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Op de Nederlandse arbeidsmarkt doen veel mensen niet
mee. Ruim anderhalf miljoen Nederlanders ontvangen een
uitkering.

In de vier grote steden heeft een kwart van de
bijstandsgerechtigden al tussen de vijf en tien jaar een
uitkering. Een deel van deze groep heeft, ondanks alle
instrumenten, geen kans op een reguliere baan. Voor hen
is inkomensonafhankelijkheid via regulier werk geen
haalbare kaart. Dit betekent dat zij ook in de toekomst
volledig afhankelijk blijven van een uitkering, met
persoonlijke gevolgen voor de betrokkenen en financiële
impact voor de overheid. Er is voor deze groep een
andere vorm van werk nodig.

Onderzoek wijst uit dat werk belangrijk is voor het welzijn
van mensen. Een verhoogd welzijn voor een grote groep
mensen heeft een grote maatschappelijke en
economische impact, onder andere door de bijdrage aan
de economie en lagere kosten voor gezondheidszorg en
bijstand.

Er is een brede herziening van de Participatiewet en het
stelsel van Werk en Inkomen nodig om kwetsbare
groepen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Met
als gevolg dat positieve effecten van een verhoogde
arbeidsparticipatie worden gerealiseerd.

Als onderdeel van deze herziening vragen wij het Rijk om de mogelijkheden te onderzoeken voor het introduceren van
basisbanen: banen voor mensen die geen kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Hiermee bieden we voor hen de
mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn en daarmee een inkomen te verwerven, met alle positieve effecten van dien.

De realisatie van basisbanen vraagt om experimenteerruimte en additionele middelen. Experimenteerruimte is nodig om
nieuwe vormen van werk en beloning mogelijk te maken en financiële middelen anders te kunnen inzetten, namelijk voor
basisbanen. De additionele middelen die nodig zijn kunnen gedeeltelijk worden gedekt uit maatschappelijke baten en
positieve economische effecten van basisbanen en uit besparingen op de kosten van uitkeringen.

In diverse steden in Nederland wordt al nagedacht en vinden experimenten plaats om mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt een vorm van werk te bieden. De experimenten verschillen in doelgroep, opzet en financiering. Er vindt
volop uitwisseling plaats tussen gemeenten, kennisinstituten en de rijksoverheid. In de zomer van 2021 kwamen wij als
wethouders van de G4 bij elkaar om de toekomst van de basisbaan te bespreken. Hieruit is deze propositie voor de
basisbaan voortgekomen. Met deze propositie:

• onderstrepen wij de noodzaak om iets te doen voor deze grote groep mensen;

• schetsen de wijze waarop nu en in de toekomst invulling kan worden gegeven aan een basisbaan en

• vragen wij om experimenteerruimte en herijking van financieringsstromen om gefundeerd te kunnen vaststellen dat een
basisbaan werkt, hoe deze het best vormgegeven kan worden en tot welke effecten en impact dat leidt.

Namens de G4 gemeenten,

Arjen Kapteijns, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag
Linda Voortman, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht
Richard Moti, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam
Rutger Groot Wassink, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam
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Werk heeft persoonlijke waarde
Onderzoeken en experimenten in gemeenten wijzen uit dat werken een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Door te werken krijgen mensen meer
zelfvertrouwen, meer zingeving, een beter sociaal netwerk, een beter zelfbeeld, meer ritme en ga zo maar door.

W A A R O M

SCP | werken raakt ook het
welzijn van mensen

Gemeenten | experimenten
laten waarde van werk zien

WRR | werk is sociaal en
psychologisch van belang

Het SCP signaleert dat de kwaliteit van werk
niet alleen gaat om het hebben van een baan
en de hoogte van een inkomen, maar ook
het welzijn van mensen raakt. Daarbij
spelen de inhoud van het werk, ervaringen
op de werkvloer, zelfontplooiing en ruimte
voor initiatief een belangrijke rol.

SCP | De veranderende wereld van werk

De ervaring met vormen van basisbanen in
onder andere Rotterdam en Groningen wijst
uit dat het hebben van een baan een
positieve invloed heeft op het
welbevinden van mensen (zelfvertrouwen,
zingeving, sociale netwerken, het gezinsleven
en het verkrijgen van inzichten over jezelf).
Van de Haagse Instapeconomie worden
vergelijkbare resultaten verwacht.

Ook de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) adviseert mensen
met een uitkering een basisbaan te geven,
vanuit de gedachte dat werk psychologisch
en sociaal zeer belangrijk is voor mensen.
“We kunnen mensen niet 'afschepen' met
een uitkering.“

WRR | Het betere werk
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Lagere kosten Hogere inkomsten

Meer werkende mensen heeft maatschappelijke waarde
Als meer mensen – die nu een uitkering hebben – werken, ontstaat maatschappelijke waarde. Kosten in het brede sociale domein dalen, terwijl overheidsinkomsten
toenemen. De bijdrage aan de economie groeit.

W A A R O M

De maat-
schappelijke
waarde van

werk
Lagere kosten voor uitkeringen
Door mensen met een uitkering een
basisbaan te bieden vervalt de uitkering
of wordt deze benut voor het participatie-
inkomen. Er treedt een verschuiving van
financieringsstromen op. Bij eventuele
doorstroom naar regulier werk dalen de
overheidslasten.

Lagere kosten voor zorg- en welzijn
De persoonlijke waarde van werken
(zelfvertrouwen, zingeving, netwerk etc.)
leidt tot lagere aanspraken op zorg- en
welzijnsvoorzieningen en daling van
daarmee samenhangende kosten.

Economische impact
Mensen met een basisbaan gaan er financieel
op vooruit. Dit leidt tot meer koopkracht en
een hogere bijdrage aan het BBP. Hierdoor
profiteren (toeleveranciers van) andere
sectoren ook mee van de basisbanen.

Inkomsten en premies en belastingen
Doordat meer mensen werken stijgen de
overheidsinkomsten in de vorm van inkomsten
uit premies en belastingen.
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De basisbaan kan die waarde bieden
De basisbaan is bedoeld om mensen die het niet redden op de reguliere arbeidsmarkt, ook niet met loonkostensubsidie, te laten deelnemen aan de maatschappij.
Een aantal uitgangspunten:

W A T

Doelgroep
De basisbaan is bedoeld
voor mensen die het niet
redden op de reguliere
arbeidsmarkt, met geen
enkel instrument. De wil om
iets te doen is aanwezig, er is
sprake van
arbeidspotentieel.

Doelstelling
De basisbaan is erop
gericht mensen die nu geen
toegang hebben tot de
arbeidsmarkt, toch betaald
werk aan te bieden. Dit kan
ertoe leiden dat zij alsnog
regulier aan het werk
komen.

Karakter
De basisbaan is een
duurzame voorziening
waarin mensen zich,
structureel of voor een
bepaalde tijd, in kunnen
zetten, in betaald
additioneel werk. Werk dat
aanvullend is op regulier
werk.

Voorwaarden
Er moet sprake zijn van een
goede match, mensen
moeten een echte bijdrage
kunnen leveren, mogen er
niet op achteruit gaan. Het
inkomen is gekoppeld aan
iemands inzet, conform
minimumloon. Er is geen
sprake van verdringing.

Financiering
Financiering is structureel
en gekoppeld aan de
economische en
maatschappelijke baten,
landelijk en lokaal, die met
basisbanen kunnen worden
gerealiseerd.
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Door werk met waarde in plaats van (alleen) een uitkering
Bij de basisbaan staat de mens, wat iemand wil en kan, centraal. De waarde van de basisbaan is tweeledig. Een basisbaan heeft waarde voor de deelnemer en zijn of
haar persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast hebben de activiteiten die worden uitgevoerd een directe waarde voor de omgeving, bijvoorbeeld een schonere, gezondere of veiligere stad.

W A T

De ondersteuner van de huismeester is mede
verantwoordelijk voor het beheer van het buurtcentrum

“Nu heb ik echt iets wat van mij is,
mijn eigen ding”

De tuinman -vrouw van de buurttuin is
verantwoordelijk voor klein onderhoud, het dagelijks
bijhouden van enkele openbare groenvoorzieningen.

“Nu ben ik een gewone burger, die ook zijn dromen, passie en
doelen heeft”

De wijkbuddy/kookhulp kookt gezonde maaltijden en
bezorgt deze bij wijkbewoners, vaak bij eenzame ouderen.

Dit gaat gepaard met een praatje met de mensen. De
wijkbuddy's/kookhulpen hebben ook een koffiespreekuur

voor de wijkbewoners. Het bewustzijn rond gezonde
voeding wordt vergroot en de interactie en cohesie in de

wijk neemt toe.

De buurtconciërge gaat met groepen door de wijk om
deze op te ruimen. Hierdoor wordt de wijk schoner, heel

en veiliger en het bewustzijn rondom de circulaire
economie wordt vergroot
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Er zijn verschillende uitwerkingen van de basisbaan mogelijk
Er lopen diverse experimenten met basisbanen. Vanuit deze ervaring zijn er twee uitwerkingen van een basisbaan mogelijk

H O E

Een baan met maatschappelijke waarde onder wettelijk
minimum loon met begeleiding

Basisbaan met wettelijk minimum loon

Een baan met maatschappelijke waarde met een nieuw
soort inkomen (participatie-inkomen)

Uitdagingen  Vraagt om aanpassing van financieringsstromen

 Pas bij meer dan een 26-urige werkweek financieel aantrekkelijk ten
opzichte van een uitkering

 Begeleidings- en organisatiekosten

 Vraagt om fiscale en juridische aanpassingen (zie p7)
 Begeleidingskosten deelnemer

Basisbaan met
participatie-inkomen

Pluspunten  Maximaal effect van ‘impact van werk’ door positie als werknemer

 Besparing op uitkering en de indirecte kosten van het hebben van een
uitkering

 Deelnemers gaan er structureel op vooruit

 Maatschappelijke waarde

 Publiek / private samenwerking

Basiskenmerken  Inzet als werknemer

 WML bedragen / werkgeverslasten

 Verloning van gewerkte uren

 Eventueel aanvullende bijstand

 Financiering PM

 Basisbaan als nieuwe betaalde participatievorm onder de Participatiewet

 Additionele banen met maatschappelijke waarde

 Participatie-inkomen als beloning voor de werkzaamheden, ter hoogte
van de bestaande bijstandsuitkering, aangevuld met een toelage

 Participatie-inkomen wordt als één geheel uitbetaald

 Structurele financiering, eventueel uit meerdere bronnen

 Mogelijkheid tot financiering uit verschillende bronnen (d.m.v. fonds)

 Publiek / private samenwerking

 Structureel karakter door verankering in wetgeving

 Deelnemers gaan er financieel op vooruit ten opzichte van een uitkering,
ook als zij gedeeltelijk (niet full time) werken.
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De kosten en baten vallen op verschillende plekken
H O E

KOSTEN EN BATEN

De loonkosten van een basisbaan bedragen bij een
fulltime dienstverband inclusief vakantiegeld en
werkgeverslasten ongeveer € 28.000 per jaar.

Mede op basis van een haalbaarheidsonderzoek
van de gemeente Groningen worden de
organisatie- en begeleidingskosten ingeschat op
€ 8.000 per jaar.

Op basis van een ombuiging van € 14.000 per jaar
vanuit de bijstand kost een fulltime basisbaan €
22.000 euro per jaar aan extra investering.

REKENVOORBEELD BASISBAAN MET WML

Kosten blijven bestaan
De volledige uitkeringsafhankelijkheid van deze groep blijft bestaan en de daarmee
samenhangende directe (uitkeringen) en indirecte (maatschappelijke kosten van lager
welzijn) kosten dus ook.

Kosten lokaal, baten nationaal
Kosten worden lokaal gemaakt, terwijl de baten gedeeltelijk alleen op landelijke schaal
verzilverd kunnen worden.

Geen integrale boekhouding
Er is geen integrale boekhouding voor de kosten en baten van de basisbaan. Ervaringen
van gemeenten wijzen erop dat de basisbaan vooral nog geld kost. Een deel van deze
kosten kunnen worden gedekt uit de toegenomen inkomsten uit premies en
belastingen en besparingen op zorgkosten op centraal niveau.

Bijdrage werkgevers lastig
Substantiële financiële bijdrage van werkgevers niet vanzelfsprekend en sterk afhankelijk
de invulling van de basisbaan.
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Er is experimenteerruimte nodig om basisbanen te creëren
Er wordt veel geëxperimenteerd met vormen van basisbanen. Er zijn verschillen, maar duidelijk is dat er nog geen financieel duurzaam model bestaat. Om tot
landelijk opschaalbare concepten van basisbanen te komen en uitvoering te geven aan de aanbeveling uit het WRR rapport en het rapport van de commissie
Borstlap zijn experimenteerruimte en herijking van financieringsstromen nodig. Dit biedt de mogelijkheid om lokaal invulling te geven aan de basisbaan en te kijken
wat werkt, zowel in opzet als financieringsconstructie. Het monitoren van de veronderstelde maatschappelijke en macro-economische impact kan de basis zijn voor
een eventuele stelselwijziging.

H O E

 Meer ruimte voor hogere vergoeding bovenop de
uitkering

 Vergoedings- en premiemogelijkheden voor jongeren
 Passende financiering voor experimenten
 Mogelijkheid om onder de Participatiewet een

basisbaan te bieden met passende rechten en plichten
 Ruimte in aanpalende wetgeving vanuit fiscaal

perspectief
 Ruimte voor nieuwe vorm van werkgeverschap
 Mogelijkheid om bijstand via een tussenrekening over

te maken naar de deelnemer

EXPERIMENTEERRUIMTE HERIJKING FINANCIERING

 Landelijke financiering van basisbanen
 Op basis van besparing op uitkeringen, extra

inkomsten uit premies en belastingen en lagere
zorg- en welzijnskosten

 Met publiek – private financiering
 Hiervoor een duurzame macro-economische

business case ontwikkelen


