
Bijstandsuitkering overbodig maken 

  
hoe gaan we anders om met werk en inkomen in Zutphen?

  
Uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst van KeerpuntLab   

op 15 januari 2015, 19.30 uur   

De bijeenkomst op 20 november 2014 bracht zo n dertig mensen bijeen, veel bijstandsgerechtigden, maar 
ook raadsleden, iemand van Het Plein en mensen van Atelier3D. Aan het eind van de geanimeerde avond 
werd door een aanwezige gesteld dat een vervolg, om een en ander verder uit te werken, zinvol zou zijn. 
Daar kwam veel bijval op.    

De opbrengst van de bijeenkomst op 20 november (zie het verslag) gaan we op 15 januari uitwerken en 
concreter maken in drie werkgroepen, om tot onderbouwde en werkbare aanbevelingen aan de gemeente 
Zutphen en Het Plein te kunnen komen. Daarbij staat ook nu weer het samen onderzoeken in een vrije 
ruimte  van KeerpuntLab centraal. Als je er de vorige keer niet bij kon zijn, ben je uiteraard ook van harte 
welkom! Om je vast te oriënteren en eventueel voor te bereiden volgen hierbij de deelonderwerpen c.q. 

uit te werken speerpuntsuggesties van de drie werkgroepen:  

1. Het herdefiniëren van werk zou een eerste, haalbare stap kunnen zijn op een nog lange weg die 
uiteindelijk kan leiden tot zoiets als een basisinkomen, door de nu geldende arbeidsverplichting te 
verruimen. We zouden in kaart kunnen brengen welk zinvol onbetaald werk de gemeente/samenleving 
echt ten goede komt (mantelzorg bijvoorbeeld, maar nog veel meer soorten vrijwilligerswerk) en daarmee 
meer waardering toekennen aan dit soort werkzaamheden. 
Wanneer het zo is, dat een bijstandsgerechtigde dergelijk werk doet, en daarmee de gemeente (ook 
financieel) ontlast/ een stukje werk uit handen neemt c.q. de gemeente met dat werk een stukje 
leefbaarder maakt, zou dat in mindering kunnen worden gebracht op de verplichting aan de 
bijstandsgerechtigde om te solliciteren naar officieel betaald werk.    

2. Meer ruimte bieden aan bijstandsgerechtigden om te ondernemen vanuit hun eigen kwaliteiten, door 
maatwerk in uitkeringen en het versoepelen van de toets op levensvatbaarheid  van een onderneming. 
Een (langere) try-out fase toestaan zou daarbij kunnen helpen. Wat eveneens kan helpen, is, dat de 
bijstandsgerechtigde het werk waar zijn/ haar hart bij ligt, kan blijven doen ook al is een winstgevende 
onderneming ondenkbaar. Ook als de betreffende persoon inkomsten heeft die slechts deels voorzien in 
het eigen onderhoud komt dat de samenleving en gemeente ten goede. De samenleving omdat mensen 
hun kwaliteiten inzetten, de gemeente omdat er minder aan uitkering betaald hoeft te worden. Dat heeft 
ook zijn weerslag op het beeld van een bijstandsgerechtigde die meer als willer gezien wordt in plaats van 
profiteur .   
Daarnaast biedt een aan het Plein aangeboden payroll service voor ZZP-ers de mogelijkheid om meer 
middels opdrachten te werken waarbij de administratieve kosten verrekend kunnen worden via de payroll 
service in plaats van direct via het Plein.   

3. Het vormen van collectieven/ netwerken kunnen een ondersteunende bedding vormen voor het 
(beginnende) ondernemerschap van bijstandsgerechtigden, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie, 
en tegelijk de mogelijkheid bieden om door delen/ verdelen/ ruilen de alternatieven in het voorzien in je 
eigen levensonderhoud vorm te geven. Werkgroep 3 gaat dus meer over wat je als burgers samen kan 
doen, en daarbij over de vraag welke regelgeving ondersteunend is voor dit actieve zelfvoorzienende 
burgerschap.

     



Onze vraag aan jou als betrokkene/ deskundige 
- Graag horen we of je er bij kan zijn 
- Graag horen we aan welke werkgroep je zou willen meewerken (niet bindend, maar dan hebben we een 
indicatie) 
- Heb je een suggestie/ input vooraf voor een van de werkgroepen, dan houden we ons aanbevolen. Ook 
als je iemand op het oog hebt die vanwege zijn/ haar deskundigheid beslist 
bij zou moeten dragen aan een werkgroep, horen we dat graag.  

We hoppen op een inspirerende bijeenkomst, 
die ons nog een stap verder brengt richting een gezonde maatschappij, waarin de mens met zijn 
kwaliteiten centraal staat! Het eindresultaat willen we medio maart op een speciaal moment aanbieden 
aan gemeente en Het Plein. De heer van Wel van Het Plein, beleidsmaker op dit terrein voor de gemeente, 
is op de avond aanwezig. Hij is bereid toe te lichten hoe de regelgeving op dit gebied nou precies in elkaar 
zit.  

Dorien Bogerd en Bart Keer     

Praktische informatie: 
Tijd:  van 19.30 tot 21.45, tot 22.30 napraten en borrelen 
Plaats:   Eetlust, Oude Bornhof 55, Zutphen 
Kosten:  Vrijwillige bijdrage, drankjes voor eigen rekening, verzorgd door Eetlust 
Informatie: info@keerpuntlab.nl of 06 28937947 (graag laten weten of je komt)                     

info@keerpuntlab.nl  06 28937947 - www.keerpuntlab.nl  


