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Aandacht

Experiment regelluwe uitkering stap
dichterbij…

Op dinsdagavond 1 december 2015 was in de Oude Ambachtsschool in

Zoeken naar:
Zoeken

Apeldoorn een werkbijeenkomst “Experiment regelluw verstrekken van
uitkeringen! Mogelijk in Apeldoorn?” Bij de bijeenkomst waren onder
andere ambtenaren, een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,

Nieuwsbrief

leden van de WVI-raad en een aantal raadsleden aanwezig. GroenLinks
was vertegenwoordigd met twee raadsleden, wij zijn voorstander en
hebben eerder al gepleit voor een experiment.
Een experiment met een regelluwe uitkering, wat houdt dat in? Dat

Voornaam:
voornaam

betekent dat er een uitkering wordt verschaft voor een vaste periode. Er
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gelden dan minder regels dan nu het geval is bij een uitkering. De

achternaam

doelgroep: mensen in de bijstand. Die groep krijgt zelf de regie; een
opleiding volgen, het zoeken van werk of het vinden van een
betekenisvolle maatschappelijke rol, dat kan. De bedoeling is dat ze daarbij
wel ondersteuning krijgen. Van wie en in welke vorm echter is ook weer
deel van het experiment.
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De aftrap werd gedaan door wethouder Johan Kruithof. Hij gaf aan een
experiment te overwegen en schetste het doel en de randvoorwaarden.
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Een experiment ook dat gevalideerd moet worden door onderzoek.
Daarom was de Universiteit van Tilburg, in de persoon van Prof. dr. Jac van
der Klink, benaderd om mee te doen.

Laatste Groenlinks055 Tweets

Professor Jac van der Klink ging
in zijn presentatie dieper in op
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het onderwerp. Mensen in de
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bijstand hebben een sterke
drive om eruit te komen, laat
onderzoek zien. Maar ook: is er
straks nog genoeg werk? Hoe
gaan we om met werk en inkomen? We hebben inzicht nodig, en kunnen
dan pas werken aan de oplossing. Hij noemde de Franse econoom Piketty.
Werk levert steeds minder inkomen op, terwijl het kapitaal wereldwijd

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

groeit. Het probleem samengevat: werk heeft een hoge waarde in onze
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samenleving, er is echter minder werk voor grote groepen mensen en het
biedt velen niet voldoende op om van te leven.

@groenlinks055

van het experiment bij verschillende gemeentes. Een aantal heeft serieuze

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

plannen en vragen het Rijk om ruimte voor het experiment. Het is daarbij

24 uur ago

Econometrist Sjir Hoeijmakers gaf in zijn presentatie aan wat de stand was

leerzaam als iedere gemeente met andere doelgroepen werkt en
ervaringen deelt. Verder is een minimale tijdsduur van 2- 3 jaar nodig,

groenlinks055

anders leren we te weinig van het experiment met een regelluw inkomen.
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Nederland tenslotte, loopt voorop, we hebben internationaal de interesse
getrokken.

Na de presentaties gingen we verder in drie werkgroepen. Dat leverde
bijzonder levendige gesprekken op. Moet je mensen in de bijstand

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

begeleiden of vertrouwen op zelfredzaamheid? Houden we genoeg werk in
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de regio? Moet je mensen die langdurig in de bijstand zitten helpen, of
juist mensen die nu hun baan verliezen? Is begeleiding nodig, of juist niet?
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concludeerde – op basis van de uitkomsten van de drie werkgroepen – dat

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz

er draagvlak was voor het experiment. Hij komt in het voorjaar met een

1 dag ago

Vele vragen dus; het onderwerp houdt iedereen bezig. De wethouder

voorstel naar de raad.
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GroenLinks hoopt dat we snel aan een experiment beginnen zodat we
mensen in hun kracht kunnen zetten. Dat we kunnen leren in het
experiment en sterker worden van de ervaringen van andere gemeentes.
Een stap verder: onze gemeente klaar voor de toekomst.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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