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hadden zij wel tijdelijk een ontheffing 
nodig van de Participatiewet. “Om dit voor 
elkaar te krijgen, heb ik namens en samen 
met de gemeenten contact gezocht met 
ambtenaren en Tweede Kamerleden. In het 
voorjaar van 2015 merkte ik dat ik feitelijk 
de hele week bezig was met het mogelijk 
maken van de experimenten. Toen dacht 
ik: ik vraag de samenleving of ik hiermee 
moet doorgaan. Ja, was het antwoord. Met 
crowdfunding heb ik mezelf toen twee jaar 
kunnen vrijmaken. De ene helft van het 
geld kwam van Start Foundation, de andere 
helft van particulieren die het initiatief om 
allerlei redenen een warm hart toedragen.”

UITGEKLEED
De lobby had uiteindelijk succes: begin 
dit jaar trad de algemene maatregel van 
bestuur (AMvB) in werking die beschrijft 
aan welke voorwaarden een experiment 
moet voldoen om toestemming te krijgen 
van het ministerie van SZW. Hoeijmakers 
erkent dat deze regels het oorspronkelijke 
plan behoorlijk hebben uitgekleed. “De 
duur van een experiment is beperkt tot 
twee jaar, gemeenten mogen mensen uit 
het experiment zetten – wat sowieso heel 
raar is – en naast de groep uitkeringsge-
rechtigden die wordt vrijgesteld moet een 
andere groep juist intensievere verplichtin-
gen krijgen. Bovendien heeft het Rijk geen 
enkele financiering beschikbaar gesteld. 
Veel gemeenten waren teleurgesteld dat zij 
niet konden experimenteren in de omvang 
die zij voor ogen hadden. Niet voor niets 
zijn er tot nu toe nog maar zeven aan-
vragen gedaan, terwijl aanvankelijk zo’n 
dertig gemeenten een experiment wilden 
opzetten.”  
Was hij zelf ook erg teleurgesteld? “Na-
tuurlijk. Het is jammer dat onze ambities 

‘ Wat als gemeenten 
verplichtingen en 
sancties loslaten?’

Na lang lobbyen bij de landelijke politiek mogen gemeenten 
nu eindelijk experimenteren met de Participatiewet. Drijvende 
kracht is econometrist Sjir Hoeijmakers, die zich hiervoor 
dankzij crowdfunding twee jaar lang fulltime kon vrijmaken. 
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niet volledig overeind zijn gebleven. Maar 
tegelijk ben ik optimistisch en pragma-
tisch. Na een dagje treuren dacht ik: en nu 
weer aan de slag. Ik ben nog steeds blij met 
wat we hebben bereikt; de discussie wordt 
op een flink hoger niveau gevoerd dan drie 
jaar geleden.”  
Hij vervolgt: “Het is mij opgevallen dat 
slechts een paar mensen in Den Haag 
een idee kunnen maken of breken. Macht 
is ongelijk verdeeld. De Tweede Kamer 
was voor, maar in het kabinet en op het 
ministerie zagen een aantal mensen het 
niet zitten. Gelukkig hebben de gemeenten 
het niet opgegeven. Sommige proberen het 
beste te maken van de mogelijkheden van 
de AMvB, andere onderzoeken in hoeverre 
ze kunnen experimenteren binnen de 
grenzen van de huidige Participatiewet.”

BASISINKOMEN 
In het begin waren de experimenten 
nauw verbonden met de ideeën rond 
het basisinkomen. Die houden in dat de 
bevolking van een land standaard een 
minimuminkomen krijgt. Wie erbij werkt, 
kan meer verdienen, maar het basisinko-
men is voldoende om sober van te leven. 
Voorstanders zeggen dat het basisinkomen 
mensen de vrijheid geeft om hun leven zélf 
in te vullen – bijvoorbeeld met mantelzorg 
of vrijwilligerswerk – en een einde maakt 
aan het ingewikkelde, bureaucratische en 
onvriendelijke systeem van uitkeringen 
en toeslagen. Tegenstanders noemen het 
onbetaalbaar en de doodsteek voor het 
arbeidsethos. Eén ding is zeker: het on-
derwerp wekt in de landelijke politiek een 
hoop controverse. 
“Die controverse is de reden dat veel 
gemeenten de experimenten hebben los-
getrokken van het basisinkomen. Het boek 

ONDERNEMEND IDEALIST 
SJIR HOEIJMAKERS:

‘Een paar mensen in Den Haag kunnen een 
idee maken of breken, maar gelukkig hebben 

de gemeenten het niet opgegeven’

van Rutger Bregman ‘Gratis geld voor iede-
reen’ heeft het onderwerp op een bepaalde 
manier geframed in ons land en het blijkt 
heel moeilijk om daarvan los te komen. 
Het basisinkomen is echter helemaal 
niet ‘links’. In Finland bijvoorbeeld wordt 
het juist omarmd door de centrumpartij. 
Persoonlijk zie ik het als een interessante 
beleidsoptie die deugdelijk moet worden 
onderzocht.” 
Het basisinkomen mag dan geen rol meer 
spelen in de gemeentelijke experimenten, 
Hoeijmakers staat nog wel alom bekend 
als mister Basisinkomen. Iemand die door 
stad en land trekt om de geijkte maatschap-
pelijke discussie over dit onderwerp te 
stutten met objectieve kennis en informa-
tie. Waar haalt hij de energie vandaan voor 
al deze activiteiten? Wat drijft hem? “Ik wil 
een einde maken aan de misverstanden 
en vooroordelen die vooruitgang in de 
weg staan. Ik noem mezelf ondernemend 
idealist. De enige manier om de wereld 
te verbeteren, is door in actie te komen, 
dingen uit te proberen, te kijken wat goed 
uitpakt en daarop voort te borduren. Niet 
vanuit vaste overtuigingen of aannames, 
maar écht uitproberen of iets werkt.” *

Echt hoor, het gaat te ver om hem 
de geestelijk vader van de Partici-
patiewetexperimenten te noemen. 
“Ik heb het werk samen met vele 

anderen gedaan: wetenschappers, ambtenaren 
en niet in de laatste plaats lokale politici. Mijn 
rol was die van verbinder van alle partijen”, re-
lativeert Sjir Hoeijmakers het gewicht van zijn 
inspanningen. In 2014 ging hij voor het eerst 
serieus nadenken over het systeem van toen 
nog de bijstand. In zijn hoofd speelden vragen 
als: Hoe effectief zijn verplichtingen en sanc-
ties voor bijstandsgerechtigden? Is het nuttig 
om alle bijstandsgerechtigden iedere maand 
weer te laten solliciteren? Is er überhaupt werk 
voor iedereen? Welk doel dient het dat mensen 
(bijna) niets kunnen bijverdienen naast hun 
uitkering?
De discussie die hij opwierp viel bij veel 
gemeenten in vruchtbare aarde. Sterker, een 
flink aantal gemeenten dacht al langer langs 
dezelfde lijnen. “Allerlei soorten overwegingen 
speelden hierbij een rol, dwars door het lokale 
politieke landschap heen. Gemene deler was 
een bepaalde ontevredenheid over het huidige 
systeem: de complexiteit, de bejegening van 
uitkeringsgerechtigden, de armoedeval, … 
Voor sommige politici en ambtenaren was 
ook de robotisering aanleiding om anders te 
gaan kijken naar werk en inkomen. Daardoor 
neemt het aantal beschikbare banen in de 
nabije toekomst immers eerder af dan toe.” 

ONTHEFFING    
De logische vervolgvraag was hoe het nu in de 
praktijk uitpakt als gemeenten de verplichtin-
gen en sancties geheel of gedeeltelijk loslaten. 
Worden uitkeringsgerechtigden dan actiever, 
gezonder en gelukkiger? Volgens Hoeijma-
kers en de gemeenten waren open, gedegen 
experimenten de enige manier om daarachter 
te komen. Maar voor dit soort experimenten 
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