
"Bijstand op Maat: u krijgt de ruimte!"

Welke ruimte?...

Je bent uitgenodigd om mee te doen met het experiment: “Bijstand op 
Maat”. Misschien twijfel je nog over deelname en heb je veel 
vraagtekens bij het onderzoek. Om je een eindje op weg te helpen 
hebben wij een paar vragen op een rijtje gezet. 

Ik mag zelf bepalen of ik mee wil doen aan dit experiment en onderzoek. 
Kan ik ervan op aan dat het ook vrijwillig blijft, en niet net als het Kansen in 
Kaart-project later toch verplicht wordt gemaakt?

Welke participatiewets-verplichtingen heb ik tijdens deelname aan dit 
experiment? 
Kan ik een strafkorting krijgen tijdens het experiment? 
Kan ik gaan samenwonen met wie ik wil tijdens het onderzoek, of wordt de 
kostendelersnorm ook tijdens dit experiment toegepast? 
Kan ik tijdens dit experiment ongestraft aan structurele burenhulp doen? Of is 
alles wat ik doe of krijg ook tijdens dit onderzoek op geld waardeerbaar? 

Kan ik tijdens dit experiment een opleiding of cursus volgen en hoe hoog is 
mijn persoonlijk budget daarvoor? 

Wordt van mij eventueel verwacht dat ik zonder volwaardige werknemers-
rechten ga werken in een onbetaalde participatiebaan? 
Wordt van mij eventueel verwacht dat ik zonder volwaardig arbeidscontract 
(en opbouw van pensioenrechten) 'flexibel' ga werken via Flextensie? 
Wordt van mij eventueel verwacht dat ik zonder loon en andere 
arbeidsrechten 'vrijwilligerswerk' moet gaan doen op plaatsen waar banen zijn
wegbezuinigd? 

Hoe vaak moet ik verplicht contact hebben met de groepsbegeleiders 
(ervaringsdeskundigen)? Als ik de begeleiding niet leuk vind, kan ik dan zelf op
zoek naar een andere begeleider? 

Ik kan stoppen met deelname aan Bijstand op Maat als en wanneer ik dat wil. 
Als ik dat doe, moet ik dan toch nog verplicht vragenlijsten invullen? Welke 
consequenties zijn er nog meer, als ik niet meer mee wil doen aan het 
experiment. 

Welke afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit? 
Wie zijn de wetenschappers achter dit experiment? 

Als ik besluit om aan het experiment mee te doen, en dat zal hard werken zijn,
kan ik dan net als de medewerkers van de gemeente en de universiteit loon en
een volwaardig arbeidscontract krijgen?

WIE WIJ ZIJN? 

Wij zijn DwangArbeid Nee Groningen (DANG), een actiegroep voor en 
door uitkeringsgerechtigden en sympathisanten. We volgen en 
analyseren het uitkeringsbeleid zeer kritisch. We strijden voor 
afschaffing van de Participatiewet en het bijstandsregime. We nodigen 
je uit contact met ons op te nemen en jouw ervaringen met “Bijstand 
op Maat” met ons te delen. Je kunt ook bij ons terecht voor een goed 
gesprek over jouw overige ervaringen met het uitkeringsbeleid. 

Je bent van harte welkom op onze inloopochtend: 
Elke woensdagochtend van 10:00 tot 12.:00 uur 
De Rosa (door de brandgang, linksaf, naar boven) 
Folkingedwarsstraat 16a , 9711 JJ Groningen 
Ook kun je contact met ons opnemen via: 
E-mail: dwangarbeidneegroningen@gmail.com 
Telefoon: 06 57335239 
Website: dwangarbeidneegroningen.wordpress.com 
Facebook: Dwangarbeid Nee Groningen
Twitter: @DANGrunn


