Aan: Tweede Kamerleden
Betreft: Sollicitatie naar de functie van circulaire medewerker wegens
opheffen functie door importheffing op afval
Best Kamerlid,
Als in de steek gelaten afvalmedewerker (voormalig afvalheld) schrijf
ik u deze sollicitatiebrief, omdat door uw beleid (de importheffing op
afval) mijn functie gaat vervallen. Omdat ik mij met hart en ziel wil
inzetten voor een duurzame wereld heb ik vervolgens zeer lang
gezocht naar een andere passende functie. Als gevolg van uw beleid
zouden tenslotte 80.000 nieuwe circulaire banen gecreëerd worden.
Helaas heb ik die tot op heden niet kunnen vinden. Uitgezonderd de
“banen” waarbij ik met behoud van uitkering oude televisietoestellen
uit elkaar mag schroeven.
Aangezien er geen circulaire functies beschikbaar zijn en deze er met
het huidige beleid ook niet gaan komen heb ik besloten om me in te
gaan zetten voor de politiek. Dit om te voorkomen dat mijn nu nog
7.499 collega’s in de sector eenzelfde lot te wachten staat. Laat staan
de uiteindelijke gevolgen voor de gehele samenleving als we afglijden
van koploper naar achterblijver op het gebied van circulair en
duurzaamheid.
Als voormalig afval-/recyclingheld heb ik de politiek veel te bieden:
• gezond verstand;
• echte kennis van de sector;
• de wil en kunde om fouten toe te geven en te herstellen;
• besluitvorming op feiten;
• creëren van duurzame oplossingen.
Volgens mijn loopbaancoach van de FNV zijn dit perfecte
eigenschappen die nu ontbreken bij de diverse ministeries.

DE VOORMALIGE
AFVALHELD
Manusje van alles

Zijn jullie op zoek naar een circulaire medewerker met:
• 25 jaar praktische ervaring op het gebied van duurzame
afvalrecycling;
• kennis van de laatste technologieën en knelpunten in de
sector;
• uitstekende schriftelijke en mondelinge
communicatievaardigheden;
• een passie om te leren, kennis te delen en samen te groeien;
• vakinhoudelijke expertise hoe we de circulaire economie echt
van de grond kunnen krijgen, zonder de onschuldige
afvalverwerkingsbesparing en hun betrokken medewerkers
te straffen?
Stop dan met zoeken, want u heeft mij gevonden. Ik wil graag met u
de mogelijkheden bespreken om mijn kennis en kunde beschikbaar te
stellen voor de politiek. Uiteraard ben ik bereid mijn motivatie in een
gesprek te verduidelijken. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog
vragen, dan kunt u gerust contact opnemen via de FNV. Ik zie uw
reactie met belangstelling tegemoet!

De voormalige afvalheld

