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Medio september 2020 hadden 423.000 mensen een uitkering Participatiewet, in de 
volksmond de bijstand genoemd. Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt nog steeds. Voor 
veel mensen is de bijstand een laatste redmiddel. Zeker nu is de bijstand een noodzakelijke 
sociale voorziening. In de bijna veertig jaar dat ik op verschillende manieren met de bijstand 
te maken heb gehad, lijkt het aangewezen zijn op deze uitkering nog steeds een pijnpunt 
voor veel mensen. 
 
Kwetsbare mensen 
Mensen met een bijstandsuitkering zijn veelal mensen die kampen met beperkingen of 
aandoeningen, mensen met weinig opleiding, mensen die vaak geen evenwichtige 
startkansen in het leven hebben gehad. Het zijn mensen die moeten zien te overleven in een 
samenleving die hen weinig mogelijkheden biedt. Maar ook mensen die zich, binnen hun 
mogelijkheden, inzetten voor anderen, als vrijwilliger of als mantelzorger. 
 
Er bestaan de nodige vooroordelen ten aanzien van mensen in de bijstand. 

Er is een hoop verborgen leed binnen deze groep. En het wordt hen niet bepaald 
gemakkelijk gemaakt, want er zijn pittige controlemechanismen op hun financiële gedrag. 

Versobering 

Vooral in de afgelopen tien jaar is deze sociale voorziening niet alleen versoberd maar ook 
minder ‘aantrekkelijk’ gemaakt, alsof mensen er met plezier gebruik van maken. De 
bijstandsuitkering is in de afgelopen jaren steeds verder uit de pas gaan lopen met zowel de 
AOW als de algemene loonontwikkeling. Er wordt ook al jaren gekort op de bijstand door te 
korten op fiscale voordelen. De lasten worden wel hoger, dus de armoede groeit. Veel 
instanties zoals het Nibud hebben hier al op gewezen. De toegang tot de bijstand wordt 
bovendien ontmoedigd door ingewikkelde procedures. De wetgeving is dermate complex 
gemaakt dat zelfs de uitvoerders (in casu de gemeenten) er moeite mee hebben. Het is dan 
ook niet vreemd dat het woord ‘bijstandsaffaire’ al gevallen is. Er kan veel misgaan in de 
uitvoering van deze wet. 

Misbruik? 

Er bestaan de nodige vooroordelen ten aanzien van mensen in de bijstand. Laat helder zijn 
dat opzettelijk misbruik van voorzieningen dient te worden aangepakt en bestraft. Daar 
hebben we rechters voor. Zij bepalen dan de ‘menselijke maat’, een straf die in verhouding 
staat tot de overtreding. 
Wie echter een familielid of een vriend die in de bijstand zit, een keer helpt met 50 euro moet 
erop rekenen dat deze ‘gift’ gemeld en verantwoord dient te worden. Die hulp kan namelijk 
gezien worden als inkomen en gekort worden op de uitkering. Zeker in een tijd dat veel via 
de bank loopt en daardoor controleerbaar is. 
Het Sociaal Overleg heeft er eerder op gewezen dat dit ongewenst gedrag in de hand kan 
werken. Wat doe je als ‘bijstandsgerechtigde’ als je een briefje van 20 euro op straat vindt? 
Ooit was de Bijstandswet bedoeld als vangnet voor mensen die tijdelijk niet in hun inkomen 
konden voorzien. Zodra zij weer zelf konden voorzien in hun levensonderhoud konden zij er 
weer uit. Er bleken echter veel mensen te zijn die, om diverse redenen, daartoe niet in staat 
waren. Voor hen werd de bijstand een valkuil want hoe langer je in de bijstand zit, hoe 
moeilijker je er weer uitkomt. 
 
 
 



Investeringen   
Om mensen toch in staat te stellen om door werk in hun onderhoud te voorzien, het 
uiteindelijke doel, zijn inspanningen en investeringen nodig. Op dit punt laat de landelijke 
overheid verstek gaan en komt het aan op de gemeenten. En daarbij blijft er een ‘restgroep’ 
over waar ook voor gezorgd moet worden. De huidige coronapandemie stelt veel zaken op 
scherp. Het is de landelijke politiek die orde op zaken moet stellen en ook hier de 
menswaardigheid dient te herstellen. 
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