
   

Progressief Woerden organiseert regelmatig themacafe's over actuele onderwerpen om van 

gedachten te wisselen, de dialoog te bevorderen en de afstand tussen inwoners en politiek te 

verkleinen. 

 

 

 

Themacafé Basisinkomen 

 
23 september  

Bibliotheek Het Groene Hart, Meulmansweg 27 Woerden 

Vanaf 19.30 uur (deur open om 19.00 uur) 

 

Gastsprekers:  

Sjir Hoeijmakers, econometrist en ondernemend idealist, aanjager van diverse experimenten 

met een vorm van basisinkomen in verschillende Nederlandse gemeenten 

Micha Snijder, D66 lid raadscommissie Wageningen en initiatiefnemer van een lokaal 

voorstel om te experimenteren met basisinkomen. 

 

Doel:  

Tijdens dit themacafé verkennen we onderwerp in brede zin en maken een aanzet tot een 

mogelijke verdere aanpak van dit onderwerp in Woerden.  

 

Programma 

19.30 Uur: Welkom en introductie tot het thema en toelichting programma 

 Thema basisinkomen:  

o Sjir Hoeijmakers gaat uitgebreid in op het begrip basisinkomen, wat zijn de 

achtergronden, wat is het wel en wat is het niet, hoe verhoudt het basisinkomen 

zich tot begrippen als regelarme bijstand. Een heldere uitleg bedoeld om een 

goed begrippenkader mee te krijgen ten aanzien van het basisinkomen. 

o Interactie, vragen en discussie over het begrip basisinkomen 

 Thema regelarme bijstand.  

o Micha Snijder doet verslag van de ervaringen in Wageningen. Wat voor 

voorstel is ingediend en hoe was de reactie en wat is de stand van zaken? Sjir 

vult aan met ervaringen uit andere Nederlandse gemeentes met experimenten 

met regelarme bijstand. 

o Tot slot stellen we de vraag: is het interessant en denkbaar om een vorm van 

basisinkomen (regelarme bijstand) in Woerden op de politieke agenda te zetten 

en wat zijn dan goede vervolgstappen?  

22.00 uur: Afsluiting 

 

Iedereen is welkom! 

Indien u zich vooraf alvast wilt oriënteren op het thema dan is de Uitzending van 
Tegenlicht, Gratis Geld een goede voorbereiding.  
 

Aanmelden kan via een mail naar bijeenkomst@progressiefwoerden.nl 

Meer informatie:  

Coby Franken – 06-53608273 cobyfranken@progressiefwoerden.nl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HdvAYyMWwq0
mailto:cobyfranken@progressiefwoerden.nl

