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden basisbanen aangeboden
die van belang zijn voor het leefbaar houden van onze wijken en dorpen
zoals parkwachters, beheerders bij sportverenigingen en dierenambulance
medewerkers. Ze krijgen hierbij goede begeleiding.
De gemeente ondersteunt samen met bedrijven en onderwijsorganisaties
actief de strijd tegen discriminatie bij stages en sollicitaties op de
arbeidsmarkt en start een proef met anoniem solliciteren.

Bedrijven 
Nieuwe bedrijven die zich in Tilburg willen vestigen zorgen voor vast werk
voor mensen uit de regio. Bedrijven die voor het grootste deel werken met
arbeidsmigranten voegen voor de lokale arbeidsmarkt niks toe. Bedrijven
worden verantwoordelijk voor een fatsoenlijke huisvesting van
arbeidsmigranten en hier wordt actief op gecontroleerd.
De Tilburgse economie blijft divers. De logistieke sector is groot genoeg
en de verdozing wordt gestopt. MKB dat wil doorgroeien wordt actief
ondersteund.


