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Eind vorig jaar heb ik in samenwerking met Samen Werkt Oosterbeek, een informatie ochtend en 

avond georganiseerd over het basisinkomen. Beide bijeenkomsten zijn bijzonder goed bezocht.

Ondanks het feit dat de gemeente Renkum in vergelijking met veel andere gemeentes een redelijk 

mild beleid voert met betrekking tot bijstandsgerechtigden, zijn er een aantal zaken die aandacht  en 

verbetering verdienen.

Zelf val ik helaas ook onder de Participatiewet, het valt mij op dat er ondanks het eerder genoemde 

milde beleid, een groot wantrouwen heerst t.a.v. bijstandsgerechtigden.

In elke correspondentie me het Sociaal Loket word je verzocht ‘op tijd te komen’ en wordt er 

benadrukt dat men ‘zich respectvol en netjes moet gedragen’. Waarom wordt dat gevraagd? 
Je moet minimaal 5 x per week solliciteren, elk werk is passend volgens de Participatiewet. In mijn 

vakgebied zijn geen banen, ik had een uitstervend beroep als accountmanager buitendienst bij een 

uitgeverij. Als er al banen zijn, ben ik te oud en te duur. Waar moet ik 5 sollicitaties vandaan toveren 

die er niet zijn?  Voor banen beneden mijn niveau word ik standaard afgewezen, overgekwalificeerd. 

De heersende gedachte is mijns inziens nog steeds dat mensen door eigen schuld in de bijstand 

terecht zijn gekomen.
Als je werkt naast je uitkering mag je het eerste half jaar 25% tot een maximum van 190 euro per 

maand bijverdienen, dit zou permanent moeten zijn, een half jaar is tekort, er wordt je een snoepje 

aangeboden wat je vervolgens weer afgenomen wordt.
Ook kan je verplicht worden een sollicitatietraining te volgen, óók als je je hele leven hebt gewerkt en 

een goede opleiding hebt genoten en dus heel goed weet hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit en hoe je 

jezelf presenteren moet. Deze trainingen kosten de gemeente veel geld en met name degenen die de 

training geven worden er beter van. Een training is alleen zinvol als mensen er om vragen. Mij is ooit 

gevraagd mijn sollicitatieoutfit te laten zien, ik heb dat als zeer denigrerend ervaren.

Vorige week had het consumentenprogramma ‘Radar’ zijn tweede uitzending over het basisinkomen 

met aan het einde een petitie om een experiment te doen met een basisinkomen voor 55+ omdat 

deze doelgroep eigenlijk niet meer aan de bak komt, op je 55e is de kans op een baan minder dan 

10% op je 60e heb je nog 3% kans om een baan te vinden. Deze petitie was enkele dagen later al  

50.000 keer getekend.
Uit experimenten blijkt dat een basisinkomen productiever maakt, mensen minder ziek zijn en 

minder stress ervaren.

De gemeente Renkum heeft relatief een groot aantal 55+ ers in de bijstand, ik pleit voor een 

experiment met een basisinkomen voor deze doelgroep om te onderzoeken of dit inderdaad een 

positieve invloed heeft, we weten in ieder geval dat het huidige beleid niet werkt voor oudere 

werklozen.


