
Werkplan 2020 Vereniging Basisinkomen 

 

Basisteams  

Doorgaan op ingeslagen weg. Onze bescheiden financiële middelen ook beschikbaar 

stellen voor basisteams.  Stimuleren dat er nieuwe teams ontstaan. Elk basisteam 

heeft een vast contactpersoon in het bestuur. In oktober een landelijke dag voor de 

basisteams (dan ook terugblik op internationale week van het basisinkomen 

september 2020). 

Presentaties  

Regelmatig verzorgen van lezingen presentaties voor scholen, verenigingen, 

vakbeweging, rotary , afdelingen van politieke partijen.  Afstudeerscripties en 

universitair onderzoek  promoten en  aandacht aan geven. Ook op de website. 

Jongeren   

Vormen ontwikkelen die jongeren aanspreken. Scholieren en studenten die 

werkstukken maken over basisinkomen intensiever begeleiden en proberen aan de 

vereniging te binden. Proberen om in navolging van Nijmegen bij meerdere 

Universiteitssteden actief te zijn tijdens de traditionele entree weken van de 

eerstejaarsstudenten.  

Resultaten van de proeven met regelarme bijstand  

Het wetenschappelijk onderzoek naar de gemeenten die geëxperimenteerd hebben 

met regelarme bijstand ( Wageningen, Nijmegen, Utrecht, Tilburg, Deventer, 

Groningen) worden bekend in april/mei 2020. Een mooi aangrijpingspunt om 

nadrukkelijk voor invoering van het  basisinkomen aandacht te vragen.  

Europese Handtekeningenactie 

Doorgaan met de in 2019 gestarte Europese handtekeningenactie voor het 

basisinkomen. Het doel is minimaal 1 miljoen handtekeningen uit alle EU landen op 

te halen, zodat basisinkomen op de politieke agenda in Brussel komt. 

Bijeenkomst van leden van politieke partijen voor het basisinkomen 

In 2020 zijn er waarschijnlijk geen verkiezingen. De landelijke verkiezingen worden in 

2021 verwacht. Daarom is 2020 een goed jaar om de lobby voor het basisinkomen 

binnen de politieke partijen te verstevigen. We gaan door met het mobiliseren van 

voorstanders van het basisinkomen per politieke partij. Intensieve contacten met 

werkgroepen, en groepen binnen GroenLinks, PvdA en D66, PvdD, SP, 50plus, 

Denk en kleinere groepen binnen VVD, CDA en FvD benutten om een congres te  

organiseren van ( en met) leden van politieke partijen die voor het basisinkomen zijn. 

Nu lijkt het alsof er weinig draagvlak in de politiek is voor het basisinkomen, maar er 

zijn duizenden actieve leden van diverse politieke partijen, die uitgesproken voor het 

basisinkomen zijn. Daarom gaan we een bijeenkomst van partijleden voor het 

basisinkomen organiseren.  



 

Manifestatie  

In het najaar een nationale manifestatie in Den Haag gericht op de landelijke politiek. 

Graag organiseren we deze manifestatie samen met andere groepen zoals Ons 

Geld, die ijvert voor een ander monetair systeem en delen van de milieubeweging, 

zoals Milieudefensie en als het lukt ( delen van) de vakbeweging en andere NGO’s. 

UBIE en BIEN 

Actieve deelname aan de UBIE bijeenkomsten en aan het 20e BIEN congres in 

augustus in Australië. 

 

 


