
D66 Masterclass:
Gratis geld voor Tilburgers in 
de bijstand: een goed idee?

Koen van der Krieken, Jan Willem Slob, Nicolaas Veltman & Jorine Vermeulen

Talent- & Opleidingscommissie D66 Midden-Brabant



Wat is een Masterclass?

 Inhoudelijk thema ‘bij de horens vatten’

 Meerdere sessies over hetzelfde thema (diepte én breedte)

 Speciale aandacht voor vaardigheidstraining / werkvormen

 Wisselende sprekers en trainers

 Combinatie tussen abstracte thema’s en concrete voorbeelden

 Ontdekken wat je leuk vindt en te laten zien wat je in huis hebt

 Gericht op de politieke actualiteit in D66 Midden-Brabant (en daarbuiten)

 Soms een klein beetje ‘huiswerk’



Praktische informatie

 Vier bijeenkomsten in Tilburg

 Let op: wisselende locaties!

 2 mei: MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36

 9 mei: MFA De Poorten, Hasseltstraat 194

 23 mei: MFA Het Spoor

 30 mei: MFA De Poorten

 Tijden: 

 Inloop 19:45u; start 20:00u

 Eindtijd: 22:00u

 Na afloop gelegenheid na te praten onder genot van drankje



Thema: basisinkomen en Tilburgs

vertrouwensexperiment

 “Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en 

informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Van 

iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 

of haar eigen leven en omgeving.” - Koning Willem-Alexander

 Vraag: hoe krijg je mensen bereid om verantwoordelijkheid te nemen en te 

participeren in de moderne samenleving? 

 Eerst: oorspronkelijke idee van een basisinkomen (‘gratis geld voor iedereen’)

 Daarna: op Tilburgs vertrouwensexperiment in sociaal domein 



Overzicht bijeenkomsten

Bijeenkomst Onderwerp Onder meer met…

2 mei Het idee van een basisinkomen Wim Satter & Hans Lindeijer

9 mei Debattraining (a.d.h.v. inhoudelijk stellingen

over het basisinkomen)

Birgit Cordes

23 mei De fundamenten van het Tilburgs

vertrouwenexperiment

Erik de Ridder, Ruud Muffels, 

‘kritisch volger’ & 

ervaringsdeskundige

30 mei Het vertrouwensexperiment in perspectief Wethouder(s) D66 Tilburg, 

raadslid, bestuur D66 M-B



Opzet & opdracht vandaag

 VPRO Tegenlicht documentaire over het basisinkomen

 Korte pauze 

 Presentatie en sessie Wim Satter (werkgroep sociaal beleid) en Hans Lindeijer
(Vereniging Basisinkomen, basisteam Eindhoven)

 Nabespreking a.d.h.v. stellingen

 Opdracht: denk tijdens de documentaire alvast na over de volgende vragen

 Wat zijn de voor- en tegenargumenten van een basisinkomen?

 Ben je voor of tegen de introductie van een basisinkomen? Waarom? 

 In hoeverre past het basisinkomen bij wat je weet over D66 en het ‘D66-
gedachtegoed’?
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Uitgangspunten

• Iedereen ontvangt het, individueel recht

• Geen toetsing aan welke voorwaarden dan ook

Plan Jonge Democraten – moedigvoorwaarts.nu

White Paper Thema-afdeling Sociaal Beleid



Uitdagingen

• Armoede

• Inkomens- en vermogensongelijkheid

• Robotisering zet middeninkomens onder druk

• Beperkte participatie

• Ineffectief sociale zekerheidssysteem

Uiteenlopende schattingen maar significante impact is reëel



Wat kan het opleveren?

• Armoede vermindert;

• Armoedeval verdwijnt waardoor meer mensen aan het werk 
gaan;

• Flexibelere arbeidsmarkt en een nieuw evenwicht tussen 
belasting, basisinkomen en minimumloon

• Lagere uitvoeringskosten;

• Positieve effecten op gezondheid, welzijn en criminaliteit



Gedachten / voorstellen

• Voorstel JD: € 1200 alleenstaande, € 1800 twee volwassenen, 
plus een kind € 2100, plus twee kinderen € 2400 (boven SCP 
bedragen uit “Een lang tekort” dd. 1 maart 2016)

• Financiering uit bestaande uitkeringen / toeslagen én 
additioneel uit vermogens- en inkomstensfeer

• Negatieve inkomstenbelasting



Verdere stappen

• Toetsing financiële haalbaarheid JD voorstel

• Inhoudelijk oordeel en aanbevelingen binnen Thema-afdeling

• Van White Paper naar Motie, als we het een goed idee blijven 
vinden



Stellingen Basisinkomen
IN RELATIE TOT D66-RICHTINGWIJZERS & VPRO-DOC.



Stellingen VPRO-doc. Gratis Geld

• Basisinkomen stimuleert om te werken vs Bijstand stimuleert tot niets doen;

• Basisinkomen stimuleert gezondheid van mensen vs Bijstandsuitkering leidt 
tot meer stress/psychosomatische klachten;

• Basisinkomen stimuleert vrijwilligerswerk vs Bijstandsuitkering stimuleert 
werkgelegenheid;

• Basisinkomen stimuleert tot doorleren/leidt tot minder vroegtijdige 
schooluitval;

• Basisinkomen gaat uit van vertrouwen vs Bijstanduitkering gaat uit van 
wantrouwen;

• Basisinkomen stimuleert Gezondheid, geluk en ondernemerschap;

• Bij basisinkomen is geld middel vs Bijstanduitkering is geld doel; 

14



Basisinkomen & Richtingwijzers

• Vertrouwen op eigen kracht van mensen: positieve relatie met conceptidee van het 
Basisinkomen (vertrouwen ipv wantrouwen/controle, creatieve/maatschappelijke 
kracht ipv enkel economische kracht);

• Streef naar duurzame en harmonieuze samenleving: positief (sociale 
duurzaamheid, meer vrijwilligerswerkperspectief op ecologisch domein);

• Denk en handel internationaal: negatief (Nederland neemt uitzonderingspositie in 
met mogelijk aanzuigende werking)/positief (Nederland als gidsland);

• Beloon prestatie en deel in welvaart: negatief (gratis geld/zonder tegenprestatie)/ 
positief (welvaart wordt op nieuwe manier ver/gedeeld);

• Koester grondrechten en gedeelde waarden: positief (grondrecht op vrije keuze van 
arbeid & recht op financiële bijstand van de overheid, wanneer men zelf niet in zijn 
onderhoud kan voorzien & iedereen gelijkwaardig ongeacht vermogen tot economische 
bijdrage), negatief (naast rechten geen plicht tot een maatschappelijke cq
vrijwilligersbijdrage);
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