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Geachte leden van de raad, 

Met de pilot 'Parttime ondernemen in de bijstand' geeft het college een 
eerste aanzet tot innovatie van de sociale zekerheid. Op dit moment is 
parttime ondememen in de bijstand alleen onder strikte voorwaarden 
mogelijk, terwijl het juist kansen biedt aan zowel bijstandsgerechtigden als 
aan de gemeente. Bijstandsgerechtigden kunnen namelijk een deel van hun 
inkomen zelf verdienen en dat doen op een manier die aansluit bij hun 
mogelijkheden. Wij denken daarmee hun kansen op uitstroom uit de bijstand 
te vergroten, wat voor de gemeente een directe besparing oplevert. 
Daarnaast verrijken kleine ondememingen de lokale economic van de stad. 

We willen bijstandsgerechtigden volop de ruimte geven om inkomsten te 
verwerven met zelfstandige activiteiten. Daarom gaan we in 2015 en 2016 
experimenteren met parttime ondememen binnen de bijstand. In deze brief 
informeren we u over de pilot en over het vervolgproces. 

De pilot bestaat in hoofdlijnen uit: 

1. het wegnemen van onnodige belemmeringen zodat bijstandsgerechtigden 
hun talenten kunnen inzetten voor het verwerven van inkomsten; 

2. het koppelen van beginnende parttime ondememers aan bestaande en in 
ontwikkeling zijnde netwerken in stad en wijk. 

De pilot loopt van het najaar van 2015 tot en met 2016. Begin 2017 
evalueren we de pilot. 



Wegnemen van onnodige belemmeringen 

Ondememen in de bijstand is nu slechts toegestaan onder twee voorwaarden. 
In het eerste geval is er sprake van een levensvatbare ondememing en krijgt 
de persoon een Bbz-uitkering. In het tweede geval gaat het om 
bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
zogenoemde marginale zelfstandigen. 

De Participatiewet loopt hiermee achter op ontwikkelingen in economie en 
samenleving. Banen in loondienst worden in toenemende mate schaars. 
Steeds meer burgers werken in ZZP-contracten of combineren een parttime 
baan in loondienst met zelfstandige werkzaamheden. 

Met onze pilot kijken we hoe we bijstandsgerechtigden het beste kunnen 
laten meegaan in deze ontwilckelingen. De insteek is belemmeringen te 
schrappen tenzij ze een duidelijke meerwaarde hebben. Bij dat laatste kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan regels die moeten voorkomen dat 
bijstandsgerechtigden hun producten of diensten verkopen beneden een 
marktconforme prijs en daarmee oneerlijke concurrentie voeren. 

Gedurende de pilot mag iedere bijstandsgerechtigde door middel van 
parttime ondememen inkomsten verwerven. Nu is dat nog niet het geval. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat iemand die honderden euro's per maand verdient 
maar het net niet klaarspeelt om uit de bijstand te komen, moet stoppen met 
zijn bezigheden. Als iemand oude spuUetjes opknapt en met winst verkoopt, 
worden zijn inkomsten bruto gekort, waardoor hij beneden bijstandsniveau 
komt. Dat wordt dus anders. Door onnodige belemmeringen te schrappen, 
krijgt iedere bijstandsgerechtigde de ruimte om inkomsten te verwerven en 
zijn talenten te benutten. 

Netwerken in stad en wijk benutten 

Tegelijkertijd willen we beginnende, gemotiveerde parttime ondememers 
helpen om bijstandsonafhankelijk te worden. Dat doen we niet op de 
traditionele manier in de vorm van een re-integratietraject. In plaats daarvan 
zetten we bestaande en in ontwikkeling zijnde (ondememers)netwerken in. 
Zo willen we buddy's (ervaren ondememers) aan parttime ondememers 
koppelen. Daarnaast wil Stichting Nieuw Nabuur ondersteuning geven op het 
gebied van boekhouden en belastingaangifte, en kunnen studenten via 
Wijkbedrijf Selwerd ondersteunen bij, bijvoorbeeld, het maken van een 
marketingplan of het doen van marktonderzoek. Het Werkgeversteam van de 
gemeente gaat actief opdrachten werven voor parttime ondememers, zoals zij 
dat nu al met reguliere banen doen. Verder onderzoeken we of we workshops 
over bijvoorbeeld crowdfunding kunnen faciliteren. Al doende kunnen we 
leren hoe we deze doelgroep kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. 



Aansluiting bij landelijke pilots 

In de wens om te vemieuwen staan we landelijk niet alleen. Zeven andere 
gemeenten in het land werken ook aan pilots met parttime ondememen in de 
bijstand. In de ontwikkeling van het beleid gebmiken we elkaars expertise en 
zoeken we naar nieuwe oplossingen en denkrichtingen. We hopen dat we aan 
het einde van de verschillende pilots het ministerie kunnen adviseren over 
aanpassing van de Participatiewet. 

Beleidsregels 

In beleidsregels wordt het beleid nader uitgewerkt. Anders dan nu wordt er 
straks rekening gehouden met de kosten die de bijstandsgerechtigde maakt 
om inkomsten te kunnen verwerven. Daarmee wordt het aantrekkelijk om via 
parttime ondernemen aan de slag te gaan. 

Vervolgproces 

In September 2015 stellen we beleidsregels vast. Daama kan de pilot, die tot 
en met 2016 loopt, van start gaan. Natuurlijk zuUen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen en de resultaten van de pilot. 

Wij hopen dat wij u voldoende hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


