
 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

 

Op 11 juli 2016 hebben wij de concept-AMvB ‘Besluit experimenten Participatiewet’ van u 

ontvangen met het verzoek een bestuurlijke reactie te geven op de mogelijkheid om 

gemeenten te laten experimenteren en daarmee te laten onderzoeken of en hoe de 

Participatiewet met betrekking tot arbeidsinschakeling doeltreffender uitgevoerd kan worden.  

 

Wij vinden het  van groot belang dat gemeenten binnen het kader van de Participatiewet 

ruimte krijgen om te experimenteren en daarmee inzicht  krijgen in de effectiviteit van 

interventies die ingezet worden in de uitvoering. Daarom hebben wij besloten om tegemoet te 

komen aan uw verzoek om binnen vier weken te reageren op de concept-AMvB ‘Besluit 

experimenten Participatiewet, in plaats van binnen de 8 weken die de Code Interbestuurlijke 

Verhoudingen ons biedt.  

 

Het voorliggende concept Besluit experimenten Participatiewet biedt in onze ogen gemeenten 

NIET de benodigde ruimte om te experimenteren binnen de kaders van de Participatiewet. 

Onze toelichting op dit oordeel vindt u hieronder. Tevens doen wij u een voorstel om het 

concept Besluit zo aan te passen dat gemeenten wél in staat zijn om op een zinvolle en 

wetenschappelijk onderbouwde manier te kunnen experimenteren met de uitvoering van de 
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Participatiewet. Dit bestuurlijk advies is tot stand gekomen in afstemming met Divosa en de 

vier gemeenten waarmee uw ministerie in het voortraject contact heeft gehad.  

 

Experimenteren vanuit vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en stimulering 

De gemeenten Groningen, Wageningen, Tilburg en Utrecht en uw ministerie hebben de 

afgelopen maanden intensief contact gehad over de uitwerking van de experimenteerregeling. 

Daarnaast hebben meerdere gemeenten aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan 

experimenten. De wens om te experimenteren komt voort uit de uitdrukkelijke behoefte om 

nader onderzoek te doen naar de manier waarop mensen het meest effectief ondersteund 

kunnen worden bij de arbeidsinschakeling. De gemeenten die willen experimenteren 

constateren vanuit de praktijk van alledag dat de Participatiewet een ingewikkeld systeem van 

verplichtingen en sancties kent dat eigen keuzes van mensen vaak in de weg staat en de 

creativiteit van bijstandsgerechtigden én van (gemeentelijke) professionals beperkt. Het doel 

van de gemeenten is om met de experimenten méér kansen op werk en participatie te 

creëren, waarbij uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en waarbij 

de gemeenten handelen vanuit vertrouwen en stimulering van de eigen kracht van burgers. 

 

Verruiming inkomstenvrijlating 

Een belangrijke pijler van het onderzoek dat de gemeenten willen doen is de verruiming van 

de inkomsten. De Participatiewet biedt via art. 31,  tweede lid, onderdeel n
1
, nu al de 

mogelijkheid om (een deel van) de inkomsten vrij te laten en niet te verrekenen met de 

uitkering.  

De gemeenten geven aan op dit onderdeel te willen experimenteren om te onderzoeken in 

hoeverre een verdere verruiming van de inkomsten meer kansen op uitstroom en participatie 

biedt. Op dit onderdeel is veel contact geweest met uw ministerie, omdat er een goed 

evenwicht moet zijn tussen de impact van het vrij te laten bedrag op het gedrag van de 

deelnemers aan het experiment enerzijds en de mogelijke scheve verhouding in de 

maatschappij (solidariteit) anderzijds. 

Het in het concept Besluit opgenomen voorstel voor een “spaarpotje”(art. 6 lid 3) geeft 

gemeenten echter geen ruimte om te onderzoeken of een ruimere inkomstenvrijlating in de 

praktijk tot betere resultaten leidt.  

- Mensen kunnen de bijverdiensten pas na  de uitkeringsperiode inzetten voor hun 

verdere ontwikkeling en participatie in plaats van tijdens de uitkeringsperiode. 

                                                      
1
 inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 199,00 per maand, voor 

zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet 

heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden 

gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling 



 

Daardoor kan niet worden vastgesteld of een extra vrijlating in de praktijk zal leiden tot 

meer participatie en uitstroom;  

- Door de uitgestelde betaling
2
 ontbreekt de directe beloning voor mensen als zij aan 

het werk gaan. Dat motiveert niet. Ook de onzekerheid of er uitbetaald wordt 

(afhankelijk van de uitstroom) is demotiverend. Werken moet immers lonen.  

- Mensen die wel uitstromen hebben tweemaal voordeel: een baan en het spaarpotje. 

Mensen die niet uitstromen hebben geen baan en zien hun fictieve spaarpotje 

vervallen, ook al doen zij hun best. Daarmee benadeelt het experiment mensen die 

om wat voor reden dan ook niet kunnen uitstromen.  

- De hoogte van het vrij te laten bedrag is te beperkt en heeft op deze manier te weinig 

impact op het gedrag van mensen. Voor een goed gefundeerd wetenschappelijk 

onderzoek naar de effecten van een ruimere inkomstenvrijlating is de impact op het 

gedrag wel een vereiste. 

 

Vrijheid van arbeids- en re-integratieplicht  

Een andere belangrijke pijler van het onderzoek en daarmee de experimenten is de ontheffing 

van de arbeids- en re-integratieplicht van de experiment groep.  

Uit de AmvB blijkt dat er weliswaar sprake is van een ontheffing, maar dat gemeenten 

verplicht zijn om na 6 en 12 maanden controles uit te voeren en de ontheffing standaard na 12 

maanden moeten beëindigen. Dit staat haaks op de basisgedachten van de experimenten 

waarin het gaat om het onderzoek naar het effect van meer vrijheid.  

De AmvB biedt gemeenten daarmee geen ruimte om te onderzoeken wat het effect is van 

meer vrijheid op het gebied van re-integratie-verplichtingen.   

 

Beperkte selectie van deelnemers  

De AmvB bepaalt tot in detail de selectie van de deelnemers aan de experimenten. De 

deelnemers moeten expliciet toestemming geven voor deelname aan het experiment. De 

vraag is of daarmee een goede selectie gemaakt kan worden. Het gevaar bestaat dat je alleen 

uitspraken kunt doen over de mensen die zichzelf aanmelden voor het experiment en 

gemeenten alleen met zeer veel moeite een goede referentiegroep kunnen samenstellen. De 

gemeenten waarmee uw ministerie contact heeft gehad zijn bovendien geïnteresseerd in 

andere effecten die kunnen optreden, zoals vermindering van zorgconsumptie of verbeterd 

welzijn en willen daarom graag een ruimere samenstelling van de experimenteergroep. Omdat 

de experimenteerregeling zo zeer focust op de groep mensen die uiteindelijk wél aan het werk 

komt, zijn deze effecten niet of nauwelijks mee te nemen in de experimenten en dat is een 

                                                      
2 Artikel 6, eerste lid, onderdeel c betreft een uitstroompremie bij het aanvaarden van een baan. Het is geen 

inkomstenvrijlating die regelt dat de kandidaat maandelijks een bepaald bedrag bovenop de uitkering mag 

behouden.  



 

gemiste kans nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor het gehele sociale domein. 

 

Ruimte voor zinvol experimenteren 

Samenvattend concluderen we dat deze concept AMvB gemeenten weliswaar ruimte biedt om 

aanpassingen te doen op de bestaande Participatiewet, maar dat de inhoud ervan niet 

aansluit bij de wens die gemeenten hebben om op andere onderdelen te onderzoeken hoe de 

Participatiewet met betrekking tot arbeidsinschakeling doeltreffender uitgevoerd kan worden. 

Bovendien sluit de AMvB niet aan bij de gedachte achter de decentralisaties: dienstverlening 

integraal, nabij en op maat. 

 

Een experimenteerartikel dat gemeenten wél deze ruimte biedt en daarnaast recht doet aan 

de uitgangspunten van de Participatiewet (iedereen zo snel mogelijk aan het werk of 

maatschappelijk actief) zou volgens ons moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

 

1. In plaats van een uitstroompremie (het ‘spaarpotje’) moeten gemeenten de ruimte 

krijgen om met een ruimere maandelijkse inkomstenvrijlating te experimenteren. Zo 

kunnen de gemeenten niet alleen het effect onderzoeken van de financiële prikkel op 

mensen met uitstroomkansen, maar ook op mensen die bijvoorbeeld vanwege 

zorgtaken of (medische) belemmeringen slechts in deeltijd kunnen werken. Daarnaast 

zouden de deelnemers de vrijlating al tijdens de bijstandsperiode moeten kunnen 

inzetten voor hun verdere ontwikkeling richting werk.  

2. De maandelijkse inkomstenvrijlating moet een wezenlijk bedrag zijn zodat deze 

voldoende power heeft om een wetenschappelijk onderbouwde conclusie te kunnen 

trekken. De experimenterende gemeenten moeten de ruimte krijgen om de hoogte 

van de vrijlating zelf vast te kunnen stellen, zodat landelijk vastgesteld kan worden 

welk bedrag het beste effect heeft. Omdat gemeenten met de deelnemers aan de 

experimenten nadrukkelijk afspraken maken over de afwijking van de Participatiewet, 

zijn er niet of nauwelijks risico’s dat individuele burgers rechten kunnen ontlenen aan 

de experimenten ten opzichte van de Participatiewet 

3. Voor de deelnemers die worden vrijgesteld van de arbeids- en re-integratieplicht 

worden geen verplichte controles ingesteld. 

4. Gemeenten worden vrijer gelaten in de selectie van de deelnemers aan de 

experimenten. Hiertegenover staat dat gemeenten deze selectie op een 

wetenschappelijk verantwoorde manier doen. Het toetsingskader dat ZonMW op 

verzoek van uw ministerie heeft opgesteld
3
 biedt voldoende garantie dat gemeenten 

die deelnemen aan de experimenten in hun selectie van kandidaten en de verdere 

                                                      
3
 Het toetsingskader is opgebouwd op basis van de input van wetenschappelijke experts over de eisen 

waaraan een onderzoek moet voldoen. 



 

uitwerking van het experiment voldoen aan alle eisen voor een wetenschappelijk 

verantwoord experiment.  

5. Meer ruimte om in het kader van de Participatiewet ook op andere onderwerpen te 

experimenteren. Denk hierbij aan parttime werk, parttime ondernemen, zorg, andere 

wijze van verrekenen van tijdelijke inkomsten, etc.. 

6. Geen eisen  stellen aan de omvang van het experiment. Alle gemeenten die voldoen 

aan het toetsingskader van ZonMW worden in de gelegenheid gesteld te 

experimenteren. De beperking tot 25 gemeenten en/of 4% van de totale 

bijstandspopulatie kunnen daarmee vervallen. Dit is belangrijk omdat de voorbereiding 

op een wetenschappelijk experiment voor gemeenten de nodige tijd vergt en kosten 

met zich meebrengt. Gemeenten die zich de inspanning hebben getroost om volgens 

de laatste stand der techniek te experimenteren, zouden daar niet enkel en alleen om 

redenen van een (puur willekeurige) volume beperking van moeten worden 

weerhouden. Het afzien van beperkende voorwaarden biedt bovendien kleinere 

gemeenten ook de mogelijkheid om te experimenteren, bijvoorbeeld door regionaal 

met meerdere gemeenten een aanvraag in te dienen.   

7. Tot slot adviseren wij de duur van de experimenteerperiode te verlengen. In het 

verleden zijn uitgebreide discussies gevoerd over de tijd die gemeenten en andere 

organisaties zouden moeten krijgen om in experimenten af te wijken van bestaande 

wet- en regelgeving. Gezien de zware wetenschappelijke onderbouwing en de 

daarmee gepaarde voorbereiding en benodigde looptijd, denken wij meer aan een 

experimenteerduur van maximaal drie jaar met een uitloop van nazorg in het vierde 

jaar, waarbij gemeenten zelf voor een kortere onderzoeksperiode kunnen kiezen (mits 

deze wetenschappelijk verantwoord is).   

 

Hoogachtend,  

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten   Divosa 

 

 

J. Kriens       J. Zock 

Voorzitter directieraad      Vice-voorzitter 


