
Korte impressie van ledenvergadering VBi 29 januari 2016 Maastricht 
 
In een koud en deels ook nat Maastricht vond het 25 jarig jubileum plaats van de 
Vereniging Basisinkomen. 
 
De eerste dag stond in het teken van de leden, belangstellenden en de Basisteams. 
 
In totaal namen een kleine 50 leden en belangstellende deel aan deze sessie. 
 
Ad Planken, voorzitter van de VBi, opende de bijeenkomst en gaf een schets van de 
afgelopen 25 jaar. De website is daarbij de voornaamste drager gebleken van de 
blijvende aandacht voor een OBi. De laatste paar jaar is de VBi echter weer tot leven 
gekomen op een manier dat velen de weg tot het lidmaatschap weten te vinden en vele 
anderen de permanent geactualiseerde berichtgeving volgden op de website. De 
bijdragen van veel geïnteresseerde, meer of minder deskundigen, zorgden voor nieuwe 
inspiratie en reacties van anderen door het basisinkomen aangestoken bezoekers van de 
website. Maar ook werden er meerdere landelijke bijeenkomsten georganiseerd, al dan 
niet in de vorm van een congres of themabijeenkomst. 
De algemeen ledenvergaderingen werden door meer mensen bezocht en in het vroege 
voorjaar van 2015 ontstond het fenomeen Basisteams. 
 
Een voorspelling van hoe de komende 25 jaar eruit zouden moeten/kunnen zien deed 
Ad niet. Hij hoopt dat de voorstanders van het OBi zich steeds aan zullen passen aan wat 
er speelt en of het OBi wel op de juiste manier wordt gerealiseerd, als het eenmaal zo ver 
is. 
 
Hierna gaf Willem Gielingh, vice-voorzitter van de VBi, een schets van het ontstaan van 
de Basisteams 
 
Inmiddels zijn er ruim 12. Hoe zijn ze ontstaan? Individuele leden belden ons op om te 
vragen of er niet meer leden in de buurt waren, waarmee contact gelegd zou kunnen 
worden. Het samen ergens voor gaan inspireert tenslotte en scherpt de geest. Zo zijn de 
Basisteams ontstaan. 
 
Het blijkt in een behoefte te voorzien en als bestuur willen we er alles aan doen, om 
waar nodig ondersteuning te bieden. De Basisteams vormen daarmee het hart van onze 
vereniging! Bovendien zullen ze een centrale rol gaan spelen in de beleidsvorming van 
de vereniging. 
 
Vervolgens kwamen vertegenwoordigers van de verschillende Basisteams aan het 
woord. Achtereenvolgens waren dat Assen, Maastricht, Arnhem, Groningen, Amsterdam, 
Eindhoven, ‘Zeeland’, Nijmegen, Rotterdam, Zoetermeer/Den Haag en Leeuwarden. 
 
Elk team geeft op een voor haar passende wijze uitdrukking aan het werken aan een OBi. 
Een VBi-lid uit Zierikzee vertelde hoe zij op haar eentje het initiatief had genomen om 
het idee van het basisinkomen in haar omgeving te verspreiden. BT Nijmegen had een 
speciale manier bedacht om zich te presenteren: op muziek een performance van hun 
activiteiten. 



Een greep uit de verschillende benaderingswijzen: het zich richten op de lokale politiek; 
flyeren; artikelen schrijven; dialoogbijeenkomsten organiseren; binnen de PvdA de trom 
roeren; kroontjes-actie op Prinsjesdag; ontwerpen van eigen invoeringsmodel; film 
‘Grundeinkommen-ein Kulturimpuls’ vertonen; teambuilding als basis voor actief zijn; 
huiskamergesprekken; actief zijn op social media; FNV-bijeenkomsten bezoeken; etc. 
De vergaderfrequentie verschilt per team en per onderwerp dat uitgewerkt wordt. Ook 
is er verschil in grootte van de teams. Amsterdam kent een zeer groot aantal 
belangstellenden en bezoekers aan de bijeenkomsten, terwijl Groningen aanvankelijk 
met 12 mensen, nu weer van voor af aan met de opbouw moet gaan beginnen. 
 
De deelnemers werden aan het slot door Elkie Deadman meegenomen in wat geweldloze 
communicatie heet. Zij liet zien wat het betekent wanneer we tegenover iemand staan of 
voor een groep geïnteresseerden ons verhaal over een OBi willen gaan vertellen. 
Helaas was er voor haar inzichten en uiterst boeiende verteltrant veel weinig tijd. Dat dit 
om een vervolg vraagt laat zich raden. 
Na afloop hebben enkele leden haar aangesproken om ‘op locatie’ tot een vervolgsessie 
te komen. 
 
Alvorens we met elkaar het buffet gingen bezoeken, was er een levendige uitwisseling 
van zowel individuele leden als van de Basisteams. 
 


