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.. gebrek aan stabiliteit hier, betekent ook minder veiligheid hier …
Weledelgestrenge Vrouwe,
Ik lees in Trouw: “Het kabinet steekt daar jaarlijks 60 miljoen euro in (beroeps)onderwijs- en
werkprogramma’s voor jongeren. Als zij meer perspectief hebben, stappen ze minder snel in een
bootje naar Europa, zegt Kaag, verwijzend naar de migratiestroom van de laatste jaren.”
Het gaat hierbij om ‘Meer aandacht voor West- en Noord-Afrika.’
Heeft u weleens van leervermogen gehoord?
Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief
toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van
feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt
en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.
– Bron: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/
Enig idee waarom iemand met de leeftijd van 19 jaar, zonder de diploma’s die normaal vereist zijn,
een voorstel krijgt tot een opleiding en daarna bevorderd te worden tot officier?
‘Leren van de dingen die je doet en ondervindt’:
Ik, mevrouw Kaag en andere lezers, heb andere beroepen uitgeoefend en schrijfvaardigheid was
daar niet bepaald een onderdeel van. Toen ik 1 oktober 2015 werkloos werd, zat er niets anders op,
ondanks de ellende waarin ik terecht zou komen gelet de huidige politieke situatie - 1 op 10 huishoudens met problematische schulden (ca. 1,84 miljoen) - om een aantal talenten te investeren
(professionele kwaliteiten ontwikkelen). De ‘huidige politieke situatie’? De psychiater en privé
ondernemers in Bewindvoering en Dienstverlening hebben vandaag de dag veel invloed op het totale
beleid van de Nederlandse overheid, zeker in Rotterdam. Echter, zij onderschatten of miskennen de
talenten van de medemens. Een psychiater die niet inziet dat een man van bijna 50 wel degelijk
zelfkennis heeft heeft toch echt een slecht beoordelingsvermogen! Zij zal zelfs een kind van 4 de
kracht aan kunnen boren.
Libanon College:
Als vrijwilliger ben ik 3 maal op het Technasium verschenen. Ik heb in de loop der jaren
vaardigheden ontwikkelt in de sociale relatie met mensen van allerlei oorsprong en achtergrond. Op
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deze wijze ontwikkelt de mens sociaal pedagogiche en didactische vaardigheden - door wat het
individu doet en ondervindt. Zo ontwikkelt het kind zich, vanaf het begin. – van nature
Burgemeester A. Aboutaleb mag dan ingenieur zijn terwijl ik geen titel heb, maar dit zegt niet alles
over de persoonlijke ontwikkeling die iemand in bijna 50 jaar heeft gehad en nog steeds doormaakt!
Al zou er niets van op papier staan, dit bewijst niet dat iemand ondeskundig of onervaren is.
Een aantal managers en functionarissen zien mij niet graag aan het werk binnen hun organisatie,
aangezien ik dus continue aan het leren ben. Continue vernieuw ik door de dingen die ik doe en
ondervindt. Wanneer ik dit bij anderen help te ontwikkelen - coachend leidinggeven - wordt ik ook
de psychiatrie uitgewerkt wanneer ik daar op bezoek ben. Zij zien mij als een bedreiging voor hun
broodwinst, maar vooral verliezen zij ‘de macht’.
Aandacht voor kinderarbeid en het bevorderen van een leefbaar loon:
Tot mijn 21ste jaar leefde ik op het platteland. Op de boerderij hielp ik mee. Ik leerde om later de
zorg over te nemen. Ik was geen slaaf! Later, na mijn diensttijd en een periode van 4 jaar bij de
Koninklijke Marine vond ik werk in de Randstad. Daar leerde ik, hoe goed je ook je best deed, maar
ook dat wanneer je voor iemand anders de kastanjes uit het vuur haalt, er geen echte dankbaarheid
is. Uiteindelijk ben je na een echtelijke scheiding en verlies van baan als slaaf verkocht aan privéondernemers die aan Bewindvoering en ‘Dienstverlening’ doen. Een leefbaar loon ontvang ik niet en
nadat have en goed mij ontnomen is en ik aan het recht ben onttrokken (3 januari 2017 dakloos), wil
men dat ik naar schuldhulpverlening ga om daarmee de banken te bedienen, waaraan de Schatkist
mee betaalt.
“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht
te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”
De staatsbeoefenaar is eerder een bezetter en een dief. In Rotterdam wijst Het Baken het
gedecentraliseerd bestuur de weg en laat de burger op de klippen lopen!
Ook moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun hele productieketen op orde is. En dit schrijft Trouw
op 18 mei 2018 over ‘Ontwikkelingshulp moet voortaan migratie en terreur voorkomen’.
Man, man, man …. D66 maar ook de overige staatsbeoefenaars hebben Ontwikkelingshulp nodig!
Handel en mensenrechten … Help, in Nederland wordt in mensen gehandeld!
Gendergelijkheid wordt voortaan met kapitalen geschreven: de versterking van de positie van
vrouwen en meisjes is de rode draad in al het beleid. U weet niet half hoe dochter en ik door moeder
de vrouw als slaven zijn verkocht … de Vrouwe Jesabel. Maar ook mannen die de leer van Bileam
verkondigen, die valse raad geeft, en dat om de verleiding van het loon (goud/geld) … ! Bileam deed
de misdaad niet persoonlijk, maar liet anderen het werk doen … (didactiek voor bestuur en politiek).
De positie van het meisje (mijn dochter) heb ik versterkt, zei liet zich niet vangen door de
maatschappelijke dienstverlener. Ik heb haar een vrije doortocht gegeven in de situatie die na de
echtelijke scheiding ontstond en waarin ik uiteindelijk - zoals voorzegd - vanaf 16 maart 2016 met
problematische schuilden kreeg te maken. “Neem OTVEM, de standaard militaire analyse van een
conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden.” Dit is veel doelgerichter
en efficiënter!
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Beeldstoornis:
Ik heb er alle begrip voor, ook ik zou kunnen denken dat vrouwen ‘het’ probleem zijn. Gelukkig weet
ik dat er ook vrouwen zijn wiens versiersel (verborgen) is in het hart! Helaas, niet iedereen maakt
zich sterk voor de bescherming van de menswaardigheid. De overheid heeft de verantwoordelijkheid
voor de bescherming van een minimaal niveau daarvan, van het gezag in totaliteit geld voor het
functioneren van de staat onder andere de volgende regel: “algemeen erkende klassieke
grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op
overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de
samenleving tot gelding te laten komen;”
Als Afrikanen perspectief krijgen, stappen ze minder snel in een bootje:
Wat is het perspectief voor 1 op 10 huishoudens, 1,84 miljoen staatsburgers in Nederland? De
economische situatie van deze houdens is erg instabiel en dit komt deels door de regelgeving en
bestuur vanuit het Rijk, anderzijds door de wijze waarop de uitvoerende instanties het ten uitvoer
brengen. Daarnaast functioneert de democratie niet (meer) aangezien het gezag nauwelijks wordt
uitgeoefend. Het voldoet niet aan de eis die samengevat worden met democratische rechtsstaat.
Er is in Nederland en binnen Europa gebrek aan politieke stabiliteit, ook is het maatschappelijk
verkeer door maatregelen die de gezagsdrager neemt gefrustreerd en wordt het met de dag minder
betrouwbaar.
“Opkomen voor de welvaart en stabiliteit van anderen heeft een positief effect op het welzijn van
de Nederlander." Op zich zal ik dit niet ontkennen, maar zonder aanpak van de interne en fundamentele problematiek - herstel van de rechtsstaat en de democratie - zal er ook van uw doelstellingen en investeringen weinig terecht komen, maar ook bestaat de kans in de huidige politieke
situatie dat het weleens kon tegenwerken!
Technologische oplossingen:
Goedkope arbeid daar, maar ook biedt het minder werkgelegenheid of vraagt het om energie
waarmee klimaat en milieu niet zijn geholpen. Wij zullen moeten ontwikkelen, de mens zeker,
mogelijk ook de technieken, maar technologie?
Ik ben benieuwd naar uw reactie.
Hoogachtend,

Lambert Speelman

Pagina 3 van 3

