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IN DEZE WEEK
De euroscepsis wint steeds meer terrein
In bijna alle lidstaten van de Europese Unie veroverden eurosceptici zetels op de klassieke
middenpartijen. Alleen de Nederlandse PVV blijft achter. Van de 751 zetels gaan in Brussel zo'n
130 naar eurofobe partijen. Dat is een ruime verdubbeling. In Frankrijk heeft het omstreden
Front National een verpletterende overwinning behaald. De partij van Marine Le Pen, waarmee
Wilders samenwerkt, is het grootst geworden met een kwart van de stemmen. Ze haalden 8
keer zo veel zetels als nu.
Ook de rechtspopulistische FPÖ boekte een forse winst in Oostenrijk: volgens de prognose
meer dan 20 procent van de stemmen. Elders in Europa kregen eurosceptische partijen ook
meer voet aan de grond. Anti-EU-partij UKIP stevent af op een monsterzege in het Verenigd
Koninkrijk. De kans neemt daarmee toe dat de Britten zich in een referendum mogen
uitspreken over wel of niet lid blijven van de Unie.
Het lijkt er dus op dat steeds meer mensen zich afkeren van de Europese Unie. Wij bij Werf
begrijpen dit niet. Dankzij de Europese Unie hebben we een aantrekkelijker investerings- en
bedrijfsklimaat. Door het wegvallen van de interne grenzen hebben mondiale bedrijven die zich
in Nederland willen vestigen. Het Centraal Planbureau becijferde in 2009 dat het nationaal
inkomen van Nederland sinds 1970 6 tot 8 procent hoger ligt dankzij afspraken over vrijere
handel die binnen de Europese Unie.
Natuurlijk hang hier een prijskaartje aan maar wij geloven niet dat deze kosten opwegen tegen
de baten van de Europese Unie. Hoe denk jij over de Europese Unie? Levert het ons
daadwerkelijk iets op of kost het ons juist alleen maar geld?
Veel mensen willen langer doorwerken, parttime dat wel
Slechts één op de drie Nederlanders denkt daadwerkelijk te stoppen met werken zodra zij de
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een veel grotere groep denkt ook na zijn
zevenenzestigste een tijdje te kunnen doorwerken. Dit blijkt uit onderzoek van Aegon.
In tegenstelling tot in veel Zuid-Europese landen willen Nederlanders doorwerken na hun
zevenenzestigste. Voor een aantal mensen is dit bittere noodzaak maar voor een grote groep
geldt dat zij het leuk vinden om te werken. Op deze manier blijven zij onderdeel uitmaken van
de maatschappij.
Wel geven de meeste aan dat zij na hun zevenenzestigste parttime willen gaan werken. Op
deze manier kunnen zij genieten van hun vrijheid maar blijven ze wel midden in het leven
staan. Bovendien blijkt het gezond te zijn om langer door te werken. Met name
hogeropgeleiden willen na hun zevenenzestigste doorwerken.
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