
 

Bijlage. 

Informatie betreffende experimenteerruimte Participatiewet, behorende bij het 
B&Wadvies d.d. 7 februari 2017. 

Er zijn twee mogelijkheden (of een combinatie van beide) tot experimenteren 

A. Verplichtingen 

1. Er komt een mogelijkheid om te experimenteren met artikel 9 eerste lid waarbij een deel van 
de inwoners vrijgesteld wordt van de verplichting actief op zoek te zijn naar algemeen geaccepteerde 
arbeid en de tegenprestatie. Hieronder wordt ook verstaan een afspraakbaan of beschut werk 

2. Hier tegen over komt de verplichting een tweede groep intensiever te begeleid waarbij de 
contacten verdubbeld worden als ook de intensiviteit van het zoekgedrag wordt opgelegd 

3. Er is dan ook een referentiegroep die zich wel aanmeld voor het experiment maar niet in een 
van de eerste twee categorieën valt; 

4. Deelname is vrijwillig maar als een inwoner mee gaat doen is deelname verplicht voor een 
periode van twee jaar.  

5. Als een inwoner zich niet houdt aan de voorschriften van het experiment een waarschuwing 
volgt 

6. Bij een tweede waarschuwing niet langer deelgenomen kan worden (maar de inwoner blijft 
wel onderdeel van het onderzoek) 

7. Er komt een controlegroep (zij die zich in het geheel niet aanmelden) 

 B. Een spaarpremie 

1. Er komt geen verhoogde inkomstenvrijlating. Wel wordt de mogelijkheid gecreëerd van een 
spaarpremie. Inwoners kunnen, als ze werken) een bedrag per maand sparen wat na verloop van 
twee jaar wordt uitgekeerd. Er geld een maximum aan inleg per maand (moet je vastleggen als 
gemeente) en een maximum totaalbedrag dat gespaard kan worden.  

2. Ook hier geld weer dat gewerkt wordt met groepen. Dus een deel krijgt een spaarpremie en 
een deel niet etc.  

3. Dit laatste bedrag is vastgesteld op € 5000,00 bruto. Dat levert problemen op door 
fiscalisering van dit bedrag (lees: het wordt belastbaar inkomen) waardoor er 
“toeslagenproblematiek gaat ontstaan 

 

 

 



Voorwaarden voor het experiment 

1. Gemeenten dienen een onderzoeksvoorstel in en vragen om mee te mogen doen aan een 
experiment  

2. Maximaal 25 gemeenten mogen meedoen of maximaal 4% van de totale bijstandspopulatie.  

3. De groep deelnemers is a select (mag niet worden gekozen voor gewenst resultaat) en 
voldoende robuust om conclusies te kunnen trekken.  

4. Het experiment duurt maximaal drie jaar met een voorbereidingstijd van een half jaar en een 
verantwoordingsperiode achteraf van een half jaar. 

5. De AmvB en de wetenschappelijke richtlijn lopen uiteen. De AmvB gaat over voornoemde 
interventies. De richtlijn spreekt van een beleids of gedragstheorie. De methodiek via het 
onderzoeksprogramma dat wordt geleid door ZonMW gaat uit van het wetenschappelijk onderzoek 
op basis van gedragswetenschap of een erkende gedragstheorie. Deze theorie kan worden vertaald 
in interventies die gepleegd worden ten aanzien van de doelgroep door gemeenten. De richtlijn is 
opgesteld door Zon MW. Ik heb vanuit ons het advies gegeven om te zorgen voor meer eenheid in de 
stukken. 

6. De gemeente legt verantwoording af over de uitvoering van het experiment 

7. De gemeente werkt mee aan vergelijkingsonderzoek met andere gemeenten die 
experimenteren 

8. De vier initiatief gemeenten hebben een voorkeurspositie en zullen meedoen. (Groningen, 
Utrecht, Tilburg, Wageningen), 


