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Inleiding 

Onderdeel van het experiment is een financiële vergoeding van maximaal 200 euro per maand (50% van 
hun inkomsten) voor parttime werkers. De zogenaamde bijverdienpremie. In de T1 meting hebben we 
alle respondenten gevraagd of ze een premie ontvangen, hoeveel ze ontvangen en waar ze de premie 
aan besteden. Tijdens de T1 meting ontvingen 413 mensen een premie. Dat is 7 op de 10 deelnemers aan 
het onderzoek (Zie T1 tussenrapportage). Het bedrag dat ze gemiddeld ontvingen was 1.410, - euro over 
de afgelopen periode (Zie T1 tussenrapportage). Naast dat wij tijdens de interviews vragen of ze een 
premie ontvingen, houdt ook de gemeente bij wie deze vergoeding ontvangt en hoeveel. Deze aantallen 
en bedragen kunnen in een later stadium nog een keer met elkaar vergeleken worden. Uit de interviews 
blijkt dat een klein aantal respondenten niet weten of ze een premie ontvangen, hoe vaak en hoeveel die 
bedraagt. 

 

Bestedingen 

Wat betreft de bestedingen moet worden opgemerkt dat de meeste respondenten meerdere 
categorieën benoemen, bijvoorbeeld kleding voor de kinderen en achterstallige betalingen. Of 
boodschappen en een jas. Sommigen geven zelfs aan welke uitbetaling ze waaraan hebben besteed. 
Omdat de uitbetalingen twee keer per jaar worden uitbetaald, zijn sommige uitgaven ook 
seizoensgebonden (vakantie; schoolgeld).  

De drie meest genoemde categorieën zijn: ‘vaste lasten’ (81 keer), ‘schulden en achterstallige betalingen’ 
(77 keer) en kinderen (54 keer) (zie tabel 1). Hierbij moet worden opgemerkt dat het soms niet duidelijk is 
of het antwoord ‘rekeningen betalen’, achterstallige betalingen waren of lopende. Respondenten geven 
vaak aan dat de premie wordt gebruikt ‘om te leven’. Het verdwijnt in de huishoudpot, voor allerhande 
uitgaven. Sommige mensen geven aan dat de premie ook een preventieve functie heeft, het voorkomt 
dat ze schulden moeten maken.  

Onder ‘schulden en achterstallige betalingen’ vallen ook de personen (14) bij wie de premie direct naar 
budgetbeheer, de bewindvoerder, gaat. Zij krijgen de premie niet 2-jaarlijks op hun rekening gestort. 
Een respondent geeft aan dat de premie ‘via bewindvoerder naar schulden’ gaat. Waar ze aan toevoegt: 
‘Ik zou receptioniste willen zijn om 200 euro te kunnen ontvangen’. Ze is zich kennelijk bewust van het 
maximale bedrag van de bijverdienpremie. 

De derde grote categorie is ‘(klein)kinderen’. Ouders zijn heel blij dat ze hun kinderen kunnen trakteren 
op kleren, schoenen of een uitje. Soms wonen de kinderen niet in Nederland en wordt een bedrag of een 
cadeau opgestuurd. 

Conclusie 

Al kunnen we natuurlijk nooit precies weten waaraan de premie wordt besteed, de bevindingen laten 
zien dat de premie op zijn minst een welkome aanvulling is om rekeningen te betalen en te kunnen 
leven. Ruim 10% van de premieontvangers (48) is in staat om het geld apart te zetten, als buffer voor als 
er iets kapotgaat of om te zijner tijd op vakantie te kunnen. Voor de meeste mensen geldt echter “gaat 
mee met de vaste lasten van de maand. De premie zorgt wel voor minder stress en meer ruimte”. Dit 
laatste is een belangrijke bijkomstigheid van de premie. Het is stress verlagend. Een beloning zonder 
administratieve rompslomp. Al weten de meeste mensen niet precies hoeveel hun premie per half jaar 
bedraagt, het geeft hen lucht en de mogelijkheid om de kapotte wasmachine te vervangen, eindelijk 
weer hun familie in het buitenland op te zoeken of om naar de tandarts te gaan.  
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De premie wordt in de meeste gevallen gezien als cadeautje en soms zelfs als reddingsboei: “voelt alsof 
ik zwem in een grote zee en bijna ga verdrinken, maar er elke keer net op tijd een reddingsboei naar me 
wordt toegegooid”. Deze respondent betaalt haar achterstallige betalingen ermee. De premie is 
daarmee ook een preventief instrument: “Extraatje is fijn, zonder de premie had ik wel schulden 
gemaakt denk ik”. 

 

 

 

 

Bestedingen: 
Meerdere uitgavenposten konden worden genoemd 

476 bestedingen door 
413 premieontvangers 

Huishoudelijke zaken: koelkast, tv, meubels, computer, auto 38 
Vakantie  40 
(Klein)kinderen: kleding en uitjes 54 
Schulden & achterstallige betalingen (incl. budgetbeheer) 77 
Boodschappen (eten) 20 
Vaste lasten, dagelijks onderhoud, ‘rekeningen betalen’ 81 
Kleding, schoeisel (niet specifiek voor kinderen) 26 
Sparen & buffer (voor vakantie en als iets stuk gaat) 48 
Extraatjes, ‘ruimer leven’ 32 
Overig 40 
Reiskosten 5 
(Opstarten) bedrijf 4 
Medische kosten, tandarts 7 
Aankoop hond 1 
School- en studiekosten, cursus 8 
Advocaat (scheiding) 1 
Familie ondersteunen 6 
Paspoort zoon gekocht  1 
Naturalisatie 1 
Feestdagen 4 
Scooterrijbewijs 1 
Goede doelen 1 
Weet niet 20 

Tabel 1:  Overzicht bestedingen van de bijverdienpremie 
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